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„Valljuk, hogy a polgárnak és az államnak közös célja a jó élet, a 
biztonság, a rend, az igazság, a szabadság kiteljesítése. 
Valljuk, hogy népuralom csak ott van, ahol az állam szolgálja 
polgárait, ügyeiket méltányosan, visszaélés és részrehajlás nélkül 
intézi.” 
(Magyarország Alaptörvénye) 

Kedves Kollégáim! 

Örömmel ajánlom megyénk jegyzői és munkatársaik, valamint államigazgatási 

társszerveink figyelmébe idei második Hivatali Tájékoztatónkat. 

Tavaszi kiadványunkban ismét változatos témákkal kívánjuk segíteni szakmai mun-

kájukat. Megismerkedhetnek az adatvédelem új szabályozásával, adóhatósági 

végrehajtási előírásokkal, valamint társadalombiztosítási kérdésekkel. Folytatjuk 

Ákr.-sorozatunkat, tájékoztatást nyújtunk az önkormányzati rendeletalkotás, a 

nemzetiségi önkormányzatok feladatellátása és a föld-adásvételi szerződésekkel 

kapcsolatos jegyzői teendők témakörében, figyelmükbe ajánljuk a birtokvédelmi 

eljárást segítő módszertani útmutatót, továbbá beszámolunk közelmúltbeli ügyek 

károsultjainak állami kártalanításáról is. 

Összefoglaljuk az önkormányzati rendeletek közzétételével és a testületi ülések 

jegyzőkönyvezésével kapcsolatos tapasztalatainkat, valamint beszámolunk a mun-

kaerőpiac aktuális adatairól és Csongrád megye lakosságának egészségügyi 

állapotáról. 

Bízom benne, hogy cikkeinket hasznosnak és érdekesnek tartják, amivel hozzájá-

rulhatunk munkájuk sikerességéhez! 

Szeged, 2018. május 9. 

 

dr. Juhász Tünde 
kormánymegbízott 
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Jegyzői értekezlet 
2018. június 5-én 
az ombudsmani jogvédő 
tevékenységről 

Az Alapvető Jogok Biztosának felkérésére a Csongrád Megyei Kormányhivatal 

tisztelettel meghívja megyénk Jegyzőit és Munkatársaikat a következő jegyzői érte-

kezletünkre, melynek időpontja és helyszíne: 

 2018. JÚNIUS 5.  ▪  KEDD  ▪  9:30 ÓRA 

 SZEGED, RÁKÓCZI TÉR 1.  ▪  FÖLDSZINTI NAGYTEREM 

Az értekezlet az Alapvető Jogok Biztosának Csongrád megyei munkalátogatása és 

kihelyezett panasznapja keretében, kifejezetten a Jegyző Kollegák számára kerül 

megtartásra. Ennek keretében: 

 Dr. Székely László,  

az alapvető jogok biztosa, 

 Dr. Szalayné dr. Sándor Erzsébet,  

a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó 

biztoshelyettes, valamint 

 Dr. Bándi Gyula,  

a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes 

kíván a Jegyző Kollegák számára tájékoztatást nyújtani, és a felmerülő kérdéseket 

megválaszolni: 

 az ombudsmani alapjogvédő tevékenység főbb irányairól. 

Az értekezlet pontos napirendjéről körlevélben fogunk tájékoztatást adni. 

A Jegyző Kollegák és Munkatársaik megjelenését előre is köszönjük! 

_________________ 
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Hulladéklerakókra vonatkozó 
HLR-KÖT és HLR-F 
adatszolgáltatásokkal kapcsolatos 
szakmai tanácsadó nap 

1
 

Szegedi Járási Hivatal 

Hatósági Főosztály II. ·  Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály 

A Szegedi Járási Hivatal Környe-

zetvédelmi és Természetvédelmi 

Osztályának gyakorlati tapaszta-

lata, hogy a hulladéklerakókra 

vonatkozó HLR-KÖT és HLR-F 

adatszolgáltatások kitöltése so-

rán sok kérdés merül fel az önkormányzatok részéről, továbbá az adatszolgáltatásokat 

nem minden érintett önkormányzat készítette el a megadott határidőig, ezért a hiá-

nyosságok pótlása érdekében, szakmai tanácsadó napot tart a zöldhatóság. 

Az eseményre Szegeden, a Derkovits fasor 7-11. szám alatti épületben 

2018. MÁJUS 10. NAPJÁN 

kerül sor, amelynek keretében a résztvevők meghallgathatnak egy tájékoztatást a 

bevallásokat illetően, azt követően pedig gyakorlati tanácsadásra kerül sor (a ható-

ság illetékes munkatársa segítséget nyújt az adatszolgáltatás elkészítésében, 

megfelelő tartalommal történő beküldésében). 

A hatóság kéri, hogy azon önkormányzatok, amelyek még nem teljesítették az 

adatszolgáltatási kötelezettségüket vagy meglévő ismereteiket szeretnék frissí-

teni, regisztrálják az adatszolgáltatásért felelős munkatársakat 2018. május 4-ig a 

ktfo@csongrad.gov.hu e-mail címen. 

A program kezdéséről és időtartamáról, a regisztrációt követően küldünk tájékoztatást. 

Várjuk Tisztelt Ügyfeleink jelentkezését! 

__________________ 

 
1
 Az Önkormányzati Helpdesken megjelent 2018. április 24-én: onkormanyzat.csmkh.hu/szakmai-tanacsado-nap 

mailto:ktfo@csongrad.gov.hu
http://onkormanyzat.csmkh.hu/szakmai-tanacsado-nap/
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Információk a 2018. évi egységes 
kérelem benyújtásáról 

Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal 
Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály 

2018-ban minden eddiginél több, immár 44 jogcímre, intézkedésre lehet forrást 

igényelni, illetve adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni az egységes kérelem 

keretében. 

A gazdálkodók 2018. április 3-tól május 15-ig adhatják be támogatáscsökkentés 

nélkül egységes kérelmüket. (A május 15-ig benyújtott kérelmet késedelmi szank-

ció nélkül, május 31-ig adatváltozás keretében lehet módosítani.) A 2018. május 16. 

és június 11. között benyújtott kérelmek esetén a támogatási összeg kapcsán 

munkanaponként 1 százalék késedelmi szankciót kell alkalmaznia a Magyar Állam-

kincstárnak (MÁK). Az egységes kérelem felületen, de annak nem részeként 

benyújtott állatalapú közvetlen támogatási kérelmek 2018. május 1-e után csak 

szankció mellett módosíthatók. A június 11-ét követően beadott kérelmet érdemi 

vizsgálat nélkül elutasítja a MÁK. 

Az egységes kérelem kizárólag a www.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül, 

ügyfélkapus bejelentkezést követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felüle-

ten tölthető ki, és kizárólag elektronikus azonosítással nyújtható be, ami azt jelenti, 

hogy az egységes kérelem keretében igényelhető támogatások tekintetében a 

kérelem benyújtásra vonatkozóan nincsenek papír alapon rendszeresített nyom-

tatványok. A benyújtásra kerülő kérelem illetve adatváltozás Magyar Államkincstár 

általi befogadásának tényét a központi elektronikus rendszerben az ügyfél tárhe-

lyére történt feltöltés jelenti. 

Az egységes kérelemben finanszírozott területalapú támogatásokra való jogosult-

ság feltétele, hogy a kérelmező megfeleljen a jogszerű földhasználatra vonatkozó 

jogszabályi előírásoknak. Azon területek esetében, amelyekre területalapú támo-

gatást igényel a kérelmező, a földhasználati bejelentés végső határideje: 2018. 

június 11. 

Az állatlétszám alapú támogatások feltétele, hogy az adott támogatási jogcím 

vonatkozásában igényelt állatokra és tenyészetekre vonatkozó adatok az 

http://www.allamkincstar.gov.hu/
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ENAR/TIR/TER/SZIR/BIR/OLIR/STR nyilvántartásokba, főszabály szerint, a támoga-

tási kérelem benyújtásának napjáig bejelentésre kerüljenek. 

A Magyar Államkincstár 17/2018. (IV.9) közleménye a 2018. évi egységes kérelem 

és adatváltozási kérelem benyújtásával kapcsolatos eljárási szabályokról ad tájékoz-

tatást. 

A gazdálkodók érdekében a MÁK 2018-ban is alkalmazza az előzetes ellenőrzés 

jogintézményét. Ennek keretében az egységes támogatási kérelmek május 15-i 

beadási határideje után az ügyfélkapura kiküldött végzésben értesítik a gazdálko-

dókat, ha a kérelmek előzetes ellenőrzésekor komolyabb problémát észleltek. 

A termelők az értesítésekben szereplő pontokon a szankciómentes benyújtási 

határidőt követő 35 napon belül még szankciómentesen módosíthatják kérelmei-

ket. 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) falugazdászai az előző évekhez hason-

lóan segítséget nyújtanak a kérelmek elkészítésében, beadásában. 

Több jogcím esetében is változtak a vonatkozó előírások és kötelezettségek, ezért 

javasolt tanulmányozni a Magyar Államkincstár honlapját, valamint a NAK por-

tálján elérhető, az egyes jogcímekhez készült rövid tájékoztatókat, illetve 

segítséget kérni a falugazdászoktól. 

A kényelmesebb ügyintézés érdekében javasoljuk a gazdálkodóknak, hogy időpont-

egyeztetés céljából keressék meg falugazdászukat. Az őstermelői vagy kamarai 

kártyával jelentősen csökkenthető az adminisztrációra fordított idő, ezáltal gyorsít-

ható az egységes kérelem benyújtása, ezért az ügyintézéshez a gazdálkodók vigyék 

magukkal. Közös őstermelői kártya esetében a kártyán szereplő őstermelők közül 

mindenki kizárólag a saját nevében járhat el az egységes kérelem benyújtása során. 

Célszerű, hogy az agrártámogatások igénylésekor a gazdálkodó személyesen járjon 

el. Amennyiben a termelő valamely családtagja nevében kíván az egységes kére-

lemmel kapcsolatos ügyet intézni, azt csak meghatalmazás birtokában teheti meg. 

Az egységes kérelem benyújtásának részletszabályait az Európai Mezőgazdasági 

Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes támogatások 2018. évi igénybevételé-

vel kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló 8/2018. (III. 29.) MvM rendelet, 

valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költség-

vetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási 

szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet tartalmazza. 

A gazdálkodók ezen felül tájékozódhatnak a www.mvh.allamkincstar.gov.hu, 

valamint a www.nak.hu weboldalakról. 

__________________ 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/
http://www.nak.hu/
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Munkaerő-piaci helyzetkép 
Csongrád megye 
2018. március 

Fejes Ágnes 

elemző 
Foglalkoztatási Főosztály ·  Munkaerőpiaci Osztály 

Főbb megyei adatok 

Csongrád megye 
2017 2018  változás az előző  

 március február március hónaphoz évhez hónaphoz évhez  
fő %-ban főben 

 Nyilvántartott álláskeresők száma 10453 7573 7821 103,3 74,8 248 -2632  
Férfi 4775 3500 3568 101,9 74,7 68 -1207  
Nő 5678 4073 4253 104,4 74,9 180 -1425  
legfeljebb ált. iskola 3376 2178 2426 111,4 71,9 248 -950  
szakmunkásképző, szakiskola 2658 1996 2026 101,5 76,2 30 -632  
szakközépiskola, technikum 2243 1811 1776 98,1 79,2 -35 -467  
gimnázium 1152 860 879 102,2 76,3 19 -273  
diplomás 1024 728 714 98,1 69,7 -14 -310  
25 évnél fiatalabb 1577 1112 1069 96,1 67,8 -43 -508  
50 éves és idősebb 3407 2666 2799 105,0 82,2 133 -608  
Nyilvántartásba belépő 2586 1777 1966 110,6 76,0 189 -620  
Első alkalommal belépő 141 182 139 76,4 98,6 -43 -2  
RSZS+FHT 2187 1699 1689 99,4 77,2 -10 -498  
álláskeresési járadék 1959 1408 1582 112,4 80,8 174 -377  
álláskeresési segély 786 796 788 99,0 100,3 -8 2  
Tartósan (1 éven túl) regisztráltak 2260 1778 1814 102,0 80,3 36 -446  
Tartós munkanélküli arány 21,6% 23,5% 23,2%   -0,3% 1,6% * 
Nyilvántartott pályakezdő  
álláskeresők száma 

1134 781 745 95,4 65,7 -36 -389  

A nyilvántartott álláskeresők aránya (a 
gazdaságilag aktív népesség százalékában) 

5,5 4,1 4,2   0,1 -1,3 * 

Rendelkezésre álló álláshelyek száma 9061 3596 7912 220,0 87,3 4316 -1149  

* százalékpont  

Fontosabb adatok térségenként 

Járások 
Nyilvántartott álláskeresők száma (fő) 

A nyilvántartott álláskeresők aránya  
(a gazdaságilag aktív népesség százalékában) % 

Nyilvántartott 
pályakezdő állás-

keresők száma (fő) 

Tartósan regiszt-
rált álláskeresők 

száma (fő)* 

2017. 
március 

2018. 
február 

2018. 
március 

2017. 
március 

2018. 
február 

2018. 
március 

2018. 
március 

2018. 
március 

Szeged 4699 3657 3589 4,9 3,8 3,7 317 931 

Csongrád 672 478 496 7,0 5,3 5,5 74 102 

Hódmezővásárhely 1178 766 894 4,7 3,3 3,8 81 213 

Makó 1614 875 924 8,3 4,6 4,8 69 204 

Szentes 814 649 703 4,4 3,6 3,9 74 71 

Kistelek 629 488 506 8,0 6,3 6,5 52 115 

Mórahalom 847 660 709 6,7 5,0 5,4 78 178 

Csongrád megye 10453 7573 7821 5,5 4,1 4,2 745 1814 

Dél-Alföld 42577 33790 35088 7,3 5,8 6,1 3293 8506 

Magyarország 350831 279229 284565 7,6 6,1 6,2 27049 73928 

* Egy éve, vagy annál régebben megszakítás nélkül minden hónapban szerepel a nyilvántartott álláskeresők állományában 
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2018. március végére, Csongrád megyében a nyilvántartott álláskeresők száma 

kisebb mértékben emelkedett 

Csongrád megyében, 2018. március végén a nyilvántartott álláskeresők száma 7 

821 fő, amely 248 fővel, 3,3 százalékkal lett magasabb, mint az előző hó végi záró 

létszám. Az álláskeresők 46%-a (3 589 fő) a szegedi, 12% (924 fő) a makói, 11,5% 

(894 fő) a hódmezővásárhelyi regisztrációban szerepelt. 

 

Egy hónap alatt Hódmezővásárhelyen 128 fővel (16,7%-kal), Szentesen 54 fővel 

(8,3%-kal) nőtt a nyilvántartott álláskeresők száma. Makón és Mórahalmon 49-49 

fővel (5,6-7,4%-kal), Csongrádon és Kisteleken 18-18 fővel (3,7-3,8%-kal) lett több, 

Szegeden 68 fővel, 2%-kal lett kevesebb a regisztrációban lévők száma. 

A 2017. márciusi adatokkal összevetve a tényadatokat, megyei szinten egy év 

távlatában, 2 632 fős – 25 százalékos – létszámcsökkenés következett be. A járá-

sok közül a legjelentősebb mértékű visszaesés Makón történt, ahol 43%-kal (690 

fővel) mérséklődött egy év alatt az álláskeresők száma. Csongrádon 26%-kal (176 

fővel), Hódmezővásárhelyen 24%-kal (284 fővel), Szegeden 23,5%-kal (1 110 fővel) 

lett alacsonyabb a regisztrációban lévők száma. Kisteleken 19,6%-os (123 fős), 
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Mórahalmon 16,3%-os (138 fős), Szentesen 13,6%-os (111 fős) visszaesés követke-

zett be. 

Álláskeresők relatív szintje 

A megyében nyilvántartott álláskeresők relatív szintje (gazdaságilag aktív népesség 

százalékában mért aránya) 2018. március végén – a 2018. februárinál 0,1%-ponttal 

magasabb – 4,2% volt, az egy évvel korábbinál 1,3%-ponttal lett kedvezőbb. 

 

A mutató értéke a megye járásai közül Szegeden volt a legalacsonyabb 3,7%-kal, de 

Hódmezővásárhelyen és Szentesen sem érte el a megyei szintet. Ebben a hónap-

ban is Kistelek térségében volt legmagasabb a ráta értéke, 6,5%-kal. Egy év alatt 

Makón 3,5%-pontos, Csongrádon és Kisteleken 1,5-1,5%-pontos, a többi járásban 

0,5-1,3%-pont közötti csökkenés következett be. 
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Pályakezdők, tartósan álláskeresők, iskolai végzettségszerinti összetétel 

2018. március végére a nyilvántartásban szereplő pályakezdők száma 745 főre 

csökkent, ezzel a regisztráltak 9,5%-át képviselik. A fiatalok száma egy hónap alatt 

36 fővel lett kevesebb, ezzel párhuzamosan 389 fővel, 34%-kal maradt el a 2017. 

márciusi pályakezdő zárólétszámtól is. A pályakezdő álláskeresők 43%-a (317 fő) a 

szegedi regisztrációban szerepel. Megyei átlag feletti a fiatalok részaránya Csong-

rádon (14,9%), Mórahalmon (11%), Szentesen (10,5%), Kisteleken (10,3%), 

legalacsonyabb a makói járásban (7,5%-kal). 

Álláskeresőink 66,8%-a (5 226 fő) kevesebb, mint fél éve; 10%-a 6 hónapnál régeb-

ben, de 12 hónapnál rövidebb ideje; 23,2%-a (1 814 fő) egy éve, vagy annál 

hosszabb ideje szerepel folyamatosan a nyilvántartásban, tehát tartósan regisztrált 

álláskereső. E réteg aránya a járásokban 10 és 26% között mozog, Szentesen a 

legalacsonyabb, Szegeden a legmagasabb ez a hányad. A tartósan munka nélkül 

lévők száma egy hónap alatt 36 fővel nőtt, egy év távlatában 446 fővel, 20%-kal 

csökkent. 

 

Csongrád megyében az álláskeresők iskolai végzettségenkénti összetétele egy 

hónap alatt kisebb mértékben változott. 2018. március végén a megyében nyilván-

tartott álláskeresők 31%-a, 2 426 fő legfeljebb általános iskolát végzett, 26%-uk 

szakmunkás, illetve szakiskolai végzettségű (2 026 fő). Az álláskeresők 23 százaléka 
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(1 776 fő) szakközépiskolában, technikumban fejezte be tanulmányait. A gimnázi-

umi érettségivel rendelkezők aránya 11 százalék (879 fő). Diplomával az 

álláskeresők 9%-a rendelkezett, számuk 714 fő volt a vizsgált hónap végén. A felső-

fokú végzettségűek 70,5%-a (504 fő) a szegedi nyilvántartásban szerepel. 

A regisztrációban a legfeljebb általános iskolát végzettek száma egy hónap alatt 248 

fővel (11,4%-kal), a szakmunkásoké 30 fővel lett magasabb, az érettségizetteké 16 

fővel, a diplomásoké 14 fővel esett vissza. Egy év alatt a legfeljebb általános iskolát 

végzők száma 950 fővel (28%-kal), a szakmunkásoké 632 fővel (24%-kal), az érett-

ségivel rendelkezőké 740 fővel (22%-kal), a diplomásoké 310 fővel (30%-kal) 

csökkent a megyében. 

Az országban nyilvántartott álláskeresők 45%-a alacsony iskolai végzettségű (legfel-

jebb általános iskolát végzett), 26%-uk szakmunkás, 14%-uk szakközépiskolát, 

technikumot fejezett be, 10%-uk gimnáziumban érettségizett, 5%-uk diplomás. 

Szeged térségében a nyilvántartásban lévők 22,5%-a rendelkezik legfeljebb általá-

nos iskolai végzettséggel, 24%-uk szakmunkás, 26%-uk szakközépiskolát, 

technikumot fejezett be, 13,5%-uk gimnáziumban érettségizett, a diplomások 

aránya 14%-os. 

A hódmezővásárhelyi járásban a nyilvántartott álláskeresők 34%-a alacsony iskolai 

végzettségű, 27%-uk szakmunkás, 24%-uk szakközépiskolát, technikumot fejezett 

be, 9%-uk gimnáziumban érettségizett, 6%-uk diplomás. 

Álláshelyek 

2018. március hónapban a megye foglalkoztatási osztályain bejelentett új álláshe-

lyek száma 5 754 db volt. A hónap elején meglévő 2 158 álláshellyel együtt közel 

nyolcezer álláslehetőséget tudtunk a hónap során felkínálni munkát kereső ügyfe-

leinknek. 

A tárgyhónapban rendelkezésre álló állásbejelentések 79%-a volt támogatott 

foglalkoztatásra (főleg közfoglalkoztatásra) vonatkozó igény, az általános, nem 

támogatott álláslehetőségek száma 1 673 db (21%). Az új állások 67%-ának betöl-

téséhez legfeljebb általános iskolai végzettség elegendő volt, 18%-ához 

szakmunkás, illetve szakiskolai végzettség, 13%-ához érettségi, 2%-ához diploma 

volt szükséges. A március hónapban érvényes munkaerőigények 55%-a a közigaz-

gatás (közfoglalkoztatás), 13,5%-a az ipar (beleértve az építőipart is), 4-4%-a a 

kereskedelem, a mezőgazdaság és a humán egészségügy területekről származott. 

__________________ 
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Az általános közigazgatási rendtartásról  
szóló 2016. évi CL. törvény értelmezési kérdései 

II. fejezet. Alapvető 
rendelkezések 

Dr. Bihari Márta 
hatósági szakügyintéző 
Jogi és Hatósági Főosztály ·   Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály 

HATÁSKÖR, ILLETÉKESSÉG 

Az eljárási kötelezettség szabályai lényegesen lerövidültek, összhangban az Ákr. 

általános jellegével. Ez azt jelenti, hogy a hatóság eljárási kötelezettségének elmu-

lasztása miatt csak az általános értelemben vett felügyeleti szervet, valamint a 

közigazgatási bíróságot jelöli meg az elmulasztott eljárási kötelezettség miatti 

utasítás adására a törvény azzal, hogy a felügyeleti szerv ebben az esetben nem 

felügyeleti eljárás keretében jár el. 

Az illetékességi szabályok jelentősen megváltoztak, az Ákr.-ben kvázi sorrendiséget 

rögzítenek. Az illetékességi okok sorrendje megfordult a Ket.-hez képest: elsődleges 

az ingatlan fekvése, ennek hiányában a tevékenység gyakorlásának helye, ennek 

hiányában a jogellenes magatartás elkövetésének a helye. Ha az illetékesség ezek 

alapján nem állapítható meg, az ügyfél lakóhelye (értesítési címe, utolsó ismert 

hazai lakcíme), tartózkodási helye, székhelye, telephelye az irányadó. 

Fontos kiemelni, hogy az Ákr. csak kivételesen, lakóhely hiányában ismeri el az 

értesítési címet, mint illetékességet megalapozó tényt. 

A joghatóság vizsgálatának kötelezettségét a törvény elhagyja, a Ket. alapján ennek 

érdemi gyakorlat nem alakult ki. 

A hatáskör és illetékesség vizsgálatának követelménye fennmarad. Az áttétel 

jogintézménye csak a teljesen egyértelmű esetekben alkalmazható, amikor kétsé-

get kizáróan megállapítható az illetékes hatóság. Ennek hiányában a kérelem 

visszautasítása vagy az eljárás megszüntetése következik. 

A törvény hatásköri és illetékességi vita esetén önkéntes vitarendezést, gyors, azaz 

legfeljebb 3 napon belüli, formailag nem kötött egyeztetési kötelezettséget ír elő a 

II. 
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hatóságok között, a felügyeleti szerv bevonásának mellőzésével. Az egyeztetés 

eredménytelensége esetén illetékességi összeütközés esetén a legközelebbi közös 

felügyeleti szerv, ennek hiányában a vita eldöntését kérő hatóság működési terüle-

te szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal öt napon belül, hatásköri 

összeütközés esetén a közigazgatási bíróság jelöli ki az eljáró hatóságot. 

Az Ákr. az eljárás költséghatékonysága, időszerűsége érdekében és ügygazdaságos-

sági okokból főszabállyá teszi az illetékességi területen kívüli eljárás lehetőségét, 

biztosítási intézkedést meghozatalával, az illetékes hatóság előzetes értesítése 

mellett. Kiemelendő, hogy ez nem jelenti külön jogszabályi felhatalmazás nélkül az 

illetékes hatóság adatbázisához való hozzáférést. Ha a költséghatékonyság és a 

célszerűség indokolja, az eljáró hatóság továbbra is élhet megkereséssel. 

NYELVHASZNÁLAT 

Az Ákr. a nyelvhasználat szabályait a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai 

Kartájával és a nemzetiségek jogairól szóló törvény anyanyelv-használati szabályai-

val összhangban állapítja meg. 

A törvény külön rendelkezik az eljárás hivatalos nyelvéről és a külföldiek nyelvhasz-

nálati jogáról. 

Az Alaptörvény H) cikk (1) bekezdésével egyezően az Ákr. kógens szabályként 

fogalmazza meg, hogy a közigazgatási hatósági eljárás hivatalos nyelve a magyar. 

KIZÁRÁS 

A kizárás szabályozása eltér a Ket. szabályaitól, a kizárási okok logikai sorrendje és 

tartalma tekintetében. 

Először általánosságban kimondja, hogy az ügy elintézésében nem vehet részt az a 

személy, akitől nem várható el az ügy tárgyilagos megítélése. Ez az egyetlen relatív 

kizárási ok, mely egyéb iránt a Ket.-ben az abszolút kizárási okok között bújt meg. A 

relatív kizárási ok sajátossága, hogy itt fontos az ügy elintézésében részvevőnek az 

ügyhöz, ügyfelekhez, eljárás egyéb résztvevőihez fűződő tudati viszonyulása. E 

körben a döntéshozó mérlegelési jogkörébe tartozik annak megítélése, hogy az 

érintett vonatkozásában fennálló (szubjektív) ok a pártatlan eljárás akadályát 

képezi-e. 

Ettől elkülönülnek azok az esetek, amikor a törvény objektíve – az érintett személy 

tudati viszonyulásától függetlenül – érdekeltnek tekinti az ügyintézőt és a döntés-

hozót. A törvény itt egy megdönthetetlen vélelmet állít fel, mely szerint a 



JOGI ÉS HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY TÁJÉKOZTATÓI  ·  CSMKH HIVATALI TÁJÉKOZTATÓ  ·  2018. MÁJUS 9. 

14/81 

törvényben meghatározott személyektől az ügy tárgyilagos megítélése nem várha-

tó el. Az ügyfél kizárása kapcsán vizsgálandó, hogy jogát, jogos érdekét az ügy 

közvetlenül érinti-e (saját ügyében senki ne járhasson el!). Ez a kizárási ok az eljárás 

egyéb résztvevőire és a támogatóra is utal abból a célból, hogy az eljárásban részt 

vevő személyek csak egy eljárási szerepbe kerüljenek. A második kizárási ok (az ügy 

másodfokú elintézéséből kizárt, aki az ügy elintézésében első fokon részt vett) 

eddig is ismert volt, megjegyzendő azonban, hogy a megismételt eljárásra nem 

vonatkozik. 

A hatóságra vonatkozó kizárási ok (jogát vagy jogos érdekét érintő ügy) vonatkozik 

a szakhatósági eljárásra vagy a megkeresés teljesítésére is, mivel a törvény az ügy 

elintézésében való részvételről rendelkezik. Ez a szabály nem alkalmazható a kap-

csolódó eljárásokban, mivel ott több hatóság tevékenysége épül egymásra. 

A jegyző kizárására vonatkozó szabályok megegyeznek a Ket. szabályaival. A kizárá-

si okot nem az önkormányzat, annak szerve vagy a polgármester ügyféli jogállása 

határozza meg, hanem a törvényben meghatározott szűkebb körben érvényesül 

csak (jogosulttá vagy kötelezetté válhat, az eljárás tárgyával összefüggő kötelezett-

séget vállal). 

A hatóság vezetőjével szembeni kizárási ok szintén megegyezik a korábbi szabályo-

zással. Vele szemben abszolút és relatív kizárási okok is felmerülhetnek. 

Az Ákr. egyértelművé teszi, hogy a kizárásról végzéssel csak akkor kell dönteni, ha 

azt az ügyfél kéri, az ügyintéző általi bejelentésről szóló döntést nem kell formális 

aktushoz kötni, az belső munkaleosztási kérdés. 

MEGKERESÉS 

A Ket.-beli belföldi jogsegélyt felváltó jogintézmény nem tesz különbséget a bel-

földre és a külföldre irányuló megkeresés között, így visszatér már az Áe.-ben is 

alkalmazott kifejezés. 

Fontos újításként kibővül a megkeresés címzettjeinek köre, mivel megkeresés már 

nem csak hatósághoz, hanem hatóságnak nem minősülő személyekhez, szerveze-

tekhez stb. is küldhető. 

A törvény 2 esetet szabályoz: ha az illetékességi területen kívül kell eljárási cselek-

ményt végezni vagy nem rendelkezik a szükséges adattal vagy irattal (ld. Ákr. 7 § (2) 

bekezdésében meghatározott adatfogalom!). 

A megkeresésről önállóan nem fellebbezhető végzést kell hozni (ld. Ákr. 81. § (3) 

bek.). Ennek az az indoka, hogy a megkeresés teljesítésére határidőt is megállapít, 
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melynek túllépéséhez az Ákr. 77. §-a jogkövetkezményként az okozott többletkölt-

ség megfizetésére kötelezést, illetve az eljárási bírság lehetőségét határozza meg. 

A megkeresés teljesítésének a formája annak tartalmától függ. Végzést csak akkor 

kell hozni, ha a megkeresés hatósági tevékenységgel összefüggésben rendelkezés-

re álló adattal vagy irattal összefüggésben történik. 

A megkeresés megtagadására csak hatáskör vagy illetékesség hiányában van 

lehetőség, ez a két fogalom pedig csak hatóságok esetén értelmezhető. 

A megkeresés teljesítésének határidejét a megkereső hatóság határozza meg, 

ennek során legalább öt napos határidőt kell biztosítani azzal, hogy az eljáró ható-

ságnak ennek során a saját ügyintézési határidejére is figyelemmel kell lennie. Ha a 

megkeresett szerv a megkeresést nem teljesíti, vele szemben az eljárás akadályo-

zásának jogkövetkezményei alkalmazhatók. Külföldi megkeresés során az eljárást 

fel kell függeszteni. 

A KAPCSOLATTARTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

A kapcsolattartás 2 formája: írásbeli (ide tartozik a hagyományos, írásban történő 

kapcsolattartás mellett az Eüsztv.-nek megfelelő elektronikus út használata) és a 

szóbeli (személyes érintkezés és írásbelinek nem minősülő elektronikus út). Az 

írásbeli kapcsolattartás esetén utalni kell az Ákr. 36. §-ban foglaltakra, mely megkí-

vánja az ügyfél és képviselője azonosításához szükséges adatok és az elérhetőség 

megadását. 

A kapcsolattartás formáját főszabály szerint, a hatóság tájékoztatása alapján az 

ügyfél választja meg, de lehetőséget biztosít a törvény áttérésre. A visszaélésszerű 

áttérés tilalma a jóhiszemű eljárásra vonatkozó alapelvből levezethető. A főszabály 

alóli kivétel az életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet, ebben az esetben 

a hatóság választja meg a kapcsolattartás módját. 

ADATKEZELÉS 

Jelentősen egyszerűsödött ennek szabályozása, kizárólag általánosabb jellegű 

szabályokat rögzít, meghagyva a törvényi szintű részletszabályozás lehetőségét. 

Mivel az Infotv. szabályainak megismétlése szükségtelen, ezért az Ákr. csak két 

alapvető tételt rögzít: 

 a hatóság jogosult a szükséges személyes adatok megismerésére és 

kezelésére, 

 a kérelemre induló eljárásokban vélelmezni kell az ügyfél személyes 

adatainak kezeléséhez való hozzájárulást. 
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Az első esetben az Ákr. nem sorolja fel az adatok körét, azt az ágazati törvények 

definiálják, illetve az egyes adatfajtákra vonatkozó speciális szabályokat részletesen 

meg is állapítják. 

A második pontban meghatározott, nem megdönthető vélelmet a személyes 

adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. 

törvény vezette be. Fontos kiemelni, hogy a hozzájárulás megadása kizárólag a 

kérelemre induló eljárásokban vélelmezhető, illetve az Infotv. 3. § 3. pontjában 

szereplő különleges adatokra is vonatkozik. 

ADATOK ZÁRT KEZELÉSE 

Újítás a Ket.-hez képest, hogy „indokolt kérelem” helyett az Ákr. „indokolt esetről” 

szól. Ha kérelemről van szó, a kérelmet nem kell megindokolni, csak olyan mérték-

ben kell valószínűsíteni a feltételként megszabott súlyosan hátrányos 

jogkövetkezményt, hogy a hatóság szükségesnek lássa a zárt adatkezelés elrende-

lését. Amennyiben nem kellően indokolt a kérelem, úgy hivatalból is elrendelhető a 

zárt adatkezelés, erre a Ket. alapján nem volt lehetőség. További újítás, hogy általá-

nosan fogalmazza meg azt a személyi kört, akiknek az adatai zártan kezelendők („az 

ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője”) és nem sorolja fel, mint a Ket. 

A döntésről végzést kell hozni, melyet – ha hivatalból hoztak – az érintett eljárási 

szereplőkkel is közölni kell. 

A KISKORÚ, A CSELEKVŐKÉPTELEN ÉS A 
CSELEKVŐKÉPESSÉGÉBEN RÉSZLEGESEN KORLÁTOZOTT NAGYKORÚ, 
VALAMINT A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ SZEMÉLY ELJÁRÁSI VÉDELME 

Az Alaptörvény XV. cikk (5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel az Ákr. egy 

alcímbe foglalja össze a Ket.-ben széttagolt szabályozást. 

A 29. § (1) bekezdésben a fokozott védelem jegyében a minden csoportot megille-

tő előnyök kerület felsorolásra, míg a (2)-(3) bekezdésben az egyes csoportokat 

megillető előnyök. 

A törvény a korlátozottsághoz és a hátrányos helyzethez igazodó, kivételes bánás-

módot és proaktív intézkedési kötelezettséget ír elő a hatóság részére az adatok 

zárt kezelésének és az iratbetekintési jog korlátozásának, illetve az idézés sajátos 

szabályainak meghatározásával. 
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A TÁMOGATÓ 

A támogató a Ptk. 2:38. §-ában szabályozott támogatott döntéshozatalban eljáró 

személy, mely eljárást a támogatott döntéshozatalról szóló 2013. évi CLV. törvény 

részletesen tárgyalja. 

A támogató a támogatott személy közigazgatási hatósági eljárási helyzetét erősíti 

azáltal, hogy a köztük lévő bizalmi viszony alapján segíti a támogatott személyt 

eljárási cselekményei során. 

A támogató nem válik ügyféllé, egyéb résztvevővé, meghatalmazott képviselővé 

vagy ügygondnokká. Ez nem zárja ki ugyanakkor, hogy meghatalmazás alapján 

eljárjon. 

BETEKINTÉS AZ ELJÁRÁS IRATAIBA 

Az Ákr. a Ket.-hez képest kisebb terjedelemben és átláthatóbban szabályozza a 

kérdéskört. 

Egyértelműen leszabályozza az ügyfél, a tanú, a szemletárgy birtokosa és harmadik 

személyek iratbetekintési jogának terjedelmét. 

Ha az arra jogosult maga készít másolatot vagy kivonatot, nem kérhető költségtérí-

tés. Ha azonban hiteles másolatot kérnek, az ennek elkészítésével felmerült 

kiadások megfizetésére kell kötelezni a kérelmezőt az iratmásolatért fizetendő 

költségtérítés mértékét az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő 

költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 

469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján. 

Az iratbetekintési jog gyakorlására irányuló kérelem tárgyában hozott elutasító, és 

az iratbetekintési jog korlátozására irányuló kérelem tárgyában hozott végzés 

önállóan fellebbezhető (Ákr. 116. § (2) bek. i-j) pont). 

__________________ 
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Új szabályozás az adatvédelem 
területén 

Czigléczkiné dr. Szentpéteri Szilvia 

hatósági szakügyintéző 
Jogi és Hatósági Főosztály ·  Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CII. törvény (Infotv.) egy EU-s Irányelvnek (95/46/EK irányelv) megfelelően szabá-

lyozta és szabályozza az adatvédelmi kérdéseket a hazai jogrendszerben. 2018. 

május 25-től egy - a tagállamok nemzeti jogrendszereiben közvetlenül alkalmazan-

dó - EU Rendeletet kell alkalmazni; ez a GDPR – „általános adatvédelmi rendelet”: 

az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelete a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 

hatályon kívül helyezéséről. 

Ez a rendelet ugyan közvetlenül alkalmazandó a nemzeti jogrendszerekben, de a 

belső adatvédelmi felelősök 2017. december 13-án tartott konferenciáján az adat-

védelmi hatóság elnöke tájékoztatást adott arról, hogy az Infotv.-t is módosítják, 

hozzáigazítják a rendelethez. A törvénymódosítás tervezete elkészült, de még nem 

került elfogadásra. 

A GDPR bevezetésével egységes lesz az Uniós tagállamokban a szabályozás, ami a 

tervek szerint egyszerűsítést és ésszerűsítést jelent. 

A GDPR az Infotv.-hez képest más szövegezésű, szerkezetű, felépítésű. 

Lényeges változás, hogy a belső adatvédelmi felelős kinevezésére kötelezett adat-

kezelők köréhez képest bővíti a hatókörét, amennyiben a főtevékenységként 

végzett adatkezelési tevékenység jellege, célja, széles hatóköre már önmagában 

megalapozza az adatkezelő szervezet adatvédelmi tisztviselő kinevezési kötelezett-

ségét. Ezen hatókörbe bekerült adatkezelőknek újdonságot jelentenek a Rendelet 

előírásai, a Kormányhivatalra vonatkozóan viszont nem szabályoz teljesen új terüle-

teket. 

Az adatkezelés jogalapja továbbra is lehet: önkéntes hozzájárulás, szerződéskötés, 

érdekmérlegelés – jogos érdek, jogi kötelezettség teljesítése, jogszabály (közérdek 

vagy közhatalom gyakorlása). 
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Az adatkezelés alapelvei: célhoz kötöttség, szükségesség-arányosság, adatminima-

lizálás - tartalmukban szintén nem változnak. 

Lényeges újdonság azonban az „elszámoltathatóság elve”: amely szerint nem csak 

az alapelveknek való megfelelésért felelős az adatkezelő, hanem „képesnek kell 

lennie a megfelelés igazolására”, azaz tudni kell bizonyítani azt, hogy megfelel az 

alapelveknek. Ehhez megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket kell végre-

hajtani, új adatkezeléseknél előzetes hatásvizsgálatot, kockázatelemzést kell 

végezni, az intézkedéseket felülvizsgálni, szükség szerint aktualizálni kell. 

Az érintettek oldaláról tekintve a GDPR által szabályozott érintetti jogok rendszere 

alapjaiban nem, csak néhány részletben illetve elnevezésben változik (pl. tájékozta-

tás helyett hozzáférés joga, törlés helyett elfeledtetés, zárolás helyett korlátozás). 

Újdonságként jelenik meg az „adathordozhatósághoz való jog”: ha az adatkezelés 

hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; a közhatalmi feladat gyakorlása során ezt 

nem kell alkalmazni. 

Szintén újdonság a GDPR alapján létrehozandó felügyeleti hatóság, illetve a hatá-

ron átnyúló adatkezelések esetén meghatározandó fő felügyeleti hatóság, 

amelynek a hatáskörei: vizsgálat, korrekció, engedélyezés és tanácsadás. Az Infotv. 

módosításának tervezete szerint Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és In-

formációszabadság Hatóság (NAIH) lesz a GDPR szerinti felügyeleti hatóság. 

Változásként jelenik meg, hogy az Infotv. alapján az adatkezelőnek nyilvántartást 

kellett vezetnie az adatvédelmi incidensekről az ellenőrizhetőség, illetve az érintet-

tek – kérésükre történő – tájékoztatása érdekében; a GDPR viszont bejelentési 

kötelezettséget ír elő a felügyeleti hatóság felé, kivéve, ha az incidens nem jár 

kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Kérésük 

nélkül is tájékoztatni kell azonban az érintetteket, ha az adatvédelmi incidens 

valószínűsíthetően magas kockázattal jár. 

Az adatkezelés biztonsága érdekében a GDPR a beépített és alapértelmezett 

adatvédelem kötelezettségét határozza meg; eszerint az adatkezelés tervezésénél 

és az adatkezelés során is megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket kell 

végrehajtani a GDPR-ban foglalt alapelvek, követelmények teljesítése érdekében. 

Az új jogintézményként megjelenő adatvédelmi hatásvizsgálat során a magas 

kockázattal járó adatkezelési műveletekre vonatkozóan kell vizsgálni, hogyan érin-

tik a személyes adatok védelmét. Ha az adatkezelés jogalapját nemzeti jog írja elő 

és az adatkezelési műveletet az adott jogszabály szabályozza is, általában a jogsza-

bály elfogadása során végzik – általános hatásvizsgálat részeként – az adatvédelmi 

hatásvizsgálatot. (A GDPR szerint egyébként a felügyeleti hatóságnak kell összeállí-

tani és nyilvánosságra hozni az olyan adatkezelési műveletek jegyzékét, amelyekre 

vonatkozóan adatvédelmi hatásvizsgálatot kell végezni.) 
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Szintén változás, hogy az Infotv. a közvetlenül a szerv vezetőjének felügyelete alá 

tartozó, belső adatvédelmi felelősnek jogi, közigazgatási vagy informatikai szak-

képzettséget írt elő; a GDPR szerint kinevezendő adatvédelmi tisztviselő részére – 

a szakmai rátermettség és az adatvédelmi jog és gyakorlat szakértői szintű ismerete 

alapján való alkalmasság mellett – a végzettség nem előírás. (A GDPR bevezetésé-

vel létrehozott Uniós munkacsoport iránymutatása szerint a közhatalmi szerv, vagy 

közfeladatot ellátó szerv esetében az adatvédelmi tisztviselőnek alaposan kell 

ismernie a szervezet igazgatási szabályait és eljárásait; részvétele ajánlott az adat-

védelmi vonatkozású döntések meghozatalában, illetve az adatkezelőnek 

biztosítania kell, hogy a személyes adatok védelmével kapcsolatos összes ügybe 

megfelelő módon és időben bekapcsolódjon.) 

Az adatvédelmi tisztviselő szakmai alkalmassága és személyes képessége (integri-

tás, magas szintű szakmai morál) mellett a jogállására vonatkozó előírás az, hogy a 

legfelső vezetésnek tartozik felelősséggel - adatvédelmi feladatai ellátása során. 

Más feladatokat is elláthat, ezekből azonban nem fakadhat összeférhetetlenség. Az 

adatkezelő szervezetének méretére és szerkezetére tekintettel - szükség szerint - 

adatvédelmi tisztviselői csoport létrehozására, kinevezésére is sor kerülhet. 

A jogalkalmazók körében a leglátványosabb változás: a bírság összegek növelése, 

amely tulajdonképpen EU-s egységesítést jelent (10-20 millió Ft-ról 10-20 millió 

euróra). A GDPR főleg ezzel az újdonságával szerepelt az elmúlt időszak híradásai-

ban. 

A Kormányhivatal és a Járási Hivatalok eljárásaiban, az ügyintézések során (a min-

dennapokban) változatlanul biztosítani kell a személyes adatok védelmét, az 

adatbiztonsági követelményeket szem előtt kell tartani; meg kell akadályozni a 

jogosulatlan hozzáférést más személyes adatához, az adatok károsodását, az adat-

védelmi incidens előfordulását, stb. Az információs technológiai fejlődéssel, az 

elektronikus adatkezelés térhódításával a személyes adatok védelme egyre inkább 

eltolódik az informatikai biztonság területére, ugyanakkor a dolgozók részéről 

továbbra is tudatos felhasználói magatartást szükséges tanúsítani. 

__________________ 
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A mező- és erdőgazdasági 
földeket érintő egyes jegyzői 
feladatokhoz kapcsolódó 
határidők 

Dr. Regős-Benák Edit 
osztályvezető 
Jogi és Hatósági Főosztály ·  Földhivatali Osztály 

Az alapvető jogszabályi rendelkezéseket 

 a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. tör-

vény (a továbbiakban: Földforgalmi tv.), 

 a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. tör-

vénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról 

szóló 2013. évi CCXII. törvény (a továbbiakban: Fétv.), valamint 

 az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-

vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére 

vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII.12.) Korm. rende-

let (a továbbiakban: Előkr.) 

tartalmazza. 

Mező- és erdőgazdasági föld eladása esetén az eladónak az általa megkötött szer-

ződést közölnie kell az elővásárlásra jogosultakkal. Joghatályos közlésnek a föld 

fekvése szerint illetékes települési önkormányzatnál megvalósuló hirdetményi úton 

történő közlés minősül. 

E körben a jegyző feladata – többek között - az, hogy a közzétételi kérelem beérke-

zését követő 15 napon belül intézkedjen az adásvételi szerződés 60 napra történő 

kifüggesztése iránt. 

A jegyző az adásvételi szerződést a 60 napos határidő utolsó napját követő legköze-

lebbi munkanapon veszi le a hirdetőtábláról. A nyilatkozattételre biztosított 

határidő leteltét követő 8 napon belül a szerződéseket, az esetlegesen érkezett 

elfogadó nyilatkozatokat, valamint az általa készített iratjegyzéket megküldi a 
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mezőgazdasági igazgatási szervnek a hatósági jóváhagyási eljárás lefolytatása 

érdekében. 

A hatósági jóváhagyási eljárás keretében a mezőgazdasági igazgatási szerv megke-

resi az agrárkamarát, amely szerv egy állásfoglalást ad ki a tulajdonszerzés 

támogatása kapcsán és azt egyidejűleg megküldi a mezőgazdasági igazgatási szerv-

nek, valamint a jegyzőnek. 

A jegyző az agrárkamarai állásfoglalást annak kézhezvételét követő 3 napon belül 

kifüggeszti 5 napra a hirdetőtáblára, valamint közvetlen úton is közli azt a jogosul-

takkal. 

A mezőgazdasági igazgatási szerv megalapozott döntéséhez minden esetben 

szükséges a jegyző tájékoztatása a mezőgazdasági igazgatási szerv felé arra vo-

natkozóan, hogy a kifüggesztés és a közvetlen közlés megtörtént-e, valamint 

kifogás benyújtására sor került-e. 

A Fétv. 103/A. § (1) bekezdése szerint, amennyiben kifogást nyújt be valaki, akkor a 

jegyzőnek a mezőgazdasági igazgatási szervet haladéktalanul értesítenie kell. 

Azokban az esetben, amikor az agrárkamara nem támogatja a tulajdonszerzést 

vagy amikor a vevőn kívül elfogadó nyilatkozatot tevő elővásárlásra jogosult is 

szerepel az eljárásban, akkor a jegyző tájékoztatása lényegesen hangsúlyosabb, 

hiszen a mezőgazdasági igazgatási szerv döntésképtelenné válik ezen tájékozta-

tás hiányában. (Ugyanis pont ilyen ügyeknél várható a kifogás benyújtása.) 

A képviselő-testület a kifogást 15 napon belül zárt ülésen bírálja el, döntését pedig 

a jegyző útján közli az agrárkamarával, a kifogást tevővel és a mezőgazdasági igaz-

gatási szervvel. 

A képviselő-testületi döntés ellen közigazgatási per indítható, ezért értelemszerűen 

a mezőgazdasági igazgatási szerv hatósági jóváhagyási eljárása csak abban az eset-

ben folytatható, ha a képviselő-testületi döntés ellen a jogosultak nem nyújtottak 

be keresetlevelet, illetőleg ha a közigazgatási per jogerősen lezárult. 

A fentieket figyelembe véve tehát a mezőgazdasági igazgatási szervet a képviselő-

testületi döntéssel akkor célszerű tájékoztatni, amikor a keresetindítási határidő 

letelt, tehát a hatósági jóváhagyási eljárás érdemben folytatható vagy az eljárás 

felfüggesztésének van helye (közigazgatási per megindítása esetén). 

A föld tulajdonjogának hatósági jóváhagyására irányuló eljárás ügyintézési határ-

ideje - 2018. január 1. napjától - 80 nap, amely időtartamba lényegében csak a 

felfüggesztés időtartama nem számít bele, tehát az agrárkamara eljárásának, 
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valamint a jegyzőnek a kamarai állásfoglalás közlésével kapcsolatos eljárásának 

időtartama is beleszámít a 80 napba. 

A hatósági eljárás felfüggesztésére alapvetően három esetben van lehetőség: 

1. amennyiben az agrárkamara határidőn belül nem adja ki az állásfogla-

lását, akkor az állásfoglalás beérkezéséig, 

2. az agrárkamarai állásfoglalás ellen benyújtott kifogás esetén a képvise-

lő-testület kifogás elbírálásáról szóló döntésének a mezőgazdasági 

igazgatási szervhez való beérkezéséig, 

3. a képviselő-testület kifogás elbírálásáról szóló döntésének megtáma-

dása esetén a bíróság jogerős döntésének a mezőgazdasági igazgatási 

szervhez való beérkezéséig. 

A föld tulajdonjogának hatósági jóváhagyására irányuló eljárásra is alkalmazandó 

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. 51. § rendelkezése 

(határidő túllépése esetén a hatóság 10.000 Ft nagyságú összeget köteles fizetni a 

kérelmező ügyfélnek). 

A fentiekből kifolyólag az eljárás gördülékeny lefolytatása érdekében elengedhetet-

len a kormányhivatal és a jegyzők közötti együttműködés, amelynek keretében 

szükséges az előírt határidők betartása, továbbá a jegyző tájékoztatásának hala-

déktalan megküldése a mezőgazdasági igazgatási szerv részére (kifogás, illetőleg 

keresetlevél benyújtása esetén elektronikus úton: foldhivatal@csongrad.gov.hu). 

Az Előkr. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lépett 2018. január 

1. napjától: 

A tulajdonosnak mint eladónak a föld fekvése szerint illetékes telepü-

lési önkormányzat, a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat (a 

továbbiakban együtt: települési önkormányzat) jegyzője részére a 

Földforgalmi tv. 21. § (1) bekezdésében előírt határidőn belül kérelmet 

(a továbbiakban: közzétételi kérelem) kell benyújtani, a Földforgalmi 

tv. 21. § (1) bekezdésében és a mező- és erdőgazdasági földek forgal-

máról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes 

rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. tör-

vényben (a továbbiakban: Fétv.) meghatározott egységes okiratba 

foglalt adásvételi szerződés hirdetményi úton történő közlése iránt, ki-

véve, ha az adásvételi szerződés szerinti vevő az állam mint első helyen 

álló elővásárlásra jogosult. A közzétételi kérelmet a földügyért felelős 

miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett formanyom-

tatványon kell benyújtani. A közzétételi kérelem adattartalmát az 1. 

melléklet tartalmazza. A közzétételi kérelem egyben hatósági jóváha-
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gyás iránti kérelemnek is minősül, ha az adásvételi szerződés a me-

zőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához kötött. 

A fenti időponttól az Előkr. 1. melléklet (az adás-vételi szerződés hirdetményi úton 

történő közlésére irányuló közzétételi kérelem tartalma) II. pontja a következő 4. 

alponttal egészült ki: 

II. A jegyző által feltüntetendő tartalmi elemek: 

1. A postai vagy elektronikus úton érkező közzétételi kérelem esetén a 

kérelem érkezési ideje. 

2. Személyesen átvett közzétételi kérelem esetén az átvétel időpontja. 

3. A jegyző aláírása, bélyegzője és az aláírás dátuma. 

4. A tárgyi kérelem, amennyiben az adásvételi szerződés a mezőgaz-

dasági igazgatási szerv jóváhagyásához kötött, hatósági jóváhagyás 

iránti kérelemnek is minősül. 

A Fétv. 30. § (3) bekezdése 2018. január 1. napjától az alábbiak szerint módosult: 

Ha harmadik személy javára a Földforgalmi törvényen, más törvényen 

vagy megállapodáson alapuló elővásárlási jog áll fenn, az eljárás - a 

szerződésnek a jogosultakkal a Földforgalmi törvényben meghatáro-

zott módon történő közlése esetén - a Földforgalmi törvény 22. §-ában 

meghatározott okiratoknak és a közzétételi és hatósági jóváhagyás 

iránti kérelemnek a mezőgazdasági igazgatási szervhez való beérke-

zését követő napon kezdődik. 

A fenti rendelkezések alapján szükséges az önkormányzathoz benyújtott közzété-

teli és hatósági jóváhagyás iránti kérelem másolati példányát az adásvételi 

szerződés hirdetőtábláról történő levételét követően a Földforgalmi tv. 22. § szerin-

ti iratokkal együtt a mezőgazdasági igazgatási szervnek megküldeni. 

__________________ 
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Tájékoztatás anyakönyvvezetők 
részére 

Rácz Diána 

anyakönyvi felügyelő 
Jogi és Hatósági Főosztály ·  Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály 

KLASSZIKUS HAZAI ANYAKÖNYVI KÉRELMEK 

Budapest Főváros Kormányhivatala Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály Hazai 

Anyakönyvi Osztály 2. osztályvezetője, dr. Cseszlai Éva tájékoztatása a klasszikus 

hazai anyakönyvi kérelmek során becsatolt külföldi anyakönyvi kivonatok hiteles 

magyar fordításával kapcsolatban: 

Hiteles magyar fordítást abban az esetben nem kell csatolni az angol, német és 

francia nyelvű anyakönyvi kivonatokra, ha azt külképviseleten terjesztik elő és így 

a hazai anyakönyvvezetők a külképviseleti előterjesztés alapján dolgoznak. Ma-

gyarországon benyújtott hazai anyakönyvezés iránti kérelmeknél minden esetben 

szükséges hiteles magyar fordítást csatolni. 

HÁZASSÁGI NÉV MEGVÁLTOZTATÁSA 

A házassági név megváltoztatására irányuló eljárás lefolytatására akkor van szük-

ség, ha a házasság megszűnését (pl. házastárs halála vagy válás) követően 

megállapítást nyer, hogy az özvegy/elvált személy egy korábbi adminisztrációs hiba 

következtében nem azt a házassági nevet viseli, amelyet viselnie kellene. Például, 

ha az elhunyt férj születési neve Tót Péter János, azonban a házassági anyakönyvbe 

Tóth Péter néven jegyezték be. Ennek az adminisztrációs hibának az eredménye az, 

hogy a felesége a Tóth Péterné házassági nevet viseli, a Tót Péter Jánosné név 

helyett. 

A házassági névváltoztatásnak két törvényi feltétele van: 

1. csak a házasság megszűnését követően lehet engedélyezni, és csak ak-

kor, ha a névhasználat 

2. személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvánnyal vagy a 

személyiadat- és lakcímnyilvántartás alapiratával igazolható. 



JOGI ÉS HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY TÁJÉKOZTATÓI  ·  CSMKH HIVATALI TÁJÉKOZTATÓ  ·  2018. MÁJUS 9. 

26/81 

A házassági név megváltoztatás iránti kérelmet az e célra rendszeresített nyomtat-

ványon, személyesen kell benyújtani bármely polgármesteri hivatal 

anyakönyvvezetőjénél, a külföldön élő magyar állampolgár a kérelmet bármely 

hivatásos konzuli tisztviselőnél is előterjesztheti. Nyomtatványt az anyakönyvveze-

tő és a hivatásos konzuli tisztviselő biztosítja. A házassági névváltoztatás 

illetékmentes eljárás. 

__________________ 
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A SZEVIÉP Zrt. károsultjainak 
kártalanítása 

Dr. Kis Zoltán Viktor 

jogi referens 
Jogi és Hatósági Főosztály ·  Jogi és Törvényességi Felügyeleti Osztály 

A felszámolás alatt álló SZEVIÉP Szerkezet- és Vízépítő Zártkörűen Működő Rész-

vénytársaság károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről szóló 32/2018. 

(III.5.) Korm. rendelet alapján megnyílt a lehetőség a károsultak állami kárrende-

zésére. A Csongrád Megyei Kormányhivatal több mint 740 millió forint állami 

kárrendezés megítéléséről döntött. 

Az állami kárrendezésre vonatkozó kormányrendelet életbe lépését követő napon 

11 SZEVIÉP-károsult kereste fel személyesen a Csongrád Megyei Kormányhivatalt, 

hogy nyolc év után végre a jogos követelésükhöz jussanak. Ezt követően a kérel-

mek folyamatosan érkeznek. 

A Kormányrendelet alapján a kártalanítás azokat a mikro-, kis- vagy középvállalko-

zásokat illeti meg, akiknek a Ptk. XV-XVIII. címe szerinti kötelmi jogi jogviszonyból 

eredő követelésük van a felszámolás alatt álló SZEVIÉP Zrt.-vel szemben, azokat a 

felszámoló nyilvántartásba vette, vagy pedig polgári eljárás indult illetve büntetőel-

járásban bejelentett polgári jogi igény áll fenn. 

A Kormány döntése alapján ötmilliárd forint került elkülönítésre a SZEVIÉP Zrt. 

károsultjainak állami kárrendezésére. Az állami kárrendezés igénylésére az eredeti-

leg biztosított határidő – 2018. március 31. – rövidnek bizonyult, ezért a Kormány 

döntött a határidő 2018. május 31. napjáig történő meghosszabbításáról. 

A kérelmeket az ország bármelyik kormányablakában be lehet nyújtani; elbírálásra 

a kérelmező székhelye szerint illetékes kormányhivatal jogosult. A Csongrád Me-

gyei Kormányhivatalhoz ez idáig összesen 103 kérelem érkezett, 55 esetben került 

kiadásra támogatási okirat, amely alapján a Magyar Államkincstár haladéktalanul 

intézkedett a kifizetésekről. 

A kárrendezéssel a SZEVIÉP Zrt. csődjét követően bajba jutott dél-alföldi kis- és 

középvállalkozások mentőövet kaptak a munkahelyek megtartására, az érintett 

családok megélhetésének biztosítására. 

__________________ 
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Tájékoztató a Czeglédy-ügy 
károsultjainak rendkívüli állami 
kárrendezéséről 

Dr. Morvai Márta 

jogi szakügyintéző 
Jogi és Hatósági Főosztály ·   Szociális, Igazságügyi és Gyámügyi Osztály 

Magyarország Kormánya a legkiszolgáltatottabbak közé tartozó fiatal és nyugdíjas 

munkavállalók védelme, a bűncselekményekből eredő károk enyhítése, a Czeglédy-

ügy egyedi esetétől eltekintve példaértékűen működő iskolaszövetkezeti szektorba 

vetett bizalom helyreállítása, valamint a fiatalok munkaalapú társadalomba történő 

integrálódásának elősegítése érdekében megalkotta a Czeglédy-ügy károsultjainak 

rendkívüli állami kárrendezéséről szóló 488/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletet (a 

továbbiakban: Korm. rendelet), amely 2018. január 15-én lépett hatályba. 

Csongrád megye nem tartozik az ügyben leginkább érintett megyékhez, mégis 

szükséges a tájékoztatás a kárrendezési ügyek eljárási rendjéről, tekintettel arra, 

hogy az eredeti jogszabályban rögzített 2018. február 28-i benyújtási határidőt a 

31/2018. (II. 28.) Korm. rendelet meghosszabbította 2018. június 30-ig. 

JOGOSULTSÁG: 

Az állam pénzbeli segítséget nyújt azoknak, akiket a Human Operator Zrt., annak 

tulajdonosa, vezető tisztségviselője közvetlen vagy közvetett közreműködésével 

szervezett munkavégzés és feladatteljesítés során a ki nem fizetett ellenszolgálta-

tással megkárosítottak. (Korm. rendelet 1. §) 

A Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerint: 

Állami kárrendezésre jogosult az a természetes személy, aki 

a) 2017. május 1. és 2017. június 30. közötti időszakban a Korm. 

rendelet 1. §-a szerinti feladatteljesítésben vett részt, és 

b) az a) pontban meghatározott jogviszonyából fakadóan a ré-

szére ki nem fizetett ellenszolgáltatást illetően e rendelet 
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hatálybalépése napján követelése (a továbbiakban: követelé-

se) áll fenn, továbbá 

c) a b) pontban szereplő követelése érvényesítése iránt 

ca) nem indított polgári eljárást, vagy 

cb) büntetőeljárásban nem érvényesített polgári jogi 

igényt, vagy 

cc) az e rendelet hatálybalépését megelőzően indított 

polgári eljárást megindító kérelemtől eláll, vagy a 

büntetőeljárásban bejelentett polgári jogi igényét 

visszavonja a kérelem benyújtásáig. 

KÉRELEM: 

A rendkívüli állami kárrendezés megállapításának feltétele a károsult által kezde-

ményezett közigazgatási hatósági eljárás lefolytatása, amely kérelemre indul. 

A kérelmet a lakóhely szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal bírálja el, 

azonban az benyújtható bármely integrált ügyfélszolgálaton (kormányablakban). 

A kérelem benyújtható személyesen kérelemnyomtatványon, vagy az ügyfél által 

papíralapon előterjesztett kérelmen. Szóbeli kérelem előterjesztése esetén a kére-

lemnyomtatvány adattartalmával egyező jegyzőkönyv felvétele útján fogadható be 

a kérelem. 

A kérelmezőnek csatolnia kell valamennyi, a rendelkezésére álló, a jogosultságát 

alátámasztó írásbeli dokumentumot, különösen a feladatteljesítésére irányuló 

jogviszonya fennállására, annak jellegére, időtartamára, helyére, valamint a követe-

lésére vonatkozó dokumentumokat. 

Amennyiben a kérelmező jogosultságát igazoló írásbeli dokumentummal nem 

rendelkezik, a hiányzó dokumentumokat a kérelmező egyoldalú nyilatkozata pótol-

ja. 

TÁJÉKOZTATÁS: 

A kérelem benyújtásakor, illetve a nyilatkozat megtételekor a kérelmezőt tájékoz-

tatni kell arról, hogy 

 bűncselekménynek minősül a kárrendezés jogosulatlan igénylése, a va-

lótlan nyilatkozat tétele, a hamis vagy valótlan tartalmú okirat 

felhasználása, továbbá 

 jogosultsága megállapítása esetén a fennálló követelése és annak járu-

lékai a magyar államra szállnak át, 



JOGI ÉS HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY TÁJÉKOZTATÓI  ·  CSMKH HIVATALI TÁJÉKOZTATÓ  ·  2018. MÁJUS 9. 

30/81 

 a jogosulatlanul igénybe vett állami kárrendezés összegét az állam visz-

szaköveteli. 

DÖNTÉS: 

Amennyiben a sommás eljárás feltételei fennállnak, a kormányhivatal az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) alap-

ján nyolc napon belül dönt a kárrendezési jogosultságról és annak összegéről. 

Ha a jogosultság, különösen annak összege a kérelmező által benyújtott dokumen-

tumok alapján nem állapítható meg, a kormányhivatal az Ákr. szerinti teljes eljárást 

folytat le. 

A NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatósága által küldött adatszolgáltatáson felül a 

benyújtott kérelmeknél minden esetben megkerestük a munkáltatót, a károsulttal 

tagsági megállapodást kötött iskola/szociális szövetkezetet arra vonatkozóan, hogy 

mely időszakra, mekkora összegű bérfizetés történt a kérelmező vagy a kölcsönadó 

felé. 

A rendkívüli állami kárrendezés iránti jogosultságot megállapító határozat végle-

gessé válása után megküldésre kerül a Magyar Államkincstárnak, amely 

gondoskodik a megállapított összeg ügyfél részére történő kifizetéséről. 

A kártérítési összeg mindig bruttó módon kerül megállapításra, mivel jövedelmet 

pótló támogatásnak minősül, mely után 15% személyi jövedelemadó-előleget kell 

fizetni. 

A Csongrád Megyei Kormányhivatal illetékességi területére vonatkozóan 2018. 

április 20. napjáig 526.454 Ft összegű kárigény érkezett. Eddig öt esetben született 

rendkívüli állami kárrendezés iránti jogosultságot megállapító határozat, összesen 

458.253 Ft értékben. Kérelmet visszautasító döntésre nem került sor. 

__________________ 
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Önkormányzati rendeletalkotásra felhatalmazó 
törvényi rendelkezések 1 

Dr. Gyüre Izabella 

törvényességi felügyeleti szakügyintéző 
Jogi és Hatósági Főosztály ·   Jogi és Törvényességi Felügyeleti Osztály 

 Önkormányzati rendelet tárgya 
 (esetleges határidő/véleményeztetés)2 Törvényszöveg 

Felhatalmazó 
rendelkezés3 

Feladatkört megáll. 
rendelkezés4 

Jelen szöveg 
hatálya 

K /  
L 5 

1. 

Költségvetés 
Határidő: benyújtás február 15-éig 
Véleményeztetés: költségvetési szervek vezetőivel és a 
képviselő-testület bizottságaival 

Áht. 24. § (3) A … költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a 
központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem 
fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 
negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. 
Ávr. 27. § (1) A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek 
vezetőivel egyezteti … (2) A polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok 
által megtárgyalt rendelettervezetet … 

Eredeti jogalkotói 
hatáskörében: 
Alaptörvény 32. cikk 
(2) bek.  

Alaptörvény 32. cikk 
(1) bek. f) pont 

2014.01.01. K 

 
1
 Kiemelten jelezve a legutóbbi közlés (2017. február 3.) óta bekövetkezett változások. Elérhető az Önkormányzati Helpdesk „Hasznos adatok” rovatában is: onkormanyzat.csmkh.hu/onkormanyzati-rendeletalkotasra-felhatalmazo-torvenyi-rendelkezesek 

2 Jat. 5. § (1a) Ha a felhatalmazás jogosultja a helyi önkormányzat képviselő-testülete, társulás esetén – ha a társulási megállapodásban meghatározott feladat- és hatáskör a felhatalmazás tárgyának szabályozására kiterjed – az önkormányzati rendelet megalkotására a 
társulási megállapodásban kijelölt vagy ennek hiányában a társulás székhelye szerinti helyi önkormányzat képviselő-testülete jogosult. A rendelet megalkotásához a társulásban résztvevő helyi önkormányzat képviselőtestületének hozzájárulása szükséges. 
IRM rendelet 57. § (1) Ha a felhatalmazó rendelkezés úgy rendelkezik, hogy a rendelet más személlyel vagy szervvel (a továbbiakban: egyetértő) egyetértésben adható ki, a rendelet tervezetének a bevezető részében az egyetértés tényére utalni kell. 
IRM rendelet 58. § (1) Ha a rendelet előkészítése során valamely szerv jogszabályban biztosított, érvényességi kelléknek minősülő véleményezési jogkörrel rendelkezik, a bevezető részben a véleményezés tényét fel kell tüntetni. 
IRM rendelet 58/A. § (1) Ha az önkormányzati rendelet megalkotásához a jogalkotásról szóló törvény alapján a társulásban résztvevő helyi önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulása szükséges, a bevezető részben a hozzájárulás tényére utalni kell. 

3 IRM rendelet 53. § (2) Eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotni tervezett helyi önkormányzati rendelet esetében az önkormányzat eredeti jogalkotói hatáskörét megállapító rendelkezésként az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdését kell megjelölni. 
IRM rendelet 54. § (1) A nem eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotni tervezett rendelet bevezető részében egyértelműen meg kell jelölni a jogszabály egyes rendelkezéseinek a megalkotásához szükséges valamennyi olyan felhatalmazó rendelkezést megállapító 
jogszabályi rendelkezést, amely alapján a rendeletet kiadják. 

4 IRM rendelet 55. § (5) Önkormányzati rendelet bevezető részének a megszövegezésekor az önkormányzat feladatköreként az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés megfelelő pontját, a helyi önkormányzatokról szóló törvénynek a feladatkört megállapító rendelkezését 
vagy más törvénynek a feladatkört megállapító rendelkezését kell feltüntetni. 

5 Kötelező/Lehetőség: Jat. 5. § (4) A felhatalmazás jogosultja a jogszabályt köteles megalkotni, feltéve, hogy a felhatalmazást adó jogszabályból kifejezetten más nem következik. 

http://onkormanyzat.csmkh.hu/onkormanyzati-rendeletalkotasra-felhatalmazo-torvenyi-rendelkezesek/
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2. 
Átmeneti gazdálkodás 
Határidő: ha a költségvetés március 15-éig nem fogadták el 

Áht. 25. § (1) Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben 
legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot … Áht. 25. § (1) bek.  

Alaptörvény 32. cikk 
(1) bek. f) pont 

2013.01.01. K 

3. 
Költségvetés év közbeni aktualizálása 
Határidő: negyedévenként, illetve haladéktalanul 

Áht. 34. § (4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, 
előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – 
negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési 
beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a 
költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő 
módon – a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások 
előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően 
haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet 
módosítását. 

Eredeti jogalkotói 
hatáskörében: 
Alaptörvény 32. cikk 
(2) bek.  

Alaptörvény 32. cikk 
(1) bek. f) pont 

2015.01.01. K 

4. 

Zárszámadás 
Határidő: a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc 
napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik 
hónap utolsó napjáig hatályba lépjen 

Áht. 91. § (1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó 
zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a 
képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc 
napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig 
hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére 
tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi 
önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését. 

Eredeti jogalkotói 
hatáskörében: 
Alaptörvény 32. cikk 
(2) bek.  

Alaptörvény 32. cikk 
(1) bek. f) pont 

2016.06.18. K 

5. 
Népszavazás kezdeményezéséhez szükséges 
választópolgárok száma 

Nsztv. 92. § Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy 
rendeletben határozza meg a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges 
választópolgárok számát. 

Nsztv. 92. § 
Alaptörvény 32. cikk 
(1) bek. c) pont 

2014.01.18. K 

6. 
Filmforgatási célú közterület-használat feltételei és 
díjának részletes szabályai, valamint a turisztikailag 
kiemelt közterületek köre 

Mktv. 37. § (4) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy a tulajdonában álló 
közterületek filmforgatási célú használatának díjára vonatkozó – e törvény szabályait 
kiegészítő – részletes szabályokat, az alkalmazható mentességek és kedvezmények 
körét, a használat területi és időbeli korlátait és egyéb feltételeit, valamint a turisztikailag 
kiemelt közterületek körét rendeletben állapítsa meg. 

Mktv. 37. § (4) bek. 
Mötv. 13. § (1) bek. 
2. pont 

2013.07.01. K 

7. 
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű nemzeti vagyonnak minősítés 

Nvtv. 5. § (2) A helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon külön része a 
törzsvagyon, … amelyet … b) törvény vagy a helyi önkormányzat rendelete 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősít … 
Nvtv. 5. § (4) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak 
minősül a … törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében ekként 
meghatározott a helyi önkormányzat tulajdonában álló vagyonelem. 
Nvtv. 18. § (1) A helyi önkormányzat a rendelete alapján forgalomképtelennek minősülő 
vagyonából … rendeletben köteles megjelölni azokat a tulajdonában álló 
vagyonelemeket, amelyeket … nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
nemzeti vagyonként … minősít. 

Nvtv. 5. § (2) bek. b) 
pont 

Alaptörvény 32. cikk 
(1) bek. e) pont 

2012.01.01. K 

8. Korlátozottan forgalomképes vagyonelemek 
Nvtv. 5. § (2) A helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon külön része a 
törzsvagyon, … amelyet … c) törvény vagy a helyi önkormányzat rendelete korlátozottan 
forgalomképes vagyonelemként állapít meg. 

Nvtv. 5. § (2) bek. c) 
pont 

Alaptörvény 32. cikk 
(1) bek. e) pont 

2012.01.01. K 
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9. Vagyon használójának kijelölése 
Nvtv. 3. § (1) E törvény alkalmazásában … 11. nemzeti vagyon használója: … aki vagy 
amely … a helyi önkormányzat vagyona tekintetében törvény, a helyi önkormányzat 
rendelete vagy szerződés alapján bármely jogcímen nemzeti vagyont birtokol, használ, 
szedi annak hasznait, kivéve a tulajdonosi joggyakorló; 

Nvtv. 3. § (1) bek. 11. 
pont 

Alaptörvény 32. cikk 
(1) bek. e) pont 

2012.01.01. L 

10. 
Vagyon hasznosításának, átruházásának 
versenyeztetés-kötelességére a törvényinél 
szigorúbb értékhatár 

Kvtv. (2018) 75. § (3) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy 
rendeletében a 5. § (5) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott forgalmi értéktől kisebb 
értékhatárt határozzon meg. 
Nvtv. 11. § (16) Törvényben … vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott 
értékhatár feletti nemzeti vagyont hasznosítani … csak versenyeztetés útján … lehet. 
Nvtv. 13. § (1) Törvényben … vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott 
értékhatár feletti nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni … csak versenyeztetés útján … 
lehet. 

Kvtv. (2018) 76. § (3) 
bek. 

Alaptörvény 32. cikk 
e) pont 

2018.01.01. L 

11. 
Önkormányzati tulajdonú lakások, valamint nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti feltételei 

Ltv. 3. § (1) A helyi önkormányzat tulajdonában lévő lakásra (a továbbiakban: 
önkormányzati lakás) a tulajdonos önkormányzat – e törvény keretei között alkotott – 
rendeletében (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) meghatározott feltételekkel 
lehet szerződést kötni. Az önkormányzati rendeletben meg kell határozni … 
Ltv. 36. § (2) Az önkormányzat tulajdonában lévő helyiség (a továbbiakban: 
önkormányzati helyiség) bérbeadásának és a bérbeadó hozzájárulásának a feltételeit – 
az önkormányzati lakásokra vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával – 
önkormányzati rendelet határozza meg; … 

Ltv. 3. § (1) és 36. § 
(2) bek. 

Mötv. 13. § (1) bek. 
9. pont 

2006.03.31. K 

12. 
Nem lakás céljára szolgáló helyiség használata, 
hasznosítása, illetve ezek megváltoztatása módja, 
feltételei 

Társasházi tv. 67. § Felhatalmazást kap a települési … önkormányzat képviselő-testülete 
…, hogy városképi vagy kereskedelmi szempontok alapján – az építésügyi, illetve a 
kereskedelmi jogszabályokkal összhangban – rendeletben határozhassa meg a nem 
lakás céljára szolgáló helyiség használatának, hasznosításának, illetve ezek 
megváltoztatásának módját, feltételeit. 

Társasházi tv. 67. §  
Mötv. 13. § (1) bek. 
9. pont 

2013.07.20. L 

13. 

Feladat- és hatáskör átvállalása nagyobb gazdasági 
teljesítőképességű vagy lakosságszámú 
önkormányzattól 
Véleményeztetés: az eredeti címzett egyetértésével 

Mötv. 12. § (2) A feladat- és hatáskör vállalásáról a települési önkormányzat képviselő-
testülete – a feladat- és hatáskör eredeti címzettjének előzetes egyetértése esetén – 
rendeletben … dönt a feladat- és hatáskör vállalás tervezett időpontját megelőzően 
legalább három hónappal korábban. … 

Mötv. 12. § (2) bek.  
Adott átvállalt 
feladatra vonatkozó 
feladatkör 

2013.01.01. L 

14. 
Államháztartáson kívüli forrás átvételének és 
átadásának szabályai 

Mötv. 41. § (9) A helyi önkormányzat képviselő-testülete az államháztartáson kívüli 
forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezéseket rendeletben szabályozza. Mötv. 41. § (9) bek.  

Alaptörvény 32. cikk 
(1) bek. d) pont 

2013.06.22. K 

15. Követelésről lemondás esetei és módja 
Áht. 97. § (2) A helyi önkormányzat, a társulás, a térségi fejlesztési tanács, valamint az 
általuk irányított költségvetési szervek követeléséről lemondani csak törvényben vagy 
helyi önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet. 

Áht. 97. § (2) bek.  
Alaptörvény 32. cikk 
(1) bek. f) pont 

2013.01.01. L 

16. Készpénzben történő kiadás-teljesítés esetei Áht. 109. § (6) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat, hogy rendeletben állapítsa 
meg a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit. Áht. 109. § (6) bek.  

Alaptörvény 32. cikk 
(1) bek. f) pont 

2013.01.01. K 
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17. 
Önkormányzati biztos megbízására a törvényinél 
szigorúbb szabályok 

Áht. 71. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon 
túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő 
hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió 
forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost bíz meg. 
Önkormányzati rendelet önkormányzati biztos megbízását az e bekezdésben 
meghatározottaknál kisebb mérték, rövidebb időtartam, lejárat esetén is kötelezővé 
teheti. 

Áht. 71. § (1) bek.  
Alaptörvény 32. cikk 
(1) bek. c) pont 

2014.01.01. L 

18. 
Közösségi együttélés alapvető szabályai, 
öngondoskodás, közösségi hozzájárulás és 
jogkövetkezmények 

Mötv. 143. § (4) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy 
rendeletben határozza meg: … d) az öngondoskodás és a közösségi feladatok 
ellátásához való hozzájárulás, továbbá a közösségi együttélés alapvető szabályait, 
valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeit; 
Mötv. 8. § (1) A helyi közösség tagjai a helyi önkormányzás alanyaként kötelesek: 
a) öngondoskodással enyhíteni a közösségre háruló terheket, képességeik és 
lehetőségeik szerint hozzájárulni a közösségi feladatok ellátásához; 
b) betartani és betartatni a közösségi együttélés alapvető szabályait. 
(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletében meghatározhatja az (1) 
bekezdésben foglalt kötelezettségek tartalmát, elmulasztásuk jogkövetkezményeit. 

Mötv. 143. § (4) bek. 
d) pont 

Mötv. 8. § (1) bek. b) 
pont 

2013.01.01. L 

19. Közterületek fellobogózása nemzeti ünnepeken 

Címertv. 24. § (5) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat – Budapesten a 
fővárosi önkormányzat – képviselő-testülete, hogy a közterületeknek a nemzeti 
ünnepeken történő fellobogózását rendeletben szabályozza. 
Címertv. 7. § (6) A közterületeket a nemzeti ünnepeken önkormányzati rendeletben 
meghatározott módon fel kell lobogózni. 

Címertv. 24. § (5) 
bek.  

Mötv. 13. § (1) bek. 
1. pont 

2012.01.01. K 

20. Elismerés alapítása 

Címertv. 24. § (9) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy 
rendeletben szabályozza az elismerés alapítását, az elismerés elnevezését, fajtáit, az 
elismerésben részesíthető személyek körét, az évente adományozható elismerések 
számát, az elismerés leírását, az adományozás feltételeit és rendjét, valamint az 
elismerés viselésének rendjét, továbbá a díjjal járó jutalom mértékét, formáját és járadék 
esetében annak időtartamát. 
Címertv. 22. § (1) A feladatkörével összefüggő egyes kiemelkedő tevékenységek, 
teljesítmények elismerésére kitüntető címet, díjat, oklevelet, plakettet vagy más 
elismerést (a továbbiakban: elismerés) alapíthat és adományozhat … d) a helyi 
önkormányzat képviselő-testülete, 

Címertv. 24. § (9) 
bek.  

Alaptörvény 32. cikk 
(1) bek. i) pont 

2012.01.01. L 

21. Köztisztviselők illetménykiegészítése 

Kttv. 234. § (3) A helyi önkormányzat rendeletben egységesen valamennyi felsőfokú 
iskolai végzettségű köztisztviselőnek a tárgyévre illetménykiegészítést állapíthat meg, 
amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 
a)-c) … 
(4) A helyi önkormányzat a (3) bekezdés szerint rendeletben illetménykiegészítést 
állapíthat meg egységesen valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselőnek, 
amelynek mértéke legfeljebb 20%. 

Kttv. 234. § (3)-(4) 
bek. 

Alaptörvény 32. cikk 
(1) bek. f) pont 

2012.03.01. L 

22. Köztisztviselők egyéb juttatásai és támogatásai 
Kttv. 237. § Az önkormányzati képviselő-testület a juttatásokkal és támogatásokkal 
összefüggésben e törvény keretei között rendeletben szabályozza a szociális, jóléti, 
kulturális, egészségügyi juttatásokat, szociális és kegyeleti támogatásokat. 

Kttv. 237. § 
Alaptörvény 32. cikk 
(1) bek. f) pont 

2012.03.01. K 
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23. Vezetői illetménypótlék 
Kttv. 236. § (4) A 3000-nél kevesebb lakosú település kivételével – ide nem értve a 3000-
nél kevesebb lakosú várost – a helyi önkormányzat rendeletben vezetői 
illetménypótlékot állapíthat meg – a jegyzőket, főjegyzőket kivéve [256. § (1) bekezdés] – 
egységesen valamennyi vezetőre kiterjedően, amelynek mértéke: … 

Kttv. 236. § (4) bek. 
Alaptörvény 32. cikk 
(1) bek. f) pont 

2012.03.01. L 

24. Címzetes főjegyző címadományozási juttatása 
Kttv. 253. § (9) … Abban az esetben, ha a költségvetési törvény címadományozási 
juttatást nem állapít meg, akkor a helyi önkormányzat rendeletében saját költségvetése 
terhére megállapíthat ilyen juttatást, azonban ennek összege nem haladhatja meg az 
illetményalap huszonnégyszeresét. 

Kttv. 253. § (9) bek. 
Alaptörvény 32. cikk 
(1) bek. f) pont 

2012.03.01. L 

25. 
A képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott 
köztisztviselők vonatkozásában magasabb összegű 
illetményalap megállapítása 

Kvtv. (2018) 59. § (6) A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2017. 
évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a képviselő-testület hivatalánál 
foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően – az (1) bekezdésben meghatározottnál 
magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. 

Kvtv (2018) 59. § (6) 
bek. 

Alaptörvény 32. cikk 
(1) bek. f) pont 

2018.01.01. L 

26. 
Életvitelszerű közterületi tartózkodásra nem 
használható közterület-részek 

Szabs. tv. 250. § (4) Felhatalmazást kapnak a helyi önkormányzatok … a 179/A. § (2) és 
(3) bekezdésében meghatározottak szerint, hogy a közrend, a közbiztonság, a 
közegészség és a kulturális értékek védelme érdekében rendeletben kijelöljék a 
közterület meghatározott részeit, ahol az életvitelszerűen megvalósuló közterületi 
tartózkodás jogellenesnek minősül. 

Szabs. tv. 250. § (4) 
bek.  

Mötv. 13. § (1) bek. 
5., 7., 17. pont 

2013.10.15. K 

27. 
Szabálysértési rendelkezések hatályon kívül 
helyezése 

Szabs. tv. 254. § (2) Az önkormányzatok 2012. május 31-ig kötelesek hatályon kívül 
helyezni az önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési 
rendelkezéseket. 

Szabs. tv. 254. § (2) 
bek.  

Alaptörvény 32. cikk 
(1) bek. l) pont 

2012.10.15. K 

28. 
Prostitúció folytatásának szabályai, időbeni 
korlátozása és egyes területrészeken történő 
megtiltása 

Szbtv. 62. § (3) A települési önkormányzat képviselő-testülete … a prostitúció 
folytatásának további szabályait … rendeletben állapíthatja meg. 
8. § (2) Az önkormányzat rendeletében a 7. §-ban meghatározott védett övezeteken 
kívül a közterület más részein, illetve az ott működő egyes nyilvános helyeken is 
megtilthatja a prostituáltak tevékenységét. 
8. § (4) Az önkormányzat a védett övezeteken kívül időben is korlátozhatja a 
prostituáltak tevékenységét. Az önkormányzat e jogosultságát – türelmi zóna kijelölése 
esetén – a zónában folyó közcélú rendezvények időtartama alatt is érvényesítheti. 

Szbtv. 62. § (3), 
valamint 8. § (2) és 
(4) bek. 

Mötv. 13. § (1) bek. 
17. pont 

2000.02.26. L 

29. 
Türelmi zóna kijelölése 
Határidő: 50 ezer fő feletti településen a tömegessé válás 
megállapításától számított 90 napon belül 

Szbtv. 8. § (1) Az önkormányzat a prostitúció tömeges megjelenése esetén 
rendeletében egy türelmi zónát jelölhet ki. Kivételesen – ha egy türelmi zóna kijelölése 
nem lehetséges – több türelmi zóna is létesíthető. … 
62. § (4) Ha a prostitúció tömeges (4. § j) pont), az 50 000 lélekszám feletti település 
önkormányzatának képviselőtestülete … ennek megállapításától számított kilencven 
napon belül köteles a türelmi zóna kijelöléséről a rendeletet megalkotni. … 

Szbtv. 8. § (1) bek. 
Mötv. 13. § (1) bek. 
17. pont 

2000.02.26. K 
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30. 
Közlekedésszervező kijelölése, valamint az általa 
adható rendelkezések keretei 

Személyszállítási tv. 49. § (3) Felhatalmazást kap a helyi személyszállítási közszolgáltatást 
működtető települési önkormányzat képviselő-testülete, társulás esetében a társulási 
megállapodásban meghatározott, ennek hiányában a társulás székhelye szerinti 
települési önkormányzat képviselő testülete … a) a közlekedésszervező kijelölésére, 
valamint a közlekedésszervező által a helyi személyszállítást végző közlekedési 
szolgáltató számára adható rendelkezés kereteire … vonatkozó önkormányzati rendelet 
kiadására. 
Vasúti tv. 88. § (4) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, a fővárosban a 
fővárosi önkormányzat, hogy a városi és helyi vasúti pályahálózatba tartozó vasúti pálya 
esetén a felszín alatti vasúti pálya nyomvonala által érintett ingatlanok jegyzékét 
rendeletben állapítsa meg. 

Személyszállítási tv. 
49. § (3) bek. a) pont, 
valamint Vasúti tv. 
88. § (4) bek. 

Mötv. 13. § (1) bek. 
18. pont 

2016.05.28. K 

31. 
Személytaxi és személygépkocsis személyszállítás 
működési feltételei, valamint a taxiállomások 
igénybevételének szabályai 

Személyszállítási tv. 49. § (3) Felhatalmazást kap a helyi személyszállítási közszolgáltatást 
működtető települési önkormányzat képviselő-testülete, társulás esetében a társulási 
megállapodásban meghatározott, ennek hiányában a társulás székhelye szerinti 
települési önkormányzat képviselő testülete … b) a személytaxi-, a személygépkocsival 
végzett személyszállítási szolgáltatás, valamint a különleges személyszállító szolgáltatás, 
továbbá e szolgáltatásokat közvetítő és szervező szolgálat működésének – a személytaxi 
és a személygépkocsival végzett személyszállítási szolgáltatás esetében a Kormány 
rendeletében meghatározott feltételeken túli – műszaki, személyi és pénzügyi 
alkalmassági feltételeire, valamint a település területén lévő taxiállomások, továbbá 
megállási helyek igénybevételének rendjére, valamint ezek ellenőrzésére vonatkozó 
szabályokra … vonatkozó önkormányzati rendelet kiadására. 

Személyszállítási tv. 
49. § (3) bek. b) pont 

Mötv. 13. § (1) bek. 
18. pont 

2017.12.12. K 

32. 
Különcélú menetrend szerinti személyszállítás 
feltételei 

Személyszállítási tv. 49. § (3) Felhatalmazást kap a helyi személyszállítási közszolgáltatást 
működtető települési önkormányzat képviselő-testülete, társulás esetében a társulási 
megállapodásban meghatározott, ennek hiányában a társulás székhelye szerinti 
települési önkormányzat képviselő testülete … c) a település közigazgatási határán belül 
működő, különcélú menetrend szerinti személyszállítást végző autóbuszokkal 
kapcsolatos környezetvédelmi besorolására, külső megjelenésére, műszaki 
felszereltségére, a település közútjain történő közlekedésre és a személyszállítási 
közszolgáltatások céljára kialakított autóbusz-megállóhelyek igénybevételére vonatkozó 
feltételekre , valamint a járati engedély igénylésvel és kiadásával kapcsolatos részletes 
szabályokra… 
vonatkozó önkormányzati rendelet kiadására. 

Személyszállítási tv. 
49. § (3) bek. c) pont 

Mötv. 13. § (1) bek. 
18. pont 

2017.12.12. K 

33. Közösségi autóbérlő rendszer szabályai 

Személyszállítási tv. 49. § (3) Felhatalmazást kap a helyi személyszállítási közszolgáltatást 
működtető települési önkormányzat képviselő-testülete, társulás esetében a társulási 
megállapodásban meghatározott, ennek hiányában a társulás székhelye szerinti 
települési önkormányzat képviselő testülete … d) a közösségi autóbérlő rendszer – a 
Kormány rendeltében meghatározott feltételeken túli – létrehozására, fenntartására, 
üzemeltetésére, igénybevételének rendjére, külső megjelenésére, műszaki, személyi és 
pénzügyi alkalmassági feltételeire vonatkozó részletes szabályokra vonatkozó 
önkormányzati rendelet kiadására. 

Személyszállításu tv. 
49. § (3) bek. d) pont 

Mötv. 13. § (1) bek. 
18. pont 

2017.12.12 K 

34. 
Helyi személyszállítás alapellátási szintje (megyei 
jogú város esetében) 

Személyszállítási tv. 49. § (4) Felhatalmazást kap … a helyi személyszállítási 
közszolgáltatást működtető megyei jogú városok képviselő-testülete a helyi 
személyszállítási közszolgáltatási szolgáltatások esetében alkalmazott alapellátás 
szintjének rendeletben történő megállapítására. 

Személyszállítási tv. 
49. § (4) bek. 

Mötv. 13. § (1) bek. 
18. pont 

2012.07.01. K 
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35. Parkolási díj szabályai 

Kkt. 15/A. § (1) Forgalomszervezési, valamint a 13. § (2) bekezdésében meghatározott 
indokok alapján, az e törvényben meghatározott keretek között 
a) a helyi közutak, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el 
nem zárt magánutak, terek, parkok és egyéb közterületek vonatkozásában a helyi 
önkormányzat rendeletében … kijelölhet olyan várakozási területet, amelynek a 
járművel történő, várakozási célú használatáért várakozási díjat kell fizetni. 
Kkt. 48. § (5) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete … hogy 
rendeletben állapítsa meg a várakozási területek tekintetében 
a)-e) … 

Kkt. 48. § (5) bek. 
Mötv. 13. § (1) bek. 
2. pont 

2012.08.07. L 

36. 
Személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi 
alapellátások formái, igénybevételük és 
intézményi térítési díjuk 

Gyvt. 29. § (1) A fenntartó önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások (a 
továbbiakban: személyes gondoskodás) formáiról, azok igénybevételéről, valamint a 
fizetendő térítési díjról rendeletet alkot. 

Gyvt. 29. § (1) bek. 
Mötv. 13. § (1) bek. 
8. pont 

2012.01.01. K 

37. 
A gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások 
igénybevételének és térítési díjaiknak a 
meghatározása 

Gyvt. 29. § (3) Ha önkormányzati társulás gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátást 
nyújt, akkor a társulási megállapodásban megjelölt székhely szerinti vagy az erre 
kijelölt települési önkormányzat - a társulási megállapodásban meghatározottak 
szerint - a nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról 
rendeletet alkot. 

Gyvt. 29. § (3) bek. 
Mötv. 13. § (1) bek. 
8. pont 

2018.01.01. L 

38. 

Gyermekétkeztetés térítési díjának, annak 
vitatására, csökkentésére, elengedésére vonatkozó 
szabályainak megállapítása, ha az önkormányzat 
közvetlenül látja el a feladatot 

Gyvt. 151. § (4a) Ha az étkeztetési feladatot települési önkormányzat látja el, a (4) 
bekezdés alkalmazásában intézményvezető alatt a települési önkormányzat azon 
intézményének vezetőjét kell érteni, amely a gyermekétkeztetést biztosítja. Ha a 
kötelezett a személyi térítési díjat vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését 
kéri, a személyi térítési díj összegéről történő értesítés kézhezvételétől számított 
nyolc napon belül a települési önkormányzathoz fordulhat. Ha a települési 
önkormányzat intézmény közreműködése nélkül biztosítja a gyermekétkeztetést, a 
személyi térítési díj megállapítására, annak vitatására, csökkentésére és 
elengedésére vonatkozó szabályokat rendeletében állapítja meg. 

Gyvt. 151. § (4a) bek. 
Mötv. 13. § (1) bek. 
8. pont 

2015.01.01. L 

39. 

Gyermekétkeztetés térítési díjára vonatkozó (a 
nevelési-oktatási intézmény vezetője által, egyéni 
rászorultság alapján történő) kedvezmény-
megállapítás szabályai 

Gyvt. 162. § (5) Felhatalmazást kap a nevelési-oktatási intézményt fenntartó helyi 
önkormányzat, hogy rendeletben határozza meg azokat a szabályokat, amelyek keretei 
között a nevelési-oktatási intézmény vezetője egyéni rászorultság alapján kedvezményt 
állapít meg a gyermekétkeztetés térítési díjának megfizetésére. 

Gyvt. 162. § (5) bek. 
Mötv. 13. § (1) bek. 
8. pont 

2003.01.01. L 

40. 
Települési támogatás keretében nyújtott szociális 
ellátások szabályozása 

Szt. 132. § (4) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben 
szabályozza … 
g) a települési támogatás keretében nyújtott ellátások jogosultsági feltételeit, valamint az 
ellátások megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása 
ellenőrzésének szabályait. 

Szt. 132. § (4) bek. g) 
pont 

Mötv. 13. § (1) bek. 
8a. pont 

2015.03.01. K 

41. 
Szociális ellátáshoz vagyon- és 
jövedelemnyilatkozat, valamint igazolás részletes 
szabályai 

Szt. 10. § (1) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a hatóság felhívhatja a 
kérelmezőt, hogy családja vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozzék, illetve azokat 
igazolja. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a települési önkormányzat képviselő-
testülete a hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni ellátásoknál a nyilatkozat és 
az igazolás tartalmának, illetve benyújtásának részletes szabályait rendeletben 
szabályozza. 

Szt. 10. § (1) bek. 
Mötv. 13. § (1) bek. 
8a. pont 

2009.10.01. K 
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42. 
Szociálisan rászorultak részére a törvényieken túli 
pénzbeli támogatások szabályai 

Szt. 26. § A képviselő-testület a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátásokat kiegészítheti, és 
a szociálisan rászorultak részére – a rendeletében meghatározott módon és feltételek 
szerint – más pénzbeli támogatásokat is megállapíthat. 

Szt. 26. § 
Mötv. 13. § (1) bek. 
8a. pont 

2015.03.01. L 

43. Szociális pénzbeli ellátások szabályai 
Szt. 32. § (3) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a települési önkormányzat 
képviselő-testülete rendeletben szabályozza a hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátások 
megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének szabályait. 

Szt. 32. § (3) bek. 
Mötv. 13. § (1) bek. 
8a. pont 

2007.01.01. K 

44. Szociálpolitikai kerekasztal létrehozása 
Szt. 58/B. § (2) A 2000 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzat vagy társulás, 
illetve a fővárosi önkormányzat jogszabályban meghatározottak szerint helyi 
szociálpolitikai kerekasztalt hoz létre. 

Szt. 58/B. § (2) bek. 
Mötv. 13. § (1) bek. 
8a. pont 

2017.01.01. K 

45. 
Tanyagondnoki és falugondnoki szolgáltatás 
szabályai 

Szt. 60. § (3) A tanyagondnoki szolgáltatás legalább hetven és legfeljebb négyszáz 
lakosságszámú – külön jogszabályban meghatározott – külterületi vagy egyéb belterületi 
lakott helyen működtethető. Amennyiben a helyi sajátosságok alapján a tanyagondnoki 
szolgáltatás több tanyagondnok közreműködésével valósítható meg, a tanyagondnokok 
által ellátandó körzetek határait – figyelemmel a lakosságszám korlátra – a fenntartó 
települési önkormányzat rendeletében határozza meg azzal, hogy új tanyagondnoki 
szolgáltatás négyszáz lakos fölött szervezhető meg. … 
(4) A falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatás a fenntartó önkormányzat 
rendeletében részletesen meghatározott, (1) bekezdés szerinti feladatokat látja el, 
valamint – az önkormányzat rendeletében meghatározott módon – közreműködhet az 
étkeztetés biztosításában. 

Szt. 60. § (3) bek. 
Mötv. 13. § (1) bek. 
8a. pont 

2011.01.01. L 

46. 

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
szabályai (társulási fenntartás esetén székhely 
önkormányzat rendeletében) 
Egyetértési jog: társulásban résztvevő önkormányzatok 

Szt. 92. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 
valamint a fizetendő térítési díjakról 
a) a fenntartó önkormányzat, 
b) ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a társulási megállapodásban megjelölt 
székhely szerinti települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak 
szerint … rendeletet alkot. 
(2) Ha törvény másként nem rendelkezik, a fenntartó önkormányzat az (1) bekezdés 
szerinti rendeletben szabályozza … a)-h) … 

Szt. 92. § (1) bek. a) 
vagy b) pont 

Mötv. 13. § (1) bek. 
8a. pont 

2016.06.18. L 

47. 
Étkeztetés jogosultsági feltételeinek részletes 
szabályai 

Szt. 132. § (4) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben 
szabályozza … d) az étkeztetés jogosultsági feltételeinek részletes szabályait … 

Szt. 132. § (4) bek. d) 
pont 

Mötv. 13. § (1) bek. 
8a. pont 

2012.01.01. K 

48. Ebrendészeti hozzájárulás szabályai 

Ávtv. 42/C. § (1) Az ebtartás helye szerint illetékes települési … önkormányzat … az adott 
év első napjáig négy hónapos kort betöltött eb után az eb tulajdonosától évente 
ebrendészeti hozzájárulást szedhet be. 
Ávtv. 49. § (5) Felhatalmazást kap a települési … önkormányzat képviselő-testülete …, hogy 
az ebrendészeti hozzájárulás mértékét, kiszabásának feltételeit, a kedvezmények, 
mentességek körét, illetve a megfizetésének szabályait rendeletben határozza meg. 

Ávtv. 49. § (5) bek. 
Mötv. 13. § (1) bek. 
11. pont 

2013.07.20. L 

49. Kedvtelésből tartott állatok tartása Ávtv. 49. § (6) Felhatalmazást kap a települési … önkormányzat képviselő-testülete …, hogy 
a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályait rendeletben határozza meg. Ávtv. 49. § (6) bek. 

Mötv. 13. § (1) bek. 
11. pont 

2013.07.20. K 
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50. 
Közművelődési tevékenység támogatása körében 
ellátott feladatok meghatározása és szabályai 

Kultv. 83/A. § (1) A települési önkormányzat a helyi társadalom művelődési érdekeinek 
és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, e törvény és a helyi lehetőségek, 
sajátosságok alapján – … – rendeletben határozza meg az ellátandó közművelődési 
alapszolgáltatások körét, valamint feladatellátásának formáját, módját és mértékét. 

Kultv. 83/A. § (1) bek. 
Mötv. 13. § (1) bek. 
7. pont 

2017.07.08 K 

51. Start-számlára történő befizetés szabályai 
Fétám. tv. 6. § (1) A Start-számla követelés – utoljára a gyermek 18. életéve betöltésének 
napjáig – kiegészíthető … b) magyarországi települési önkormányzat által a rendeletében 
meghatározott feltételekkel történő befizetéssel … 

Fétám. tv. 6. § (1) 
bek. b) pont 

Mötv. 13. § (1) bek. 
15. pont 

2018.01.01. L 

52. 
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szabályai, 
valamint díjalkalmazási és díjfizetési feltételei 

Ht. 35. § A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben 
állapítja meg: … a)-f) … 
Ht. 88. § (4) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat képviselő-testülete, hogy 
rendeletben állapítsa meg: 
a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének szabályait, 
illetve a 35. §-ban foglalt rendelkezések érvényesítéséhez szükséges szabályokat; 
d) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjra vonatkozó, a … miniszteri rendeletben 
nem szabályozott díjalkalmazási és díjfizetési feltételeket. 

Ht. 88. § (4) bek. a) és 
d) pont 

Mötv. 13. § (1) bek. 
19. pont 

2016.04.01. K 

53. Szelektív hulladékgyűjtés szabályai 

Ht. 39. § (5) Önkormányzati rendelet a … kormányrendeletben meghatározottakon túl 
az ingatlanhasználót kötelezheti a települési hulladék további anyagfajta vagy 
hulladéktípus szerinti elkülönített gyűjtésére. 
Ht. 88. § (4) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat képviselő-testülete, hogy 
rendeletben állapítsa meg: … b) az elkülönített hulladékgyűjtésre vonatkozó részletes 
szabályokat; … 

Ht. 88. § (4) bek. b) 
pont 

Mötv. 13. § (1) bek. 
19. pont 

2015.01.01. L 

54. Közterület tisztán tartásának szabályai 
Ht. 88. § (4) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat képviselő-testülete, hogy 
rendeletben állapítsa meg: … 
c) a közterület tisztán tartására vonatkozó részletes szabályokat; 

Ht. 88. § (4) bek. c) 
pont 

Mötv. 13. § (1) bek. 
5. pont 

2013.01.01. K 

55. 
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás 
(szippantás) szabályai és díja 

Vgtv. 4. § (2) A települési önkormányzat – a vízgazdálkodási tevékenységek, mint 
közfeladatok (közszolgáltatások) körében – köteles gondoskodni: … d) a településen 
található szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a nem közművel összegyűjtött 
háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről. 
Vgtv. 44/C. § (2) A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati 
rendeletben állapítja meg: … a)-g) … 
Vgtv. 45. § (6) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat képviselő-testülete, hogy a 
törvény 44/C. § (2) bekezdésében meghatározottakat rendeletben szabályozza. 

Vgtv. 45. § (6) bek. 
Vgtv. 4. § (2) bek. d) 
pont 

2013.01.01. K 

56. 
Vízparti beépítetlen önkormányzati ingatlan 
forgalomképtelensége alóli felmentés 

Vgtv. 23. § (1) E törvény hatálybalépését követően a természetes vizek partját … a 
tulajdonos helyi önkormányzat közérdekű célokra tartja fenn, ezért … az 
önkormányzattól beépítetlen ingatlantulajdon természetes vizek partján nem 
szerezhető. … 
(3) A helyi önkormányzat a forgalomképtelen törzsvagyonként tulajdonába adott 
természetes vizek partján levő beépítetlen ingatlanok tekintetében az (1) bekezdésben 
foglalt korlátozás alól – a települési érdekekre figyelemmel – önkormányzati rendeletben 
felmentést adhat. 

Vgtv. 23. § (3) bek. 
Alaptörvény 32. cikk 
(1) bek. e) pont 

1996.01.01. L 
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57. 
Üzletek éjszakai nyitvatartási rendje, valamint az 
ezzel összefüggő felügyeleti díj részletes szabályai 

Kertv. 6. § (4) A települési … önkormányzat képviselő-testülete – a helyi sajátosságok 
figyelembevételével – rendeletben szabályozhatja 
a) az üzletek éjszakai (22 és 6 óra közötti) nyitvatartási rendjét, valamint 
b) a világörökségi területen működő, szeszes italt kimérő, árusító kereskedelmi, illetve 
vendéglátó üzletek 24 és 6 óra közötti nyitva tartásával összefüggő – a közbiztonság, 
illetve a köztisztaság fenntartásához kapcsolódó – többletfeladatokhoz igazodó összegű 
felügyeleti díjat. 
Kertv. 12. § (5 Felhatalmazást kap a települési … önkormányzat képviselő-testülete …, 
hogy az üzletek éjszakai (22 és 6 óra közötti) nyitvatartási rendjét, a felügyeleti díjra 
vonatkozó részletszabályokat, a befolyt összeg felhasználásáról szóló elszámolás módját, 
valamint a 2. § 31. pontjában foglaltak ellenőrzését rendeletben szabályozza. 

Kertv. 12. § (5) bek. 
Mötv. 13. § (1) bek. 
13. pont 

2016.04.16. L 

58. 
Üzletek működésével összefüggésben elkövetett 
jogellenes cselekmények ellenőrzésének szabályai 

Kertv. 2. § 31. üzlet működésével összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmény: … 
a)-b) … 
Kertv. 12. § (5) Felhatalmazást kap a települési … önkormányzat képviselő-testülete …, 
hogy … a 2. § 31. pontjában foglaltak ellenőrzését rendeletben szabályozza. 

Kertv. 12. § (5) bek. 
Mötv. 13. § (1) bek. 
13. pont 

2016.04.16. K 

59. 
Távhőszolgáltatás részletes szabályai, valamint a 
közszolgáltatási szerződés megszűnése utáni 
díjfizetés rendje 

Tszt. 6. § (2) Az önkormányzat képviselő-testülete: … a)-i) rendeletben határozza meg a 
h) pont szerinti díj mértékét, esedékességét, a különbözet számításának, valamint a díj 
kivetéséhez szükséges adatszolgáltatásnak a részletes szabályait. 
Tszt. 45. § (6) … az önkormányzat rendeletében meghatározottak szerint adatot 
szolgáltat az önkormányzati adóhatóságnak. 
Tszt. 60. § (3) Az önkormányzat képviselő-testülete rendeletben szabályozza a 6. § (2)-(4) 
bekezdésében, a 45. § (6) bekezdésében … meghatározott, hatáskörébe utalt 
feladatokat. 

Tszt. 60. § (3) bek. 
Mötv. 13. § (1) bek. 
20. pont 

2014.03.15. K 

60. 
Távhő Közszolgáltatási Szabályzaton túlmenő 
szabályok 

Tszt. 52. § (2) A Távhő Közszolgáltatási Szabályzatban foglaltakkal összefüggésben az 
önkormányzat képviselő-testülete rendeletben további részletes szabályokat határozhat 
meg. 
Tszt. 60. § (3) Az önkormányzat képviselő-testülete rendeletben szabályozza … az 52. § 
(2) bekezdésében meghatározott, hatáskörébe utalt feladatokat. 

Tszt. 60. § (3) bek. 
Mötv. 13. § (1) bek. 
20. pont 

2014.03.15. L 

61. 
Egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakítása 
Véleményeztetés: az alapellátásért felelős országos 
módszertani intézettel 

Alapellátási tv. 6. § (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete – a Kormány által 
kijelölt praxiskezelő által megadott szempontokat figyelembe véve – rendeletben 
megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit. Több településre is 
kiterjedő ellátás esetén a körzet székhelyét az érintett települési önkormányzatok erre 
irányuló megállapodásban határozzák meg. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti körzetek megállapítása és kialakítása során ki kell kérni az 
alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményét is. 

Alapellátási tv. 6. § 
(1) bek. 

Mötv. 13. § (1) bek. 
4. pont 

2015.08.01. K 

62. Talajterhelési díj megállapítása 

Ktd. 26. § (4) A települési önkormányzatok rendeletben állapítják meg a helyi 
vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó 
talajterhelési díjjal kapcsolatban a 12. §-ban meghatározott átalány megállapításának 
szempontjait, valamint a 21/A. §-ban meghatározottakat. 
Ktd. 21/A. § (2) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez 
kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos megállapítási, bevallási, befizetési, ellenőrzési, 
adatszolgáltatási, eljárási szabályokat, valamint a díjkedvezmények és mentességek 
eseteit a települési önkormányzat … rendeletben állapítja meg. … 

Ktd. 26. § (4) bek. 
Mötv. 13. § (1) bek. 
11. pont 

2005.01.01. K 
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63. Helyi adó megállapítása 

Htv. 1. § (1) E törvény felhatalmazása és rendelkezései szerint a települési (községi, 
városi, fővárosi és kerületi) önkormányzat képviselőtestülete (a továbbiakban: 
önkormányzat) rendelettel az illetékességi területén helyi adókat (a továbbiakban: adót), 
valamint települési adókat vezethet be. 
Htv. 43. § (3) Az önkormányzat az adóval kapcsolatban rendeletet alkothat az adózás 
rendjéről szóló törvényben nem szabályozott eljárási kérdésben. 

Htv. 1. § (1) bek. 
Mötv. 13. § (1) bek. 
13. pont 

2015.01.01. L 

64. Helyi építési szabályzat 

Étv. 13. § (1) Az építés helyi rendjének biztosítása érdekében a települési 
önkormányzatnak az országos szabályoknak megfelelően, illetve az azokban 
megengedett eltérésekkel a település közigazgatási területének felhasználásával és 
beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével 
kapcsolatos, a telkekhez fűződő sajátos helyi követelményeket, jogokat és 
kötelezettségeket helyi építési szabályzatban kell megállapítania. 
Étv. 62. § (6) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat (fővárosban a kerületi 
önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület 
tekintetében a fővárosi önkormányzat) arra, hogy rendeletben állapítsa meg 
6. a helyi építési szabályzatát, 

Étv. 62. § (6) bek. 6.  
Mötv. 13. § (1) bek. 
1. pont 

2013.01.01. K 

65. 
Helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, 
működési feltételeiről, eljárásáról szóló szabályok 
megállapítása 

Étv. 62. § (6) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat (fővárosban a kerületi 
önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület 
tekintetében a fővárosi önkormányzat) arra, hogy rendeletben állapítsa meg … 
4. a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről, eljárási 
szabályainak megállapításáról szóló szabályokat … 

Étv. 62. § (6) bek. 4. 
Mötv. 13. § (1) bek. 
1. pont 

2013.01.01. L 

66. Településképi rendelet Településképi tv. 12. § (2) Felhatalmazást kap az önkormányzat képviselő-testülete 
(közgyűlése), hogy a településképi rendeletben állapítsa meg … a)-h) … 

Településképi tv. 12. 
§ (2) bek. 

Mötv. 13. § (1) bek. 
1. pont 

2017.01.18. K 

67. 
A partnerségi egyeztetés szabályainak 
megállapítása 

Településképi tv. 12. § (4) Felhatalmazást kap az önkormányzat, hogy a széleskörű 
társadalmi bevonás és nyilvánosság biztosítása érdekében, a helyi adottságoknak 
megfelelően rendeletben állapítsa meg a településfejlesztési koncepció, az integrált 
településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök,, a kézikönyv, és a 
településképi rendelet készítéséhez, módosításához a lakosság, érdekképviseleti, civil és 
gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel (partnerek) történő (partnerségi) 
egyeztetés részletes szabályait. 

Településképi tv. 12. 
§ (4) bek. 

Mötv. 13. § (1) bek. 
1. pont 

2017.08.31 K 

68. 

A reklámok, reklámhordozók és cégérek 
elhelyezésére, alkalmazására vonatkozó 
előírásoknak és a településképi bejelentési eljárás 
szabályainak megállapítása (településképi rendelet 
hiányában) 

Településképi tv. 12. § (5) Felhatalmazást kap az önkormányzat településképi rendelet 
hiányában, a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának 
követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és településképi bejelentési eljárásról szóló 
önkormányzati rendeletnek - …- megalkotására és módosítására. 
Településképi tv. 14. § (2b) 2017. december 31-ét követően településképi rendelet 
hiányában … b) a a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, 
alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és településképi bejelentési 
eljárásról szóló önkormányzati rendelet reklámok és reklámhordozók elhelyezésére 
vonatkozó előírásait - … - 2018. december 31-ig lehet alkalmazni. 

Településképi tv. 12. 
§ (5) bek. 

Mötv. 13. § (1) bek. 
1. pont 

2017.09.29. L 

69. 
Avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó 
szabályok 

Kvt. 48. § (4) A települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik: … 
b) a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar 
és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása, 

Környezetvédelmi tv. 
12. § (4) bek. b) pont 

Mötv. 13. § (1) bek. 
11. pont 

2016.01.05. L 
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 Önkormányzati rendelet tárgya 
 (esetleges határidő/véleményeztetés)2 Törvényszöveg 

Felhatalmazó 
rendelkezés3 

Feladatkört megáll. 
rendelkezés4 

Jelen szöveg 
hatálya 

K /  
L 5 

70. Önkormányzati környezetvédelmi alap létrehozása 
Kvt. 58. § (1) Környezetvédelmi feladatai (46. §) megoldásának elősegítése érdekében a 
települési önkormányzat … önkormányzati rendelettel önkormányzati 
környezetvédelmi alapot hozhat létre. 

Környezetvédelmi tv. 
58. § (1) bek. 

Mötv. 13. § (1) bek. 
11. pont 

1995.12.19. L 

71. 
Természeti terület és más védelemre érdemes 
földterület védetté nyilvánítása 

Természetvédelmi tv. 24. § (1) Természeti területet [15. § (1) bekezdés] és más – e 
törvény 22. §-a alapján – védelemre érdemes földterületet … b) helyi jelentőségű terület 
esetén rendeletben a települési … önkormányzat nyilvánít védetté. 

Természetvédelmi tv. 
24. § (1) bek. b) pont 

Mötv. 13. § (1) bek. 
11. pont 

1997.01.01. L 

72. 
Helyi jelentőségű védett természeti területek 
fenntartásának terve 

Természetvédelmi tv. 55. § (1) A települési önkormányzat … az illetékességi területén 
található helyi jelentőségű védett természeti területek fenntartására tervet készít. A 
tervnek az országos, a regionális tervekkel összhangban kell lennie. A tervet a települési 
… képviselő-testület … rendelettel fogadja el. 

Terészetvédelmi tv. 
55. § (1) bek. 

Mötv. 13. § (1) bek. 
11. pont 

1997.01.01. K 

73. 
Hivatali helyiségen vagy munkaidőn kívüli 
házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat 
létesítés engedélyezésének szabályai 

Anyakönyvi tv. 96. § Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy … a) 
rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn 
kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése 
engedélyezésének szabályait, 

Anyakönyvi tv. 96. § 
a) pont 

Mötv. 18. §  2014.07.01. K 

74. 
Hivatali helyiségen vagy munkaidőn kívüli 
házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat 
létesítés díja 

Anyakönyvi tv. 96. § Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy … b) 
rendeletben állapíthassa meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn 
kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a 
többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az 
anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékét. 

Anyakönyvi tv. 96. § 
b) pont 

Mötv. 18. §  2014.07.01. L 

75. Mezőőri járulék mértéke és megfizetésének módja 

Fbő. tv. 19. § (1) Az önkormányzati mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és 
működési költségeit a földhasználó, ha ez ismeretlen, a tulajdonos által kifizetett mezőőri 
járulékból és a központi költségvetés által biztosított hozzájárulásból kell fedezni. A 
mezőőri járulék mértékét és megfizetésének módját a települési … önkormányzat, a 
mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló helyi önkormányzati rendeletében 
szabályozza. 

Fbő. tv. 19. § (1) bek. 
Mötv. 13. § (1) bek. 
17. pont 

2009.05.15. L 

76. 
Ákr. szabályait kiegészítő eljárási rendelkezések 
megállapítása 

Ákr. 8. § (3) Miniszteri rendelet kivételével jogszabály e törvény szabályaival összhangban 
álló, kiegészítő eljárási rendelkezéseket állapíthat meg. Ákr. 8. § (3) bek.  

Mötv. 13. § (1) bek. 
17. pont 

2018.01.01.  

77. 
Önkormányzati hatósági ügyben hatósági hatáskör 
gyakorlására történő felhatalmazás 

Ákr. 9. § E törvény alkalmazásában hatóság az a szerv, szervezet vagy személy, amelyet 
(akit) törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati hatósági ügyben önkormányzati 
rendelet hatósági hatáskör gyakorlására jogosít fel vagy jogszabály hatósági hatáskör 
gyakorlására jelöl ki…. 

Ákr. 9. § Mötv. 18. § 2018.01.01 L 

78. 
Védett adatok megismerési módjának, körének 
meghatározása 

Ákr. 27. § (3) A hatóság az eljárása során annak lefolytatásához – jogszabályban 
meghatározott módon és körben – megismerheti azokat a védett adatokat, amelyek 
eljárásával összefüggnek, illetve amelyek kezelése az eljárás eredményes lefoytatása 
érdekében szükséges. 

Ákr. 27. § (3) nek. Mötv. 18. § 2018.01.01. L 

79. 
A kérelem további tartalmi elemeinek 
meghatározása 

Ákr. 43. § (2) Ha jogszabály további követelményt állapít meg, a kérelem tartalmazza az 
ügyfél és képviselője azonosításához szükséges adatokat és elérhetőségét. Ákr. 36. § (1) bek. Mötv. 18. § 2018.01.01. L 
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 Önkormányzati rendelet tárgya 
 (esetleges határidő/véleményeztetés)2 Törvényszöveg 

Felhatalmazó 
rendelkezés3 

Feladatkört megáll. 
rendelkezés4 

Jelen szöveg 
hatálya 

K /  
L 5 

80. 
Teljes eljárásban 60 napnál rövidebb határidő 
megállapítása 

Ákr. 50. § (2) Az ügyintézési határidő … c) teljes eljárásban hatvan nap. 
Ákr. 50. § (3) A (2) bekezdés c) pontjában meghatározott ügyintézési határidőnél 
hosszabb határidőt törvény, rövidebb határidőt jogszabály állapíthat meg. 

Ákr. 50. § (3) bek. Mötv. 18. § 2018.01.01. L 

81. 
Hatósági szerződés lehetséges/kötelező 
esetköreinek meghatározása 

Ákr. 92. § (1) Jogszabály lehetővé teheti vagy előírhatja, hogy a hatóság a hatáskörébe 
tartozó ügynek a közérdek és az ügyfél szempontjából is előnyös rendezése érdekében 
határozathozatal helyett az ügyféllel írásban hatósági szerződést kössön. A hatósági 
szerződés közigazgatási szerződés. 

Ákr. 92. § (1) bek.  Mötv. 18. § 2018.01.01. L 

82. 
Hatósági bizonyítvány esetköreinek 
meghatározása 

Ákr. 95. § (1) A hatóság a jogszabályban meghatározott esetekben az ügyfél kérelmére – 
a felhasználás céljának feltüntetésével – adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki. Ákr. 95. § (1) bek.  Mötv. 18. § 2018.01.01. L 

83. 
Hatósági igazolvány esetköreinek és 
adattartalmának meghatározása 

Ákr. 96. § A hatóság – jogszabályban meghatározott esetekben és adattartalommal – az 
ügyfél adatainak vagy jogainak rendszeres igazolására hatósági igazolványt ad ki.  Ákr. 96. § Möt. 18. § 2018.01.01. L 

84. 
Az ügyfél mentesítése az eljárási költség 
előlegezése alól 

Ákr. 128. § (1) Kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha jogszabály másként 
nem rendelkezik – a kérelmező ügyfél előlegezi. … Ákr. 128. § (1) bek. Mötv. 18. § 2018.01.01. L 

85. Költségmentes ügyek meghatározása 

Ákr. 130. § (5) Törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet 
meghatározhat olyan ügyfajtát, amelyben az ügyfelet költségmentesség illeti meg. 

 

Ákr. 130. § (5) bek. Mötv. 18. § 2018.01.01. L 

86. 
Önkormányzati hatósági ügyben a végrehajtás 
foganatosítójának meghatározása 

Ákr. 134. § (1) A végrehajtást - ha törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati 
hatósági ügyben helyi önkormányzat rendelete másként nem rendelkezik - az állami 
adóhatóság foganatosítja. 

 

Ákr. 134. § (1) bek. Mötv. 18. § 2018.01.01. L 

87. Válságköltségvetési rendelet készítése 

Har. 18. § (1) A jegyző, a főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) az adósságrendezés 
megindításának időpontját követő 30 napon belül elkészíti a válságköltségvetési 
rendelettervezetet. 
Har. 19. § (2) Ha a képviselő-testület a válságköltségvetést elfogadja, a hitelezőkkel 
történő egyezség megkötéséig, illetve a vagyon bíróság által történő felosztásáig a helyi 
önkormányzat e költségvetés alapján gazdálkodik. …. 

Har. 18. § (1) bek. 
Alaptörvény 32. cikk 
(1) bek. f) pont 

1996.06.11. L 

88. 
A versenyeztetéssel átruházható önkormányzati 
vagyon értékhatárának meghatározása 

Kvtv. (2018) 76. § (3) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy 
rendeletében az 5. § (5) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott forgalmi értéktől 
kisebb értékhatárt határozzon meg. 

Kvtv. (2018) 76. § (3) 
bek.  

Alaptörvény 32. cikk 
(1) bek. e) pont 

2018.01.01. L 
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Alkalmazott rövidítések: 

Áht. 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 
Ákr.  2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 
Alapellátási tv. 2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról 
Alaptörvény Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) 
Anyakönyvi tv. 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról 
Ávr. 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
Ávtv.  1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről 
Címertv. 2011. évi CCII. törvény Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről 
Eat. 2001. évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról 
Étv. 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 
Fbő. tv. 1997. évi CLIX. törvény a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról 
Fétám. tv. 2005. évi CLXXIV. törvény a fiatalok életkezdési támogatásáról 
Gyvt. 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
Har.  1996. évi XXV. törvény a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról 
Ht. 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 
Htv. 1990. évi C. törvény a helyi adókról 
IRM rendelet 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet a jogszabályszerkesztésről 
Jat. 2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról 
Kertv. 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről 
Kkt. 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 
Ktd. 2003. évi LXXXIX.. törvény a környezetterhelési díjról 
Kttv. 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 
Kultv. 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
Kvt. 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 
Kvtv. (2018) 2017. évi C. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről 
Ltv. 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bétletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 
Mktv. 2004. évi II. törvény a mozgóképről 
Mötv. 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 
Nsztv. 2013. évi CCXXXVIII. törvény a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról 
Nvtv. 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról 
Szabs. tv. 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
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Szbtv. 
1999. évi LXXV. törvény a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó 
törvénymódosításokról 

Személyszállítási tv. 2012. évi XLI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról 
Szt. 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
Társasházi tv. 2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról 
Településképi tv. 2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről 
Természetvédelmi tv. 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 
Tszt. 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról 
Vasúti tv. 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről 
Vgtv. 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról 

__________________ 
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Tájékoztatás a birtokvédelmi 
módszertani útmutatóról 

Dr. Kucsó Dóra 

törvényességi felügyeleti szakügyintéző 
Jogi és Hatósági Főosztály ·  Jogi és Törvényességi Felügyeleti Osztály 

A Jegyző Kollegák figyelmébe ajánljuk a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvényen, valamint a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 

17/2015. (II.16.) Korm. rendelet szabályain alapuló birtokvédelmi eljárás Miniszter-

elnökség által kidolgozott módszertani útmutatóját, melyet az Önkormányzati 

Helpdesken az 

onkormanyzat.csmkh.hu/tajekoztatas-a-birtokvedelmi-modszertani-

utmutatorol 

címen tölthetnek le. 

__________________ 

http://onkormanyzat.csmkh.hu/tajekoztatas-a-birtokvedelmi-modszertani-utmutatorol/
http://onkormanyzat.csmkh.hu/tajekoztatas-a-birtokvedelmi-modszertani-utmutatorol/
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A nemzetiségi önkormányzatok 
és az elektronikus ügyintézés 

Dr. Gyüre Izabella 

törvényességi felügyeleti szakügyintéző 
Jogi és Hatósági Főosztály ·  Jogi és Törvényességi Felügyeleti Osztály 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. 

évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési törvény) értelmében az elektronikus 

ügyintézést biztosító szerv köteles olyan, elektronikus ügyintézést biztosító információs 

rendszer működtetésére, amely biztosítja a feladat- és hatáskörébe tartozó ügy, vala-

mint a jogszabály alapján biztosítandó szolgáltatása igénybevételéhez, lemondásához 

vagy módosításához szükséges ügyeknek az ügyfelekkel történő elektronikus intézését. 

Az elektronikus ügyintézésre kötelezett közfeladatot ellátó vagy közszolgáltatást nyújtó 

jogalanyok a felekkel való hiteles elektronikus dokumentum alapú kommunikációját a 

hivatali tárhely (Hivatali Kapu) biztosítja. 

Az E-ügyintézési törvény 1. § 17. pontja tételesen felsorolja az elektronikus ügyintézést 

biztosító szervek körét. Ez alapján leszögezhető, hogy – a helyi önkormányzattól elté-

rően – a nemzetiségi önkormányzat nem tartozik az elektronikus ügyintézést 

biztosító szervek körébe. Az E-ügyintézési törvény aspektusából a nemzetiségi ön-

kormányzat gazdálkodó szervezet, mivel a nemzetiségi önkormányzat, mint a 

költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi 

személy, gazdálkodó szervezetnek minősül a jogszabály 1. § 23. pontja alapján. 

Az E-ügyintézési törvény 14. §-a a gazdálkodó szervezet ügyfél számára kötelezővé 

teszi, hogy az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét – a 39. § (1) 

bekezdés szerinti – ügyintézési rendelkezési nyilvántartásba bejelentse. A gazdálkodó 

szervezetek esetében, így a nemzetiségi önkormányzatok tekintetében is, ehhez nem 

hivatali tárhely, hanem cégkapu-regisztráció szükséges. A cégkapu-regisztrációra és a 

használatára vonatkozó előírásokat az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 

451/2016. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 89. §-a tartalmazza. 

Az E-ügyintézési törvény 42/A. §-a alapján azonban a nemzetiségi önkormányzatok is 

igénybe vehetik az egyes elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat (SZEÜSZ, KEÜSZ 

szolgáltatásokat) a Korm. rendelet 68/A.-68/B. §, valamint 155/A–155/B. § rendelkezé-

seiben meghatározott módon. Ez esetben a Belügyminisztérium által történő 

engedélyezés szükséges a Hivatali Kapu kialakításához. 
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Nemzetiségi újság kiadásakor 
milyen előírásokra kell 
figyelmet fordítani az újságot 
kiadó nemzetiségi 
önkormányzatnak? 1 

Dr. Gyüre Izabella 
törvényességi felügyeleti szakügyintéző 
Jogi és Hatósági Főosztály ·  Jogi és Törvényességi Felügyeleti Osztály 

Az Smtv.2 1. § 6. pontja határozza meg, hogy mi a sajtótermék, mely 

Sajtótermék: a napilap és más időszaki lap egyes számai, valamint az 

internetes újság vagy hírportál, amelyet gazdasági szolgáltatásként 

nyújtanak, amelynek tartalmáért valamely természetes vagy jogi sze-

mély szerkesztői felelősséget visel, és amelynek elsődleges célja 

szövegből, illetve képekből álló tartalmaknak a nyilvánossághoz való el-

juttatása tájékoztatás, szórakoztatás vagy oktatás céljából, nyomtatott 

formátumban vagy valamely elektronikus hírközlő hálózaton keresztül. 

A szerkesztői felelősség a médiatartalom kiválasztása és összeállítása 

során megvalósuló tényleges ellenőrzésért való felelősséget jelenti, és 

nem eredményez szükségszerűen jogi felelősséget a sajtótermék te-

kintetében. Gazdasági szolgáltatás az önálló, üzletszerűen – 

rendszeresen, nyereség elérése érdekében, gazdasági kockázatválla-

lás mellett – végzett szolgáltatás. 

Az újság kiadójának vagy alapítójának a feladata az adott kiadvány megfelelő kate-

góriába való besorolása, vagyis annak meghatározása, hogy az milyen típusú 

kiadványnak minősül (Mttv.3 203. § 22. pontja alapján könyv, sajtótermék, egyéb 

 
1
 Az Önkormányzati Helpdesken megjelent 2018. április 11-én: onkormanyzat.csmkh.hu/nemzetisegi-ujsag-

kiadasakor-milyen-eloirasokra-kell-figyelmet-forditani-az-ujsagot-kiado-nemzetisegi-onkormanyzatnak 
2
 2010. évi CIV. törvény a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól 

3
 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról 

http://onkormanyzat.csmkh.hu/nemzetisegi-ujsag-kiadasakor-milyen-eloirasokra-kell-figyelmet-forditani-az-ujsagot-kiado-nemzetisegi-onkormanyzatnak/
http://onkormanyzat.csmkh.hu/nemzetisegi-ujsag-kiadasakor-milyen-eloirasokra-kell-figyelmet-forditani-az-ujsagot-kiado-nemzetisegi-onkormanyzatnak/
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nyomtatott anyag stb.), figyelemmel arra is, hogy gazdasági haszonszerzés vagy 

más célból kívánja kibocsátani. A nemzetiségi önkormányzatok a nemzetiségi 

újságot a tapasztalatok szerint leginkább hagyományaik ápolására jelentetik meg 

(és nélkülözi a gazdasági haszonszerzési célzatot), amely egyúttal egy további 

információs csatornaként is szolgál a nemzetiségi önkormányzat és a nemzetiség-

hez tartozó lakosság között. Amennyiben nem gazdasági szolgáltatásként jelenik 

meg a nemzetiségi újság, nem minősül sajtóterméknek, így a kiadó vagy alapító – 

ellentétben a sajtótermékre vonatkozó szabályokkal – nem tartozik bejelentési 

kötelezettséggel a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság felé. Ez esetben a nemze-

tiségi újság egyéb kiadványnak minősül, amellyel szemben egyetlen törvényi 

elvárás, hogy fel kell tüntetni a szerkesztésre és a kiadásra vonatkozó legfontosabb 

adatokat (impresszum). Az Mttv. 46. § (9) bekezdése értelmében az impresszum-

ban az alábbi adatok feltüntetése szükséges: 

 a kiadó neve, székhelye, 

 a kiadásért felelős személy neve, és 

 a szerkesztésért felelős személy neve. 

__________________ 
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Tájékoztatás önkormányzatok 
és intézményeik kifizetőhellyé 
minősítéséről 

Muzsik Anita 

osztályvezető 
Jogi és Hatósági Főosztály ·   Társadalombiztosítási Osztály 

A társadalombiztosítási feladatok összehangolása érdekében, az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet előírásaira tekintettel a központi költségvetésből finanszírozott önkor-

mányzatok a hozzá tartozó intézményeikkel együtt 2018. január 1. naptól önálló 

társadalombiztosítási kifizetőhelyként működnek tovább, melyről az Önkormány-

zatok részére határozat került kiadásra. A fenti intézmények közötti ügyviteli 

feladatok ellátásában, és a foglalkoztatási jogviszonyban a változás nem jelent 

módosulást. 

Az önkormányzatok, valamint intézményeik részére az egészségbiztosítási pénzbeli 

ellátásokat a Magyar Államkincstár számfejti és látja el az ellátásokhoz kapcsoló-

dó jelentési feladatokat. A biztosítási jogviszony megszűnését követően 

folyósított egészségbiztosítási pénzbeli ellátások (csecsemőgondozási díj, illetve 

gyermekgondozási díj) és a baleseti táppénz (a továbbiakban: passzív ellátások) 

egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot eredményeznek az arra jogosultak 

részére. A fenti ellátások jelentését csak önálló társadalombiztosítási kifizetőhe-

lyek teljesíthetik, ezért szükségszerű az önkormányzatokat és intézményeiket 

kifizetőhelyként nyilvántartani. 

A Magyar Államkincstár megyei igazgatóságai a passzív ellátásban részesülőkkel 

kapcsolatos bejelentéseket az eredeti foglalkoztató adószámán teljesítik, amely 

foglalkoztatók a fenti nyilvántartás alapján kifizetőhelynek minősülnek, ezért a 

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) lehetővé teszi 

ezen intézményi kör tekintetében a passzív jelentések befogadását. A NEAK által 

vezetett közhiteles nyilvántartásban a folyósításra tekintettel a passzív ellátásban 

részesülő személy a továbbiakban is az eredeti foglalkoztatóhoz kapcsolva szerepel. 

__________________ 
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Tájékoztató az önkormányzati 
adóhatóságok egyes 
(köz)tartozások végrehajtásával 
kapcsolatos eljárásáról 

Dr. Kovács Anita 
hatósági szakügyintéző 
Jogi és Hatósági Főosztály ·   Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály 

A helyi önkormányzati adóhatóságok végrehajtói hatáskörében 2018. január 01. 

napja után bekövetkezett jogszabályváltozásról az alábbiakban kívánjuk tájékoztat-

ni a Tisztelt Jegyző kollégákat, a Nemzetgazdasági Minisztérium Jövedelemadók és 

Járulékok Főosztálya tájékoztatása alapján. 

Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. 

törvény (Avt.) hatálya az állami adóhatóság és az önkormányzati adóhatóság által 

megállapított, nyilvántartott, törvényen alapuló fizetési kötelezettségeken túlme-

nően kiterjed arra a végrehajtásra, amelyet az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) alapján az állami adóhatóság foga-

natosít, valamint az adó módjára behajtandó köztartozásokra. 

Az Ákr. 134. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az Ákr. alapján hozott döntésben 

megállapított, de meg nem fizetett (köz)tartozás és nem teljesített meghatározott 

cselekmény általános végrehajtó hatósága az állami adóhatóság. 

Az önkormányzati adóhatóság végrehajtói hatásköre az adók módjára behajtandó 

(köz)tartozások behajtása kapcsán kizárólag a természetes személy kötelezettekre 

terjed ki; ha a kötelezett jogi személy vagy egyéb szervezet, a végrehajtás minden 

esetben az állami adóhatóság feladata az Avt. 105. § (1) bekezdése szerint. Külön 

törvény azonban ettől eltérően is rendelkezhet, ilyen esetben az ágazati törvény 

rendelkezése az irányadó a végrehajtói hatáskör megállapítása során. 

Az Avt. és az Ákr. átmeneti szabályai az önkormányzati adóhatóságok végrehajtói 

hatáskörét az adók módjára behajtandó köztartozások végrehatása vonatkozásá-

ban tovább szűkítik, így az Ákr. alapján hozott döntésen alapuló fizetési 

kötelezettségek, és a 2018. előtt keletkezett, végrehajtás előtti és végrehajtás alatti, 



JOGI ÉS HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY TÁJÉKOZTATÓI  ·  CSMKH HIVATALI TÁJÉKOZTATÓ  ·  2018. MÁJUS 9. 

52/81 

Ket.-en alapuló tartozások tekintetében is az állami adóhatóság a végrehajtó ható-

ság. 

Mindezek alapján megállapítható, hogy az önkormányzati adóhatóság végrehajtói 

hatásköre jelentősen leszűkült, és csak azon köztartozások (Art. 7. § 34. pont), 

igazgatási és bírósági szolgáltatási díjak és egyéb tartozások végrehajtására korláto-

zódik, melyek behajtása kapcsán együttesen teljesülnek az alábbi feltételek: 

 nem az Ákr.-en alapulnak, és 

 azokra törvény az adók módjára való behajtást írja elő, és 

 a kötelezett természetes személy, és 

 az adók módjára behajtást előíró törvény nem az állami adóhatóságot 

nevesíti végrehajtó hatóságként, vagy nem rendelkezik végrehajtást 

foganatosító szervről. 

Az önkormányzati adóhatóságnak kell tehát a folyamatban lévő végrehajtási 

ügyekben, valamint a 2018. január 1-jétől beérkező megkeresések alapján megál-

lapítania, hogy az adott (köz)tartozás vonatkozásában van-e végrehajtói hatásköre. 

Külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tör-

vény nem tartalmazza az adók módjára való behajtásra utalást, ezért a közlekedési 

szabályszegés címén kiszabott közigazgatási bírság végrehajtása az állami adóható-

ság hatáskörébe tartozik 2018. január elsejétől. 

A szabálysértési költség, rendbírság, elővezetési költség végrehajtása ugyanakkor a 

jegyző hatáskörébe tartozik, mivel ezen tartozások a szabálysértésekről, a szabály-

sértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. 

törvény alapján adók módjára behajtandók, és az Ákr. szabályai e követelésekre 

nem alkalmazhatóak. 

__________________ 
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Az önkormányzati rendeletek és 
testületi jegyzőkönyvek 
közzétételének jelenlegi 
tapasztalatai 

dr. Semperger Zsolt 
törvényességi felügyeleti szakügyintéző 
Szalai Máté 
gyakornok, politológus hallgató 
Jogi és Hatósági Főosztály ·   Jogi és Törvényességi Felügyeleti Osztály 

Amint arról a Jegyző Kollegákat már tájékoztattuk, a fővárosi és megyei kormányhi-

vatalok a Miniszterelnökség utasítása alapján a 2017. január 1. – 2018. június 30. 

közötti időszakra vonatkozóan felmérik a Nemzeti Jogszabálytár (NJT) önkormány-

zati felületeinek használatát, különösen: 

 az önkormányzati rendeleteknek az NJT nyilvános felületén történő 

közzétételét, valamint 

 az önkormányzati testületi ülések jegyzőkönyveinek – az NJT törvé-

nyességi felügyeleti írásbeli kapcsolattartásra szolgáló felületén 

keresztül – határidőben történő megküldését. 

Miután a vizsgálati időszak az idei év közepéig tart, jelenleg részeredményekről 

számolhatunk be. Úgy véljük azonban, hogy már az eddig rendelkezésre álló adatok 

alapján is jó rálátása nyílhat a Jegyző Kollegáknak a két említett felülettel kapcsola-

tos eddigi gyakorlatra. Reményeink szerint e tájékoztatás – a későbbi egyedi 

egyeztetésekkel együtt – abban is segíthet, hogy a célvizsgálat végén már a jelenle-

gi részeredmények javulásáról számolhassunk be. 

AZ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK KÖZZÉTÉTELE 

Amint az ismeretes, az önkormányzati rendeletet – beleértve a módosító (hatályon 

kívül helyező) rendeleteket is – a kihirdetést követő 3 napon belül egyrészt közzé 

kell tenni az NJT nyilvános felületén, másrészt pedig a rendeletben foglalt módosító 

(hatályon kívül helyező) rendelkezéseket át kell vezetni a módosítással (hatályon 
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kívül helyezéssel) érintett többi rendelet szövegén (egységes szerkezetbe foglalás).1 

Az NJT-n történő közzététel egyúttal a kormányhivatalnak való megküldésnek is 

minősül.2 

E tekintetben a vizsgálat eddigi szakaszában 15 hónap (2017. január 1. – 2018. 

március 31.) rendelet-közzétételeit vizsgáltuk. Az érintett időszakban megyei szin-

ten összesen 1863 db közzétételre került sor, amely 1384 esetben (74%) új 

rendeletet, 479 esetben (26%) az e rendeletek által módosított (hatályon kívül 

helyezett) korábbi rendeletek egységes szerkezetbe foglalását jelentette. 

Az adatok napi munkán túlmutató elemzése lehetőséget ad olyan jelenségek és 

összefüggések kimutatására, ami a Jegyző Kollegák számára is érdekesnek és hasz-

nosnak bizonyulhatnak. A következőkben sorra vesszük a vizsgálat eddigi 

szakaszának tapasztalatait és az visszatérő, kerülendő típushibákat: 

1.1. Határidőben történő közzététel: 

A leginkább kerülendő hiba természetesen a közzététel késedelme vagy egyenesen 

ennek elmulasztása. A célvizsgálat során azzal szembesültünk, hogy a rendeletek és 

módosításaik közzététele csak az esetek 30%-ban 

történik meg határidőben. Árnyalja a 

képet, hogy további 22% közzététele 

történik meg 15 napon belül, így az 

esetek kb. felében elmondható, 

hogy mire a rendelet elfogadásá-

ról döntő ülés jegyzőkönyve 

megszületik (feltételezve az 

általános gyakorlatot, miszerint a 

kihirdetésre az elfogadást követő 

napon kerül sor; valamint feltéte-

lezve, hogy a jegyzőkönyvezés határ-

időben zajlik), a rendelet NJT-

közzététele és az általa módosított többi 

rendelet egységes szerkezetbe foglalása is megtörténik. 

 
1
 Alaptörvény 32. cikk (4) bek. 

23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet az önkormányzati rendeleteknek és jegyzőkönyveknek a fővárosi és 
megyei kormányhivatalok részére történő megküldésének rendjéről, 1. § (3) bek. 

2 
 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet, 1. § (1) bek. 

3 
 munka-

napon belül 
30% 

3  
munka-

napon túl, 
15 napon 

belül 
22% 

16–30  
nap 
9% 

31–60  
nap 
6% 

61–90 nap 
3% 

90 napon túl 
2% 

Nem  
történt meg  

a 
közzététel/ 
átvezetés 

28% 
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Feltűnő viszont a skála másik végén elfoglaló adat, amely azt jelzi, hogy a vizsgált 

időszakban született rendeletek közzétételének és a bennük foglalt módosító 

rendeletek átvezetésének 28%-a egyáltalán nem történt meg. 

1.2. Egységes szerkezetbe foglalás 

A rendeletek módosítása (hatályon kívül helyezése) esetében mind a módosító 

(hatályon kívül helyező) rendelet közzétételére, mind a változásnak az érintett 

másik rendeleten történő átve-

zetésére szükség van. A 

gyakorlatban azonban igen 

gyakran hiányzik a rendeletek 

egységes szerkezetbe foglalása. 

Az előző kördiagramon látható – 

az összes közzéteendő rendelet 

és változás számához viszonyí-

tott – 22%-nyi hiányosság 41%-

ban a módosítások, 46%-ban a 

hatályvesztés átvezetésének elmulasztását jelenti. 

Megállapítható tehát, hogy viszonylag ritkának tekinthetjük azt az esetet, amikor a 

rendelet közzététele teljes egészében elmarad. Ezzel szemben nagyon is gyakori 

problémát jelent, hogy nem történik meg a rendeletek egységes szerkezetbe 

foglalása. Összességében elmondható, hogy kb. minden negyedik településen 

kénytelenek a lakosok az összes rendeletet átböngészve az éles szemükre és sze-

rencséjükre hagyatkozni, amikor egy adott rendelet aktuális szövegét szeretnék 

megtalálni. Ennek tükrében mindenképpen dicsérendő azon 3 önkormányzat 

gyakorlata, akiknél a teljes vizsgált időszak tekintetében az láthattuk, hogy minden 

egyes rendeletük egységes szerkezetben található az NJT-n. 

1.3. Egyértelmű módosító rendelkezések 

Jelen célellenőrzésnek nem tárgya a rendeletek tartalmi ellenőrzése, azonban a 

rendeletek egységes szerkezetbe foglalásával kapcsolatban megemlítendő, hogy a 

módosító rendelkezéseket természetesen úgy szükséges megszövegezni, hogy 

egyértelmű legyen, mi mire módosul. 
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1.4. Teljes körű közzététel 

Minden 2013. július 1. óta keletkezett vagy módosítással (hatályon kívül helyezés-

sel) érintett önkormányzati rendeletnek szerepelnie kell az NJT felületén. A vizsgált 

időszakban 98 rendelet (7%) közzétételének hiányát tapasztaltuk. 

1.5. Pontos szöveg közzététele 

Természetesen kerülendők az elgépelések és egyes részek (település neve, rende-

let száma stb.) kifelejtése. Szem előtt kell azonban tartani, hogy ha a rendelet 

elfogadott, kihirdetett szövege (akár gépelési, akár tartalmi) hibát tartalmaz, az 

NJT-közzétételkor akkor is a hiteles, a hibát is tartalmazó szöveget kell feltölteni. A 

rendelet tartalmi helyesbítése sajnos (vagy szerencsére) kizárólag a képviselő-

testület által elfogadott újabb rendelettel oldható meg. 

Jó néhány esetben tapasztalható az is, hogy a közzétett formából nem derül ki 

magának a rendeletnek a szövege. Gyakori pl., hogy a módosító rendeletet meg-

nyitva az alaprendelet szövegét látjuk az új egységes szerkezetben (illetve ezt csak 

remélhetjük, a módosító rendelkezések ismerete nélkül), a módosítani kívánt 

alaprendelet megnyitva pedig csak annak régi szövegét találjuk. 

1.6. Időgép használata 

Minden rendeletnek fel kell tüntetni (legalább) az eggyel korábbi és eggyel későbbi 

időállapotát is, természetesen ha van neki.3 

AZ ÖNKORMÁNYZATI JEGYZŐKÖNYVEK 
MEGKÜLDÉSE 

Csongrád megye önkormányzataitól 2017-ben összesen több mint 3600 testületi 

jegyzőkönyv – képviselő-testületi, nemzetiségi, bizottsági, részönkormányzati, és 

társulási tanácsi ülések összesen – érkezett a Kormányhivatalhoz a Nemzeti Jog-

szabálytár törvényességi felügyeleti írásbeli kapcsolattartásra szolgáló felületén 

keresztül. 

A célvizsgálat keretében annak vizsgálatára kerül sor, milyen hatékonysággal érvé-

nyesül a jegyzőkönyvek – az ülés napját követő – 15 napon belüli beküldésére 

 
3
 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a Nemzeti Jogszabálytárról, 4. § (2) bek. 
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vonatkozó előírás. Az adatok összesítése azonban ezen túlmenő elemzésre is 

lehetőséget nyitott, ezek közül a legbeszédesebb összehasonlításokat itt osztjuk 

meg a Jegyző Kollegákkal. 

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a jegyzőkönyvek megküldésének késedelme 

nemcsak azért jelent gyakorlati problémát, mert ezáltal a Kormányhivatal kevés 

információval rendelkezik az adott önkormányzat döntéseiről – így mind a törvé-

nyes működés ellenőrzése, mind a szakmai segítségnyújtás hatékonysága 

megkérdőjeleződik –, hanem azért is, mert a meg nem érkezett jegyzőkönyvek 

jellemzően el sem készültek. Az ülések és az ott született döntések dokumentálá-

sának hiánya pedig azt eredményezi, hogy írásba foglalás nélkül az önkormányzat 

kvázi „titokban” működik: a döntések és azok háttere iránt érdeklődő lakosoknak 

hiteles, hivatalos információk hiányában – a nyilvános testületi üléseken való sze-

mélyes jelenléten túl – nem tudják gyakorolni a közhatalmi szervek 

átláthatóságához kötődő állampolgári jogaikat. 

2.1. A jegyzőkönyv-megküldési határidő érvényesülése 

Az jegyzőkönyvek időben történő megérkezése meglehetősen nagy szórást mutat. 

A vizsgált önkormányzatok sorában fellelhető kimagaslóan törvénytisztelő ered-

mény, valamint annak ellenkezője egyaránt. A jegyzőkönyvek megérkezésének 

időbeliségét – a megyénkben működő 41 önkormányzati hivatal összesített adatai 

alapján – százalékos formában foglalja magába az alábbi grafikon: 

Jegyzőkönyvek megérkezése különböző időtávokon 2017    

 

A fenti ábrán jól kitűnik, hogy a jegyzőkönyvek döntő többsége – mintegy 69% - 

nem érkezik meg az ülésnaptól számított 15 napon belül, csupán 31% teljesíti azt. 

Említésre méltó továbbá, hogy az egész 2017-es évet tekintve mindösszesen 1 
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önkormányzat esetében érkezett be minden jegyzőkönyv határidőben, míg 12 

település esetében egy sem érkezett meg 15 napon belül. 

Az ülésnaptól számított 1 hónapos időhatárnál lényeges javulás figyelhető meg: 

ekkorra már a jegyzőkönyvek 58%-a érkezik meg, 12 önkormányzat pedig valam-

ennyi jegyzőkönyvét megküldi ezen idő alatt. Ugyanakkor 6 település esetében 1 

hónapon belül sem érkezett adat. 

2 hónapos időtávon belül megérkezett az összes adat 73%-a, illetve 22 önkormány-

zat összes jegyzőkönyve, míg 4 önkormányzat ezen idő alatt sem készített egyetlen 

jegyzőkönyvet sem. 

Legkésőbbi időhatárként 3 hónappal számoltunk, melyen belül az adatok 81%-a, 

illetve 28 önkormányzat valamennyi jegyzőkönyve megküldésre került. 1 település 

esetében az egyes üléseket követő 3 hónap alatt sem készült el egy jegyzőkönyv 

sem. 

Mindezekből kitűnik, hogy a jegyzőkönyv-megküldési határidő megtartása tekinte-

tében az önkormányzatok többsége esetében jelentő előrelépésre van szükség. 

2.2. A közös önkormányzati hivatalok tevékenységére vonatkozó adatok 

Az adatok elemzése során éles határvonalra figyelhetünk fel a közös önkormányza-

ti hivatalok és az önálló polgármesteri hivatalok eredményessége között. A közös 

önkormányzati hivataloktól érkező jegyzőkönyvek időbeliségét a következő – az 

előbbivel azonos szempontú, azonban a megyénkben működő önkormányzati 

hivatalok közül csak a 14 közös hivatal adatait figyelembe vevő – grafikon szemlél-

teti: 

Közös önkormányzati hivatalok által készített jegyzőkönyvek megérkezése különböző időtávokon 2017    
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Az összesített adatok szerint a közös önkormányzati hivatalokhoz tartozó települé-

sek jegyzőkönyveinek 66%-a érkezik meg az ülésnaptól számított 15 napon belül, 

ami kétszerese az összes település – közös és önálló hivatalokat is tartalmazó – 

megfelelő adatának. A többi időtáv tekintetében is megállapítható, hogy a közös 

önkormányzati hivatalok hatékonysága a jegyzőkönyv-készítés és -megküldés 

tekintetében jelentősen felfelé húzza a teljes átlagot. 

Ez természetesen közel sem minden közös önkormányzati és önálló polgármesteri 

hivatal határidő-tartását minősíti, az átlag azonban jelentős különbséget mutat. 

Némi „versenyhelyzetet” teremtve egyenkénti összehasonlítást is végeztünk az 

egyes közös önkormányzati hivatalok, valamint az adott közös hivatal összlakosság-

számához hasonló lélekszámú, önálló polgármesteri hivatalt fenntartó települések 

között. A 14 külön-külön összehasonlítás eredményét a következő diagram szem-

lélteti: 

 

Amint az ábrából kitűnik, a lakosságszám szerinti párosítás is azt mutatja, lakosság-

szám szerinti 14 párosítás többségében is a közös hivataloknál volt nagyobb a 

jegyzőkönyv-beérkezés 15 napos, illetve 1-2-3 hónapos időtávon is. 

2.3. A jegyzőkönyvek határidőben történő megoszlása a különböző önkormányzati 

testületek között 

A megyénkben működő önkormányzati testületek – képviselő-testületek, bizottsá-

gok, nemzetiségi képviselő-testületek, társulási tanácsok és részönkormányzati 

testületek – jegyzőkönyveit testület-típusonként vizsgálva megállapítható, hogy a 

nemzetiségi önkormányzatok esetében érkezik meg határidőben a jegyzőkönyvek 

legnagyobb része (57%). A részönkormányzatok esetében érdekes megfigyelni, 

hogy a viszonylag kis minta (6 részönkormányzat a megyében) átlagát a szélső 
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értékek határozzák meg: 15 napos időtávon itt a legrosszabb a beérkezés aránya 

(14%), 30 napos időtávon azonban a legjobb (92%). 

 

Összességében elmondható, hogy a tapasztalatok alapján az önkormányzatok 

alapvetően használják a Nemzeti Jogszabálytár felületét, mind a rendeleteik közzé-

tétele, mind az ülésekről készült jegyzőkönyvek megküldése tekintetében. A 

jelentős mértékű hiányosságok kiküszöbölése érdekében azonban a következő 

hetekben egyedi szakmai segítségnyújtással igyekszünk az érintett önkormányzat-

oknál, jegyzőknél elősegíteni a pontosabb és naprakészebb használatot. 

Tisztában vagyunk vele, hogy a tapasztalható pontatlanságok jelentős részben az 

NJT-rendszer kezdetlegességéből erednek. E tekintetben a rendszer fejlesztése 

során figyelembe veendő javaslatok összegzéséhez a közeljövőben a Jegyző Kolle-

gák tapasztalataira is számítani fogunk. 
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Csongrád megye lakosságának 
egészségi állapota 

Népegészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztály 

Jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve minden évben elkészítjük tájékozta-

tónkat Csongrád megye lakosságának egészségi állapotáról. Az alábbiakban az 

aktuálisan elemzett demográfiai mutatószámok közül a haláloki struktúrát vezető 

keringési rendszer betegségeinek és a daganatos megbetegedések halálozási 

adatait mutatjuk be részletesen. A halálozási mutatók használata a lakosság egész-

ségi állapotának leírására a leggyakrabban alkalmazott adattípus, hozzáférhetősége 

és megbízhatósága miatt. A legfrissebb, 2017. évi Tájékoztatóban a Központi Sta-

tisztikai Hivatal (KSH) 2017. évben közzétett adatait használtuk fel. 

Megyénk lakosságának egészségi állapotát vizsgálva a demográfiai adatokból 

megállapítható, hogy 2016-ban Csongrád megyében a születések száma tovább 

növekedett, de a csecsemőhalálozások száma is nőtt. Ugyanakkor még tovább 

csökkent a terhesség megszakítások száma. A megye népessége továbbra is folya-

matosan fogy. A kormegoszlási adatok demográfiai öregedést mutatnak, vagyis az 

idősebb korosztályok aránya növekszik a népességben, melyet a 0-14 évesek ala-

csony aránya és a születéskor várható átlagos élettartam növekedése magyaráz. A 

populációban az időskori életszakasz aránya folyamatosan növekszik az életpályán 

belül. Csongrád megyében a születéskor várható átlagos élettartam 2016-ban is 

mindkét nem esetében tovább nőtt és évek óta jobb az országos átlagnál. A Dél-

Alföldi régióban pedig a társmegyék közt ismét a legmagasabb mindkét nem tekin-

tetében. 

Csongrád megye haláloki struktúráját értékelve megállapítható, hogy hosszú évek 

óta első helyen a keringési rendszer betegségei okozta halálozás, második helyen a 

daganatos betegségek okozta halálozás áll, hasonlóan az országos vezető haláloki 

sorrendhez. E két fő betegségcsoport a halálozások háromnegyedéért felel. A 

harmadik helyen a külső okok (különböző balesetek, közlekedési balesetek és az 

öngyilkosságok) okozta halálozások állnak. 

Csongrád megye haláloki struktúrája (sorrendben az első hat főcsoport) a 0-X éves 

teljes lakosság körében; valamint a haláloki adatok nemek szerinti bontása 2016. 
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 Csongrád megye haláloki struktúrája (sorrendben az első hat főcsoport)  

a 0-X éves teljes lakosság körében; valamint a haláloki adatok nemek szerinti bontása 2016. 

Halálok (BNO-kód) 
Részarány 

% 

Összes 

eset 
Férfi Nő 

ÖSSZES HALÁLOK 100,0 5199 2547 2652 

A KERINGÉSI RENDSZER 

BETEGSÉGEI (I00-I99) 
49,4 2 568 1 160 1 408 

DAGANATOK (C00-D48) 26,9 1 397 751 646 

A MORBIDITÁS ÉS A MORTA-

LITÁS KÜLSŐ OKAI (V01-Y98) 
5,2 270 180 90 

LÉGZŐ RENDSZER 

BETEGSÉGEI (J00-J99) 
4,7 243 120 123 

EMÉSZTŐRENDSZER 

BETEGSÉGEI (K00-K93) 
4,1 215 114 101 

MENTÁLIS ÉS VISELKEDÉS 

ZAVAROK (F00-F99) 
2,9 151 54 97 

A Csongrád megyei keringési rendszer betegségei okozta halálozás mutatószámait 

vizsgálva az alábbi ábrák a legismertebb keringési betegségek okozta halálozás 

megoszlási arányait mutatják be megyénk teljes lakossága (0-X éves korúak) köré-

ben és nemenkénti bontásban. 
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A keringési rendszer betegségei okozta halálesetek számát a 80-X évesek adatai 
növelik meg leginkább. Ugyanakkor az alábbi ábrán figyelemfelkeltőek a munkaké-
pes korúak (15-64 évesek) esetszámai és az aktív nyugdíjas korúak (65-79 évesek) 
adatai, melyek a keringési rendszer betegségeinek megelőzését sürgetik. 

 

A Csongrád megyei haláloki struktúra második helyén a daganatos betegségek okozta 
halálozás áll, hasonlóan az országos vezető haláloki sorrendhez. A rosszindulatú daga-
natok okozta halálozás előfordulási gyakoriságának sorrendjét áttekintve 
megállapítható, hogy megyénkben mindkét nemnél a rosszindulatú daganatos halálo-
zások között 2016-ban is első helyen a légcső, hörgő, tüdő rosszindulatú daganata 
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(C33-C34) okozta halálozás szerepelt. Ez a vezető helyezés évek óta fennáll mindkét 
nemnél és megegyezik az országos sorrenddel. A megyei listában a vastagbél rosszin-
dulatú daganata (C18) okozta halálozás mindkét nemnél jelentős arányt képvisel, a 
férfiaknál második helyen van az előfordulási gyakoriság alapján, a nőknél a harmadik 
helyen. A nőknél a második helyet az emlő rosszindulatú daganata (C50) okozta halálo-
zás foglalja el. 

Az alábbi két ábra a 2016-ban leggyakrabban előfordult 10 rosszindulatú daganatos 
betegség okozta halálozás sorrendjét mutatja be Csongrád megye 0-X éves lakossága 
körében, nemenkénti bontásban. 
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Végül az alábbi ábra a Csongrád megyében 2016-ban bekövetkezett összes daga-

natos betegség okozta halálozás esetszámainak korcsoportonkénti megoszlását 

szemlélteti. 

 

A fenti kedvezőtlen adatok ráirányítják a figyelmet a keringési és daganatos beteg-

ségek megelőzésének fontosságára. A megelőzésben éppen úgy szerepe van az 

egyén életmódjának, mint a közösségek – család, lakókörnyezeti közösség, munka-

helyi közösség felelősségének. Az egészséges életmód mellett fontos a betegségek 

időben történő kiszűrése és kezelése. 

A települések vezetői is segíthetnek a fenti betegségek megelőzésében azzal, hogy 

támogatják pl. az egészségnapok szervezését, felvilágosító előadások tartását, 

illetve a helyi médiákban szakmai anyagok megjelentetését az egyes betegségek 

rizikófaktorairól, a rákmegelőző állapotok vagy a rák korai stádiumának szűrésekkel 

történő felismerési lehetőségeiről és fontosságáról. A hasznos tanácsok adásához 

partnerül lehet hívni az egészségügy különböző színterein dolgozó szakembereket 

(háziorvos, iskolaorvos, különböző szakterületek szakorvosai, védőnő) valamint a 

kormányhivatalok népegészségügyi főosztályainak egészségfejlesztéssel, egész-

ségmegőrzéssel foglalkozó munkatársait. 

__________________ 
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Kormányablakok  
Csongrád megyében 

 

Csongrádi Járási Hivatal 6640   CSONGRÁD,   Justh Gyula u. 2/b 

Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal 6800   HÓDMEZŐVÁSÁRHELY,   Ady Endre u. 14. 

Kisteleki Járási Hivatal 6760   KISTELEK,   Árpád u. 3. 

Makói Járási Hivatal 6900   MAKÓ,   Széchenyi tér 22. 

Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal (Mindszent) 6630   MINDSZENT,   Köztársaság tér 6. 

Mórahalmi Járási Hivatal 6782   MÓRAHALOM,   Millenniumi sétány 17. 

Szegedi Járási Hivatal (Sándorfalva) 6762   SÁNDORFALVA,   Ady Endre u. 1. 

Szegedi Járási Hivatal (Megyeháza) 6722   SZEGED,   Rákóczi tér 1. 

Szegedi Járási Hivatal (TESCO Szeged Extra) 6724   SZEGED,   Rókusi krt. 42-64. 

Szegedi Járási Hivatal (Szeged Nova) 6726   SZEGED,   Szőregi út 80. 

Szentesi Járási Hivatal 6600   SZENTES,   Kossuth tér 6. 

Mórahalmi Járási Hivatal (Üllés) 6794   ÜLLÉS,   Dorozsmai út 40. 

 

Ügyfél- 
fogadás: 

Csongrád 
Hódmezővásárhely 
Kistelek 
Makó 
Mindszent 
Mórahalom 
Sándorfalva 
Szentes 
Üllés 

Szeged 
Szeged Nova 
Megyeháza 

Tesco Szeged Extra 

hétfő 7 - 17 7 - 17 
kedd 8 - 16 8 - 20 
szerda 8 - 16 8 - 20 
csütörtök 8 - 18 8 - 18 
péntek 8 - 12 8 - 20 
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A Csongrád Megyei Kormányhivatal  
vezetőinek elérhetőségei 

 szervezeti egység vezető telefon @csongrad.gov.hu 

 Kormánymegbízott dr. Juhász Tünde 62/562-607 
30/250-8973 juhasz.tunde 

 Igazgató Zakar Péter 62/562-654 
70/436-1518 zakar.peter 

Kormánymegbízotti 
Kabinet 

Titkárság 

Baginé Domonkos Szilvia 62/562-606 domonkos.szilvia 

Balogh Diána 62/562-684 balogh.diana 

Gyura Szabina 62/562-684 gyura.szabina 

Hegedűs László 62/621-483 hegedus.laszlo 

Dr. Makai Éva 62/562-602 makai.eva 

Dr. Markó Csaba  marko.csaba 

Dr. Nagy Valéria Réka 62/621-409 nagy.reka 

Tóth Renáta 62/562-606 toth.renata 

Török Anita 62/621-484 anita.torok 

Állami Főépítész Sári Zsolt 62/680-120 sari.zsolt 

Belső kontroll koordinátor Csikós Emese Viktória 62/680-612 csikos.emese 

Biztonsági vezető Farkas Gábor 62/562-605 farkas.gabor.szeged 

Kommunikációs vezető Varga Márta 62/562-604 
70/337-2689 varga.marta 

Védelmi Bizottság 
Titkársága 

Titkár Meleg Károly 62/621-450 
70/436-2311  meleg.karoly 

Titkárhelyettes Csepregi Balázs 62/621-452 
30/903-8381 csepregi.balazs 

Székhely: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. 
Postacím: 6701 Szeged, Pf. 1096  
Telefon: 62/562-663  ·  Fax: 62/562-601  
E-mail: vezeto@csongrad.gov.hu  
Honlap: csmkh.hu  ·  kormanyhivatal.hu 
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 szervezeti egység vezető telefon @csongrad.gov.hu 

Belső Ellenőrzési Osztály Belső ellenőrzési vezető Herczegh Róbert László 62/621-437 
70/436-4008 herczegh.robert 

Foglalkoztatási Főosztály 

Főosztályvezető Budai László 62/561-500 
30/677-7875 budai.laszlo 

Alapkezelő Osztály Tóth Aranka 62/561-508 toth.aranka 

Közfoglalkoztatási Osztály Janovics Péter 62/561-552 janovics.peter 

Munkaerőpiaci Osztály Bakos László Attila 62/561-502 bakos.laszlo 

Jogi és Hatósági Főosztály 

Főosztályvezető Dr. Bangha Ágnes 62/680-683 
70/382-9177 

bangha.agnes 

Földhivatali Osztály Dr. Regős-Benák Edit 62/680-157 regos.edit 

Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály Dr. Bereczky Katalin 62/562-626 bereczky.katalin 

Jogi és Törvényességi Felügyeleti Osztály Dr. Baunoch Magdolna  62/562-695 baunoch.magdolna 

Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály Dr. Csongrádi Helga 62/562-687 csongradi.helga 

Szociális, Igazságügyi és Gyámügyi Osztály Dr. Mezey Róbert 62/562-611 mezey.robert 

Társadalombiztosítási Osztály Muzsik Anita 62/680-231 muzsik.anita 

Működést Támogató 
Főosztály 

Főosztályvezető Schleining Ibolya 62/621-467 
30/218-6359 schleining.ibolya 

Beszerzési, Beruházási és Üzemeltetési Osztály Szabó Gábor 62/621-475 szabo.gabor 

Humánpolitikai Osztály Dr. Pap Ágnes 62/562-660 pap.agnes 

Informatikai Osztály Mityók Mihály 62/680-411 mityok.mihaly 

Pénzügyi Osztály Fődi Edit 62/562-693 fodi.edit 

Projekt Osztály Dr. Bakos Tamás 62/562-668 bakos.tamas 

Számviteli és Támogatási Osztály Mátó Melinda 62/562-674 mato.melinda 

Népegészségügyi és 
Élelmiszerlánc-biztonsági 
Főosztály 

Főosztályvezető Dr. Bosnyákovits Tünde 62/681-702 
70/680-5587 bosnyakovits.tunde 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály Dr. Lamperné dr. Horváth Éva 62/680-800 horvath.eva 

Népegészségügyi és Járványügyi Osztály Dr. Kiss Edit 62/681-716 kiss.edit 

Laboratóriumi Osztály Dr. Orosz László 62/681-763 orosz.laszlo 
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 szervezeti egység vezető telefon @csongrad.gov.hu 

CSONGRÁDI JÁRÁSI HIVATAL Dr. Szubally Brúnó 
hivatalvezető 

63/814-711 
70/436-2310 szubally.bruno 

 Foglalkoztatási Osztály Németh Anna 
hivatalvezető-helyettes 

63/814-741 nemeth.anna 

 Földhivatali Osztály Bagi Rita 63/814-722 bagi.rita 

 Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály Dr. Gyovai Réka 63/814-712 gyovai.reka 

 Kormányablak Osztály Dr. Becsei Dániel 63/814-717 becsei.daniel 

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI JÁRÁSI HIVATAL 
Dr. Végh Ibolya 
hivatalvezető 

62/681-018 
30/359-6148 

vegh.ibolya 

Dr. Szegény Judit 
hivatalvezető-helyettes 

62/681-004 
70/509-0442 

szegeny.judit 

 Járási Hivatalvezetői Titkárság 

Dr. Késmárki-Szabó Olga 62/681-014 szabo.olga 

Réczi Zsanett 62/681-014 reczi.zsanett 

Rostás Ferencné 62/681-002 rostas.ferencne 

Agrár- és  
Vidékfejlesztést Támogató 
Főosztály 

Főosztályvezető Schultz József 62/814-905 schultz.jozsef 

Helyszíni Ellenőrzési Osztály Király János 62/814-923 kiraly.janos 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Normatív 
Támogatások Kérelemkezelési Osztálya Dr. Szabó Csilla 62/814-913 szabo.csilla 

Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési Osztálya Kertész Péter 62/814-919 kertesz.peter 

Agrárügyi Főosztály 

Főosztályvezető Dr. Kun Andrea 62/681-084 kun.andrea 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály Dr. Borka Attila 62/681-072 borka.attila 

Földhivatali Osztály (nincs kinevezve)   

Földművelésügyi Osztály Dr. Kovács Gábor 62/680-784 kovacs.gabor 

Növény- és Talajvédelmi Osztály Borcsik Zoltán 62/681-080 borcsik.zoltan 

Hatósági Főosztály 

Főosztályvezető Dr. Simonkáné dr. Molnár Mónika 62/814-923 molnar.monika 

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Osztály Lévai Balázs 62/680-307 levai.balazs 

Építésügyi Osztály Mányainé Piti Gabriella 62/681-015 manyaine.gabriella 

Foglalkoztatási Osztály Bereczki Pál 62/242-895 bereczki.pal 

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály Dr. Csúcs Tünde 62/681-005 csucs.tunde 

Kormányablak Osztály Hegyi István 62/681-034 hegyi.istvan 

Népegészségügyi Osztály 

 

Dr. Hodoniczkiné dr. Gilyán Judit 62/681-046 gilyan.judit 
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 szervezeti egység vezető telefon @csongrad.gov.hu 

KISTELEKI JÁRÁSI HIVATAL Dr. Szalai Gabriella 
hivatalvezető 

62/681-303 
70/454-8887 szalai.gabriella 

 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály Dr. Tóth Erika 62/681-321 toth.erika 

 Foglalkoztatási Osztály Csehek Ágnes 62/257-515 csehek.agnes 

 Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály Lévai Anikó 62/681-304 levai.aniko 

 Kormányablak Osztály Kovácsné dr. Nagy Katalin 
hivatalvezető-helyettes 

62/681-301 nagy.katalin 

MAKÓI JÁRÁSI HIVATAL (nincs kinevezve)   

 Foglalkoztatási Osztály Bárdi László 62/681-472 bardi.laszlo 

 Földhivatali Osztály Elek Róbert 62/681-456 elek.robert 

 Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály Dr. Lakatos-Tóth Andor 
hivatalvezető-helyettes 

62/681-428 
70/436-22-47 lakatostoth.andor 

 Kormányablak Osztály Molnár Renáta 62/561-694 molnar.renata 

MÓRAHALMI JÁRÁSI HIVATAL Dr. Szántó Mária 
hivatalvezető 

62/681-350 
70/454-8872 szanto.maria 

 Foglalkoztatási Osztály Ivanovné Makovits Tünde 
hivatalvezető-helyettes 

62/681-390 makovits.tunde 

 Földhivatali Osztály Dr. Nagy Izabella 62/681-381 nagy.izabella.morahalom 

 Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály Dr. Csala Éva 62/681-352 csala.eva 

 Kormányablak Osztály Nógrádiné Bálint Melinda 62/681-356 balint.melinda 
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 szervezeti egység vezető telefon @csongrad.gov.hu 

SZEGEDI JÁRÁSI HIVATAL 

Dr. Holubán Csilla 
hivatalvezető 

62/680-075 
70/454-8874 holuban.csilla 

Dr. Égető Gábor 
hivatalvezető-helyettes 70/450-3113 egeto.gabor 

Szepesiné dr. Hidvégi Julianna 
hivatalvezető-helyettes 

62/562-653 hidvegi.julianna 

 Járási Hivatalvezetői Titkárság 

Dr. Kocsis Krisztina 62/680-030 kocsis.krisztina 

Leinweberné Hankóczy Nikolett 62/680-017 hankoczy.nikolett 

Nagy Ágnes Eszter 62/561-630 nagy.agnes 

Családtámogatási és  
Társadalombiztosítási 
Főosztály 

Főosztályvezető Pintér Tamásné 62/680-757 
70/382-3252 

pinter.tamasne 

Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Osztály Sápiné dr. Török Magdolna 62/680-366 sapine.magdolna 

Egészségbiztosítási Osztály Biczók Gyöngyi 62/680-202 biczok.gyongyi 

Családtámogatási Osztály Tóth Ferencné 62/680-260 toth.ferencne 

Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály Balogné Czirok Anikó 62/680-759 czirok.aniko 

Foglalkoztatási és 
Fogyasztóvédelmi 
Főosztály  

Főosztályvezető Törjékné Pásztor Ildikó 62/561-562 torjekne.ildiko 

Foglalkoztatási Osztály Szalai Szilvia 62/561-566 szalai.szilvia 

Fogyasztóvédelmi Osztály Petrik Sándor 62/680-532 petrik.sandor 

Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály Dr. Horesnyi Julianna 62/680-546 horesnyi.julianna 

Hatósági Főosztály I. 

Főosztályvezető Lantainé dr. Szecskó Nóra 62/680-023 
70/491-8997 

szecsko.nora 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály Dr. Tihanyi Zala 62/680-830 tihanyi.zala 

Gyámügyi és Igazságügyi Osztály Dr. Dudás Gábor 62/680-098 dudas.gabor 

Hatósági és Oktatási Osztály Palágyiné dr. Gömöri Katalin 62/561-629 gomori.katalin 

Népegészségügyi Osztály Dr. Kovács Ferenc János 62/681-759 kovacs.ferenc 
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 szervezeti egység vezető telefon @csongrad.gov.hu 

Hatósági Főosztály II. 

Főosztályvezető Tóth Zoltán 62/680-150 
70/436-1524 toth.zoltan 

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály Masa Ferenc 62/680-130 masa.ferenc 

Földhivatali Osztály Dabis Tamás 62/680-176 dabis.tamas 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály Dr. Mader Balázs 62/681-656 mader.balazs 

Közlekedési Osztály Hunya Péter 62/681-612 hunya.peter 

Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Osztály Kelemen János 62/680-382 kelemen.janos 

Útügyi Osztály Márta János 62/681-611 marta.janos 

Kormányablak Főosztály 

Főosztályvezető Csányi Zsolt 70/490-6062 csanyi.zsolt 

Kormányablak Osztály 1. István Beatrix 62/561-616 istvan.beatrix 

Kormányablak Osztály 2. Dr. Kiss Zsuzsanna 62/680-019 kiss.zsuzsanna 

SZENTESI JÁRÁSI HIVATAL Dr. Tóth Flórián 
hivatalvezető 

63/814-776 
30/459-7478 toth.florian 

 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály Dr. Lehoczky János 63/814-786 lehoczky.janos 

 Foglalkoztatási Osztály Tonnes Zsolt 63/312-256 tonnes.zsolt 

 Földhivatali Osztály Bertus Mária 63/814-794 bertus.maria 

 Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály Dr. Verasztó József 63/814-770 veraszto.jozsef 

 Kormányablak Osztály Dr. Ötvös Ágnes 
hivatalvezető-helyettes 

63/814-772 otvos.agnes 

 Népegészségügyi Osztály Dr. Gáspár Gábor 63/400-175 gaspar.gabor 

 

–––––––––––––––––– 



HIVATALI ELÉRHETŐSÉGEK  ·  CSMKH HIVATALI TÁJÉKOZTATÓ  ·  2018. MÁJUS 9. 

73/81 

A Csongrád Megyei  
Államigazgatási Kollégium tagjai 

 szervezeti egység vezető levelezési cím  telefon e-mail cím 

Csongrád Megyei Kormányhivatal 
kormánymegbízottja 

Dr. Juhász Tünde 
kormánymegbízott 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. 62/562-607 

juhasz.tunde 
@csongrad.gov.hu 

CSMKH  
igazgatója 

Zakar Péter 
mb. igazgató 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. 62/562-654 

zakar.peter 
@csongrad.gov.hu 

CSMKH  
Belső Ellenőrzési Osztály 

Herczegh Róbert 
mb. osztályvezető 

6722 Szeged, Rákóczi tér 1. 62/621-437 
herczegh.robert 
@csongrad.gov.hu 

CSMKH 
Jogi és Hatósági Főosztály 

Dr. Bangha Ágnes 
főosztályvezető 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. 62/680-683 

bangha.agnes 
@csongrad.gov.hu 

CSMKH  
Foglalkoztatási Főosztály 

Budai László 
főosztályvezető 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. 62/561-500 

budai.laszlo 
@csongrad.gov.hu 

CSMKH  
Népegészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztály 

Dr. Bosnyákovits Tünde 
főosztályvezető 

6726 Szeged, Derkovits 
fasor 7-11. 

62/681-702 
bosnyakovits.tunde 
@csongrad.gov.hu 

CSMKH 
Működést Támogató Főosztály 

Schleining Ibolya 
gazdasági vezető 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. 62/621-467 

schleining.ibolya 
@csongrad.gov.hu 

CSMKH  
Csongrádi Járási Hivatal 

Dr. Szubally Brúnó 
járási hivatalvezető 

6640 Csongrád, Justh 
Gyula u. 2/B. 

63/814-711 
szubally.bruno 
@csongrad.gov.hu 

CSMKH  
Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal 

Dr. Végh Ibolya 
járási hivatalvezető 

6800 Hódmezővásárhely, 
Ady Endre út 14. 

62/681-018 
vegh.ibolya 
@csongrad.gov.hu 

CSMKH  
Kisteleki Járási Hivatal 

Dr. Szalai Gabriella 
járási hivatalvezető 

6760 Kistelek,  
Árpád u. 1-3. 

62/681-303 
szalai.gabriella 
@csongrad.gov.hu 

CSMKH  
Makói Járási Hivatal 

Dr. Lakatos-Tóth Andor 
járási hivatalvezető-helyettes 

6900 Makó, Széchenyi tér 
22. 

62/681-428 
lakatostoth.andor 
@csongrad.gov.hu 
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 szervezeti egység vezető levelezési cím  telefon e-mail cím 

CSMKH  
Mórahalmi Járási Hivatal 

Dr. Szántó Mária 
járási hivatalvezető 

6782 Mórahalom, 
Szentháromság tér 1. 

62/681-350 
szanto.maria 
@csongrad.gov.hu 

CSMKH  
Szegedi Járási Hivatal 

Dr. Holubán Csilla 
járási hivatalvezető 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. 62/680-075 

holuban.csilla 
@csongrad.gov.hu 

CSMKH  
Szentesi Járási Hivatal 

Dr. Tóth Flórián 
járási hivatalvezető 6600 Szentes Kossuth tér 6. 63/814-776 

toth.florian 
@csongrad.gov.hu 

Alkotmányvédelmi Hivatal  
Csongrád Megyei Iroda  

Dr. Komár Krisztián Márk c.mb. 
őrnagy 6722 Szeged, Párizsi krt. 36. 62/551-901 

szeged 
@ah.gov.hu 

Alsó-Tisza vidéki  
Vízügyi Igazgatóság 

Dr. Kozák Péter 
igazgató 

6720 Szeged, Stefánia 4.,  
Pf. 390 

62/599-510 
titkarsag 
@ativizig.hu 

Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal 
Dél-Alföldi Regionális Igazgatóság 

Dr. Seres József 
igazgató 

6724 Szeged,  
Londoni krt. 15. 

62/549-140 
dar 
@bah.b-m.hu 

Csongrád Megyei  
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Szatmári Imre tű. dandártábornok, 
igazgató 

6721 Szeged,  
Berlini krt. 16-18. Pf. 483. 

62/621-280 
csongrad.titkarsag 
@katved.gov.hu 

Csongrád Megyei  
Rendőr-főkapitányság 

Dr. Piros Attila r. dandártábornok, 
megyei főkapitány 

6721 Szeged,  
Kossuth Lajos sgt. 22-24. 

62/562-400 
pirosa 
@csongrad.police.hu 

Klebelsberg Központ  
Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ 

Balázs József 
igazgató 

6800 Hódmezővásárhely, 
Kossuth tér 1. 

30/399-5341 
jozsef.balazs 
@kk.gov.hu 

Klebelsberg Központ  
Szegedi Tankerületi Központ 

Plesovszkiné Ujfaluczki Judit 
igazgató 

6722 Szeged,  
Kálvária sgt. 84-86. 

30/373-8851 
judit.ujfaluczki 
@kk.gov.hu 

Magyar Államkincstár  
Csongrád Megyei Igazgatósága 

Rigó Szilveszterné 
igazgató 

6720 Szeged, Széchenyi tér 
9. 

62/568-160 
rigo.szilveszterne 
@allamkincstar.gov.hu 

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 
Ellátási és Koordinációs Főosztály 

Plavetzné dr. Tompán Veronika 
főosztályvezető 

6726 Szeged,  
Bal fasor 17-21. 

62/561-200 
dath.csongrad 
@neak.gov.hu 

Szegedi  
Fegyház és Börtön 

Tikász Sándor bv. dandártábornok, 
intézetparancsnok 

6723 Szeged,  
Mars tér 13. Pf. 458 

62/554-969 
szeged.uk 
@bv.gov.hu 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság  
Csongrád Megyei Kirendeltsége 

Nyári Amália 
igazgató 6722 Szeged, Rákóczi tér 1. 70/647-5910 

csongrad 
@szgyf.gov.hu 
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Tanácskozási joggal meghívottak: 

 szervezeti egység vezető levelezési cím  telefon e-mail cím 

Csongrád Megyei Közgyűlés  
elnöke 

Kakas Béla 
elnök 

6720 Szeged,  
Tisza Lajos körút 2-4. 

62/886-831 
elnok 
@csongrad-megye.hu 

Csongrád Megyei Önkormányzat  
jegyzője 

Vadász Csaba 
jegyző 

6720 Szeged,  
Tisza Lajos körút 2-4. 

62/886-840 
fojegyzo 
@csongrad-megye.hu 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város  
jegyzője 

Dr. Varga Ildikó 
jegyző 

6800 Hódmezővásárhely,  
Kossuth tér 1. 

62/530-119 
jegyzo 
@hodmezovasarhely.hu 

Szeged Megyei Jogú Város  
jegyzője 

Dr. Mózes Ervin 
címzetes főjegyző  

6720 Szeged,  
Széchenyi tér 10. 

62/564-364 
mozes.ervin 
@szeged.eu 

Központi Statisztikai Hivatal  
Szegedi Főosztály 

Kocsis-Nagy Zsolt 
főosztályvezető 

6726 Szeged,  
Jobb fasor 6-10. Pf. 410 

62/623-800 
info.szeged 
@ksh.hu 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság  
Szegedi Hatósági Iroda 

Szabó Tibor 
igazgató 

6721 Szeged,  
Csongrádi sgt. 15. Pf. 689. 

62/568-300 
info 
@nmhh.hu  

Nemzeti Adó- és Vámhivatal  
Csongrád Megyei Adó- és Vámigazgatósága 

Dr. Makó András 
igazgató 

6721 Szeged,  
Bocskai u. 14. Pf. 890 

62/567-500 
csongradavig 
@nav.gov.hu 

 

––––––––––––––––––
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Önkormányzati elérhetőségek,  
polgármesterek és jegyzők Csongrád megyében 

Kiemelten jelezve a legutóbb közölt (2018. február 28-ai) állapothoz képest bekövetkezett változások 

Folyamatosan aktualizált tartalommal elérhető a csmkh.hu/hu/onkormanyzatok-elerhetosegei-csongrad-megyeben címen 

település közös hivatal székhely e-mail telefon honlap polgármester jegyző 

ALGYŐ nagyközség   
6750 Algyő, 
Kastélykert u. 40. 

ph 
@algyo.hu 

62/517-517 algyo.hu Molnár Áron Dr. Varga Ákos 

AMBRÓZFALVA község Csanádalberti 
6916 Ambrózfalva, 
Dózsa György u. 1. 

phambroz 
@oroscom.hu 

62/521-010 ambrozfalva.hu Csirik László Dr. Sarkadi Péter 

APÁTFALVA község   
6931 Apátfalva, 
Templom u. 69. 

apatfalva.polg 
@vnet.hu 

62/520-040 apatfalva.hu Szekeres Ferenc Dr. Szénási Hanna  

ÁRPÁDHALOM község Nagymágocsi 
6623 Árpádhalom, 
Petőfi u. 17. 

pmhivatal 
@arpadhalom.hu 

63/456-057 arpadhalom.hu Szarka Attila 
Dr. Vida 
Bernadett 

ÁSOTTHALOM nagyközség   
6783 Ásotthalom, 
Szent István tér 1. 

polghiv 
@asotthalom.hu 

62/591-560 asotthalom.hu Toroczkai László Dr. Hajnal Péter 

http://www.csmkh.hu/hu/onkormanyzatok-elerhetosegei-csongrad-megyeben
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település közös hivatal székhely e-mail telefon honlap polgármester jegyző 

BAKS község   
6768 Baks,  
Fő u. 92. 

info 
@baks.hu 

62/269-233 baks.hu Búza Zsolt 
az új jegyző kinevezéséig: 

Dr. Faragó Péter 
Tömörkényi KÖH jegyzője 

BALÁSTYA község   
6764 Balástya,  
Rákóczi u. 5. 

titkarsag 
@balastya.hu 

62/278-222 balastya.hu Ujvári László Magyar Mihályné 

BORDÁNY nagyközség   
6795 Bordány,  
Benke G. u. 44. 

bordany 
@bordany.hu 

62/588-510 bordany.com Tanács Gábor Dr. Fodor Ákos 

CSANÁDALBERTI község Csanádalberti 
6915 Csanádalberti,  
Fő u. 30. 

polghivcsanadalberti 
@oroscom.hu 

62/650-310 – Csjernyik Zoltán Dr. Sarkadi Péter 

CSANÁDPALOTA város Csanádpalotai 
6913 Csanádpalota, 
Kelemen László tér 10. 

pmhiv 
@csanadpalota.hu 

62/263-001 csanadpalota.hu 
Nyergesné 
Kovács Erzsébet 

Dr. Keresztury 
Monika 

CSANYTELEK község   
6647 Csanytelek, 
Volentér János tér 2. 

csanytelek 
@csanytelek.hu 

63/578-510 csanytelek.hu Forgó Henrik Kató Pálné 

CSENGELE község Csengelei 
6765 Csengele,  
Petőfi u. 13. 

titkarsag 
@csengele.hu 

62/586-570 csengele.hu 
Kormányos 
Sándor 

Dr. Tóth Tibor 

CSONGRÁD város   
6641 Csongrád, 
Kossuth tér 7. 

csongrad 
@csongrad.hu 

63/571-900 csongrad.hu 
Bedő Tamás 
Albert 

Dr. Juhász László 

DEREKEGYHÁZ község Szegvári 
6621 Derekegyház, 
Kossuth u. 4. 

hivatal 
@derekegyhaz.hu 

63/453-019 derekegyhaz.hu Szabó István 
Dr. Szecskó 
Tamás 

DESZK község   
6772 Deszk,  
Tempfli tér 7. 

ph 
@deszk.hu 

62/571-580 deszk.hu Király László 
Dr. Altmayerné 
dr. Kocsis Anita 

DÓC község Sándorfalvi 
6766 Dóc,  
Alkotmány u. 17. 

onkormanyzat  
@dockozseg.hu 

62/570-005 dockozseg.hu Tóth Margit Dr. Bánfi Margit 
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település közös hivatal székhely e-mail telefon honlap polgármester jegyző 

DOMASZÉK nagyközség   
6781 Domaszék, 
Köztársaság tér 1. 

domaszek 
@t-online.hu 

62/284-011 domaszek.hu Kispéter Géza Dr. Csányi Imre  

EPERJES község Fábiánsebestyéni 
6624 Eperjes,  
Petőfi u. 1. 

ph.eperjes 
@tanet.hu 

63/455-527 eperjes.hu 
Kós György 
Gergő 

Gyurisné Székely 
Erika 

FÁBIÁNSEBESTYÉN község Fábiánsebestyéni 
6625 Fábiánsebestyén, 
Szabadság tér 2. 

polghivfabian 
@tanet.hu 

63/366-555 
fabian 
sebestyen.hu 

Dr. Kós György 
Gyurisné Székely 
Erika 

FELGYŐ község Tömörkényi 
6645 Felgyő, 
Széchenyi u. 1. 

pmhv 
@felgyo.hu 

63/580-060 felgyo.hu Horváth Lajos Dr. Faragó Péter 

FERENCSZÁLLÁS község Kübekházi 
6774 Ferencszállás, 
Szegedi u. 53. 

onkormanyzat 
@ferencszallas.koznet.hu 

62/529-505 ferencszallas.hu Jani János Dr. Gácsi Zoltán 

FORRÁSKÚT község   
6793 Forráskút,  
Fő u. 74. 

hivatal 
@forraskut.hu 

62/287-222 forraskut.hu Fodor Imre Dr. Kapás Anita 

FÖLDEÁK község Földeáki 
6922 Földeák,  
Szent László tér 1. 

foldeak 
@foldeak.hu 

62/524-092 foldeak.hu Hajnal Gábor Rákóczi Edit 

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 
megyei jogú város Hódmezővásárhelyi 

6800 Hmvhely, 
Kossuth tér 1. 

pmh 
@hodmezovasarhely.hu 

62/530-100 
hodmezo 
vasarhely.hu 

Dr. Márki-Zay 
Péter 

Dr. Varga Ildikó 

KIRÁLYHEGYES község Csanádpalotai 
6911 Királyhegyes, 
Jókai u. 38. 

kiralyhegyes6911 
@gmail.com 

62/287-945 kiralyhegyes.hu Horváth Lajos 
Dr. Keresztury 
Monika 

KISTELEK város   
6760 Kistelek,  
Árpád u. 1-3. 

hivatal 
@kistelek.hu 

62/598-100 kistelek.hu Nagy Sándor 

Süliné dr. Terecskei Erzsébet 
jegyzőt helyettesíti: 

Dr. Nagy Rusztem 
aljegyző 

KISZOMBOR nagyközség   
6775 Kiszombor, 
Nagyszentmiklósi u. 8. 

ph 
@kiszombor.hu 

62/525-090 kiszombor.hu Szegvári Ernőné Dr. Kárpáti Tibor 
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település közös hivatal székhely e-mail telefon honlap polgármester jegyző 

KLÁRAFALVA község Kübekházi 
6773 Klárafalva, 
Kossuth u. 171. 

onkormanyzat 
@klarafalva.koznet.hu 

62/529-000 klarafalva.hu 
Fekete József 
István 

Dr. Gácsi Zoltán 

KÖVEGY község Csanádpalotai 
6912 Kövegy,  
Kossuth u. 29. 

pmhiv 
@kovegy.hu 

62/523-820 kovegy.hu 
Galgóczkiné 
Krobák Mária 
Anna 

Dr. Keresztury 
Monika 

KÜBEKHÁZA község Kübekházi 
6755 Kübekháza, 
Petőfi tér 2. 

jegyzo 
@kubekhaza.hu 

62/254-514 kubekhaza.hu 
Dr. Molnár 
Róbert 

Dr. Gácsi Zoltán 

MAGYARCSANÁD község Magyarcsanádi 
6932 Magyarcsanád, 
Templom tér 1. 

info 
@magyarcsanad.hu 

62/520-630 
magyar 
csanad.hu 

Farkas János 
Izsákné Hetényi 
Valéria Mária 

MAKÓ város   
6900 Makó,  
Széchenyi tér 22. 

info 
@mako.hu 

62/511-800 mako.hu 
Farkas Éva 
Erzsébet 

Dr. Bálint-Hankóczy Beatrix 
jegyzőt helyettesíti: 
Dr. Turbucz 
Marietta Judit 
jegyzői irodavezető 

MAROSLELE község   
6921 Maroslele, 
Szabadság tér 1. 

marosleleph 
@vnet.hu 

62/256-033 maroslele.hu 
Dr. Martonosi 
György 

Dr. Dóka Tímea 

MÁRTÉLY község Hódmezővásárhelyi 
6636 Mártély,  
Rákóczi tér 1. 

onkormanyzat 
@martely.hu 

62/528-062 martely.hu Borsos József Dr. Varga Ildikó 

MINDSZENT város   
6630 Mindszent, 
Köztársaság tér 31. 

mindszent 
@mindszent.hu 

62/527-010 mindszent.hu Zsótér Károly 
Dr. Megyeri 
Szilvia 

MÓRAHALOM város   
6782 Mórahalom, 
Szentháromság tér 1. 

info 
@morahalom.hu 

62/281-022 morahalom.hu Nógrádi Zoltán Dr. Elekes Petra 

NAGYÉR község Csanádalberti 
6917 Nagyér, 
Szabadság u. 33. 

igazgatas.nagyer 
@invitel.hu 

62/521-910 nagyer.hu Lőrincz Tibor Dr. Sarkadi Péter 

NAGYLAK község Magyarcsanádi 
6933 Nagylak,  
Petőfi u. 14. 

jegyzo  
@nagylak.hu 

62/279-140 nagylak.hu Locskai Zoltán 
Izsákné Hetényi 
Valéria Mária 
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település közös hivatal székhely e-mail telefon honlap polgármester jegyző 

NAGYMÁGOCS nagyközség Nagymágocsi 
6622 Nagymágocs, 
Szentesi út 42. 

pmhivatal 
@nagymagocs.hu 

63/363-002 nagymagocs.hu 
Szebellédi Endre 
István 

Dr. Vida 
Bernadett 

NAGYTŐKE község Szentesi 
6612 Nagytőke, 
Széchenyi tér 4. 

nagytoke 
@szentes.hu 

63/450-609 nagytoke.hu Szél Csaba 
Dr. Sztantics 
Csaba 

ÓFÖLDEÁK község Földeáki 
6923 Óföldeák,  
Bajcsy-Zsilinszky u. 2. 

hivatal.ofoldeak 
@gmail.com 

62/295-603 ofoldeak.hu 
Simonné Sinkó 
Erika 

Rákóczi Edit 

ÓPUSZTASZER község   
6767 Ópusztaszer, 
Tóhajlat 130. 

opusztaszer 
@invitel.hu 

62/575-130 
opusztaszer 
kozseg.hu 

Makra József Dr. Lajkó Norbert 

ÖTTÖMÖS község Ruzsai 
6784 Öttömös,  
Fő u. 12. 

hivatal 
@ottomos.hu 

62/589-015 ottomos.hu Dr. Dobó István Fődi Anita 

PITVAROS község Csanádalberti 
6914 Pitvaros,  
Kossuth u. 30. 

polghiv 
@pitvaros.hu 

62/522-411 pitvaros.hu Radó Tibor Dr. Sarkadi Péter 

PUSZTAMÉRGES község Ruzsai 
6785 Pusztamérges, 
Móra tér 2. 

hivatal 
@pusztamerges.hu 

62/286-851 pusztamerges.hu Dr. Papp Sándor Fődi Anita 

PUSZTASZER község Csengelei 
6769 Pusztaszer, 
Kossuth u. 45. 

pmhiv 
@pusztaszer.hu 

62/576-510 pusztaszer.hu Máté Gábor Dr. Tóth Tibor 

RÖSZKE község   
6758 Röszke, 
Felszabadulás u. 84. 

jegyzo 
@roszkenet.hu 

62/573-030 roszke.hu 
Borbásné Márki 
Márta 

Dr. Gácser Tamás 

RUZSA község Ruzsai 
6786 Ruzsa, 
Alkotmány tér 2. 

ruzsa 
@ruzsa.hu 

62/285-011 ruzsa.hu Sánta Gizella Fődi Anita 

SÁNDORFALVA város Sándorfalvi 
6762 Sándorfalva, 
Szabadság tér 1. 

polghiv 
@sandorfalva.hu 

62/572-961 sandorfalva.hu 
Gajdosné Pataki 
Zsuzsanna Mária 

Dr. Bánfi Margit 

SZATYMAZ község   
6763 Szatymaz, 
Kossuth u. 30. 

pmhivatal 
@szatymaz.hu 

62/583-560 szatymaz.hu Barna Károly Dr. Makay Enikő 
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település közös hivatal székhely e-mail telefon honlap polgármester jegyző 

SZEGED 
megyei jogú város   

6720 Szeged, 
Széchenyi tér 10. 

info 
@szegedvaros.hu 

62/564-364 szegedvaros.hu Dr. Botka László Dr. Mózes Ervin 

SZEGVÁR nagyközség Szegvári 
6635 Szegvár, 
Szabadság tér 2. 

polghiv 
@szegvar.hu 

63/364-800 szegvar.hu Gémes László 
Dr. Szecskó 
Tamás 

SZÉKKUTAS község   
6821 Székkutas,  
Béke u. 2. 

titkarsag 
@szekkutas.hu 

62/593-050 szekkutas.hu Szél István Olasz Mónika 

SZENTES város Szentesi 
6600 Szentes,  
Kossuth tér 6. 

sztantics 
@szentes.hu 

63/510-300 szentes.hu Szirbik Imre 
Dr. Sztantics 
Csaba 

TISZASZIGET község Kübekházi 
6756 Tiszasziget,  
Szent Antal tér 10. 

tiszasziget 
@vnet.hu 

62/254-022 tiszasziget.hu Ferenczi Ferenc Dr. Gácsi Zoltán 

TÖMÖRKÉNY község Tömörkényi 
6646 Tömörkény, 
Ifjúság u. 8. 

tomorkeny 
@tomorkeny.hu 

63/577-020 tomorkeny.hu Bánfi Sándor Dr. Faragó Péter 

ÚJSZENTIVÁN község   
6754 Újszentiván, 
Felszabadulás u. 7. 

polgarmesterihivatal 
@ujszentivan.hu 

62/277-021 ujszentivan.hu Putnik Lázár 
Dr. Szentirmay 
Sára 

ÜLLÉS nagyközség   
6794 Üllés,  
Dorozsmai u. 40. 

hivatal 
@ulles.hu 

62/282-122 ulles.hu Nagy Attila Gyula 
Dr. Borbás 
Zsuzsanna 

ZÁKÁNYSZÉK község   
6787 Zákányszék, 
Lengyel tér 7. 

info 
@zakanyszek.hu 

62/590-490 zakanyszek.hu 
Matuszka Antal 
István 

Gárgyán István 

ZSOMBÓ nagyközség   
6792 Zsombó, 
Alkotmány u. 3. 

polghiv 
@zsombo.hu 

62/595-555 zsombo.hu Gyuris Zsolt Dr. Csúcs Áron 

CSONGRÁD MEGYEI 
Önkormányzat   

6720 Szeged,  
Tisza Lajos körút 2–4. 

hivatal 
@csongrad-megye.hu 

62/886-840 csongrad-megye.hu Kakas Béla elnök Vadász Csaba 

 

–––––––––––––––––– 


