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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 negyedik Hivatali Tájékoztatónkat. 

Hatósági munkájukat ezúttal elsősorban anyakönyvi, adóigazgatási és bürokrácia-

csökkentéssel kapcsolatos kérdésekben igyekszünk segíteni. Felhívjuk továbbá a 

figyelmet nyugdíjbiztosítási, fogyasztóvédelmi és versenyképességi információkra, 

valamint a munkánkat érintő számvevőszéki és statisztikai elemzésekre. 

A Jegyző Kollegák figyelmébe ajánlom új, hetente frissülő önkormányzati jogsza-

bályfigyelőnket, amelyet Önkormányzati Helpdesk felületünkön érhetnek el. 

Szokásunkhoz híven beszámolunk megyénk munkaerő-piaci helyzetéről, a közigaz-

gatáson belüli együttműködést pedig a területi és helyi szintű szervek elérhetőségi 

adataival igyekszünk megkönnyíteni. 

Kívánom, hogy munkája során forgassa haszonnal Tájékoztatónkat! 

Szeged, 2018. szeptember 12. 

 

dr. Juhász Tünde 
kormánymegbízott 

http://onkormanyzat.csmkh.hu/
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A biztosítási jogviszony 
fennállása alatt is 
megállapítható az öregségi 
nyugdíj 

Sápiné dr. Török Magdolna 
osztályvezető 
Szegedi Járási Hivatal ·  Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 
Adategyeztetési és Nyugdíjbiztosítási Osztály 

A Magyar Közlöny 2018. július 25-én megjelent 117. számában kihirdetésre került 

Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2018. 

évi LX. törvény, amely rendelkezése szerint 2018. július 26. naptól nem kell meg-

szüntetni a biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyokat az öregségi nyugdíj, a 

korhatár előtti ellátás, a táncművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék 

igénybevételéhez. 

2018. július 26-tól hatályukat vesztették azon rendelkezések, amelyek alapján csak 

a Tbj.1 5. § (1) bekezdés a)-b) és e)-g) pontja szerinti biztosítási jogviszonyban nem 

álló személynek állapítható meg az ellátás. 

Azokban az esetekben, amikor a nyugellátás, illetve a korhatár előtti ellátás 

megállapításának kezdő napja 2018. július 25. utáni, az ellátás megállapításának 

már nem feltétele a biztosítási jogviszony megszüntetése. Ennek megfelelően az 

öregségi teljes nyugdíj, az öregségi résznyugdíj, a nők kedvezményes öregségi 

nyugdíjának megállapítására az egyéb jogosultsági feltételek teljesülése esetén 

akkor is sor kerül, ha a kérelmező foglalkoztatási jellegű jogviszonya vagy megbízási 

jogviszonya nem szűnt meg. 

A korhatár előtti ellátás, az átmeneti bányászjáradék, valamint a táncművészeti 

életjáradék igénylése esetén, az ellátás megállapítására akkor is sor kerül, ha a Tbj. 

5. § (1) bekezdés a)-b) és e)-g) pontja szerinti biztosítási jogviszony fennáll, vagyis 

 
1
 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 

szolgáltatások fedezetéről [Tbj.] 
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 ha a kérelmező munkaviszonya, foglalkoztatási jellegű jogviszonya 

vagy megbízási jogviszonya nem került megszüntetésre, 

 ha az egyéni vállalkozói jogviszony nem kerül szüneteltetésre, 

 ha társas vállalkozói jogviszonyban, a társas vállalkozás tevékenységé-

ben történő személyes közreműködés nem kerül megszüntetésre. 

Azokban az esetekben, amikor a nyugellátás, illetve a korhatár előtti ellátás 

megállapításának a kezdő napja 2018. július 26. előtti, az ellátásra jogosultság 

kezdő napján hatályos feltételek az irányadóak. 

Ez azt jelenti, hogy a július 26. napját megelőzően az öregségi teljes nyugdíj, az 

öregségi résznyugdíj, a nők kedvezményes öregségi nyugdíja megállapításához, az 

egyéb jogosultsági feltételek teljesülése mellett szükséges a munkaviszony, egyéb 

foglalkoztatási jogviszony, megbízási jogviszony megszüntetése, továbbá korhatár 

előtti ellátás, átmeneti bányászjáradék, valamint a táncművészeti életjáradék 

megállapításához a munkaviszony megszüntetése, az egyéni vállalkozói jogviszony 

szüneteltetése, társas vállalkozói jogviszonyban pedig a társas vállalkozás tevékeny-

ségében történő személyes közreműködés megszüntetése. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy továbbra is hatályban van a Tny.2 83/C. § (1) bekezdé-

se, amely alapján az öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban vagy 

szolgálati járandóságban részesülő személy ellátásának folyósítását szüneteltetni 

kell, ha közalkalmazotti jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami 

szolgálati jogviszonyban, állami vezetői szolgálati jogviszonyban, köztisztviselőként 

vagy közszolgálati ügykezelőként közszolgálati jogviszonyban, bírói szolgálati vi-

szonyban, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban, ügyészségi szolgálati 

viszonyban, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 

szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszonyban 

vagy a Magyar Honvédséggel szerződéses vagy hivatásos szolgálati viszonyban áll. 

A folyósítást az érintett kérelmére vagy hivatalból a jogviszony létesítésének hó-

napját követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó 

napjáig kell szüneteltetni. A bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén az érin-

tett az esetleges jogalap nélkül kifizetésre kerülő ellátás teljes összegének 

visszafizetésére kötelezhető. 

__________________ 

 
2
 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról [Tny.] 
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A jegyzők egyes tájékoztatási 
kötelezettségének 
megszűnéséről 

Dombi Mihály 

munkaügyi szakügyintéző 
Szegedi Járási Hivatal ·  Foglalkoztatási és Fogyasztóvédelmi Főosztály 
Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály 

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható 

egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés 

rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 9. §-a – 

mely kimondta, hogy a jegyző a telepengedély tárgyában hozott határozatot 

haladéktalanul közli a honvédelmi és katonai célú ingatlanon végzett ipari tevé-

kenység kivételével a munkavédelmi hatósággal – 2018. január 01. napjától 

hatályát vesztette, így a jegyzők ezen kötelezettsége megszűnt. 

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) 

Korm. rendelet 2016. január 01. napján hatályba lépett módosítása óta, ugyancsak 

nem kell megküldenie a munkaügyi és munkavédelmi hatósághoz a jegyzőknek a 

nyilvántartásba vételt követően a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység 

folytatásáról szóló bejelentés másolatát, valamint a kereskedőnek a kizárólag 

üzletben forgalmazható termék forgalmazására szolgáló üzlet üzemeltetésére 

jogosító működési engedélye tárgyában hozott határozatot. 

__________________ 
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Röviden  
az árubemutatókról 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium  

összeállítása 

Sokak előtt ismeretesek az árubemutatóval egybekötött kirándulások, esetleg 

vettek is már részt árubemutatós cég által szervezett „ingyenes” egészségügyi 

szűrővizsgálaton, amelynek célja a valamilyen „csodás” tulajdonsággal, „gyógyha-

tással” bíró, túlárazott termék megvetetése volt. Az ilyen vásárlások után az 

érintettek nagy többsége becsapottnak érzi magát. A felesleges bosszúságok, 

nagyobb problémák elkerülése érdekében kérjük, hogy fogadják meg tanácsainkat. 

Az árubemutatók célközönségét az idős, nyugdíjas korú, betegséggel küzdő embe-

rek jelentik. Az árubemutatós tevékenységet folytató vállalkozások a korábbi 

években jellemzően postaládákba elhelyezett szórólapokkal invitálták az érdeklő-

dőket az előadások helyszínére. A szórólapokon a termékbemutatót általában 

kirándulásokkal, vonzó programmal és ebéddel kötötték össze. A részvételért 

cserébe még apró ajándékokat is adtak. A szervező cégek a legtöbb esetben magá-

nyos időseket céloztak meg, akik a kirándulás miatt úgy érezték, hogy cserébe 

„hálával” tartoznak és olyan, többnyire magas áron kínált termékeket vásároltak 

meg – helyszínen közvetített hitel igénybe vételével – amelyekre valójában nem is 

volt szükségük. Az ilyen bemutatókat rendszerint éttermekben, fogadókban, kul-

túrházakban tartották meg. Az előadás alkalmával többnyire nem tisztességes 

módszereket (pl.: a termék gyógyhatására vonatkozó tisztességtelen tájékoztatás) 

alkalmazva bemutatásra kerültek az értékesíteni kívánt, általában meglehetősen 

drága, a gyakorlatban semmilyen gyógyhatással nem rendelkező termékek. Az 

ilyen külső helyszíneken vásárolt termékek esetében a jogszabály lehetővé teszi a 

vevő részére, hogy 14 napon belül elálljon a szerződéstől, vagyis visszaadja a ter-

méket a vállalkozásnak és visszakapja a termék árát. 

Az árubemutatókról szóló, 2015 decemberében elfogadott törvénymódosítás 

három lépcsőben kezelte a kérdéskört: az ingyenes juttatás reklámjának tilalmával, 

az ügyfélszolgálati előírások bevezetésével és a bemutatókon a hitelközvetítés 

lehetőségének megszüntetésével. Az árubemutatókra vonatkozó jogszabályi szigo-

rítások miatt a jellemzően szórólapokon hirdetett külső, üzleten kívül szervezett 

bemutatók száma lecsökkent. 
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Az árubemutatós cégek a jogszabályi szigorítások miatt, a megváltozott körülmé-

nyekhez alkalmazkodva a meghirdetett bemutatókat ma már elegáns magánorvosi 

rendelőknek kinéző, bejelentett üzletekben tartják meg. Az árubemutatók szerve-

zői jelenleg leginkább telefonon keresik meg az érdeklődőket, vagy személyre szóló 

meghívót postáznak. A telefonszámokat, címeket korábbi bemutatókról, ismerő-

söktől, a hatóságok által nem ismert módon szerzik meg a vállalkozások. 

Használatosak olyan meghívók is, amelyek rejtvényt tartalmaznak és a helyes 

megfejtést beküldőknek ajándékot ígérnek. Előfordult, hogy a fogyasztót azzal 

keresték fel telefonon, hogy elmulasztotta visszaküldeni a neki címzett kérdőívet, 

ezért be kell fáradnia a megadott címre, hogy pótolja a kérdőív kitöltését. 

A bemutatókat az utóbbi időben többnyire „szűrővizsgálatként”, „egészségnap-

ként”, „ingyenes állapotfelmérésként” hirdetik meg. Az ilyen jellegű üzletek 

kialakítása, valamint a fehér köpenybe öltözött alkalmazottak szintén a fogyasztók 

megtévesztését szolgálják, mivel a bemutatókon közreműködők nemhogy orvosi, 

hanem egyéb egészségügyi végzettséggel sem rendelkeznek. Az „egészségügyi 

vizsgálat” mindig nagyon rossz eredményt állapít meg, és olyan, jellemzően erősen 

túlárazott terméket kínálnak megvétele, amely a vizsgálat során feltárt problémák-

ra nyújt megoldást. Természetesen minden esetben hangsúlyozzák a termékek 

egészségre gyakorolt, pozitív tulajdonságait, amelyek valóságát a későbbiekben 

már nem tudják bizonyítani. Az árubemutatók során az érdeklődőknek különböző 

lézerterápiás készülékeket, lézeres agystimulátort, alvásrendszereket (takaró, 

párna, derékalj), inframatracokat, ionizátorokat, segélyhívó okosórákat kínálnak 

megvételre. Az esetek többségében az sem jelent akadályt, ha nincs készpénz a 

fogyasztónál. Előfordul, hogy ilyen esetekben a vállalkozás felajánlja, hogy saját 

gépkocsiján bankba, bankautomatához kíséri, vagy hazaszállítja őt, és a lakásán 

fizetheti ki a termék – általában többszázezer forintos – vételárát, ami akár a be-

szerzési ár többszöröse is lehet. Az idősek sérelmére elkövetett súlyos 

bűncselekmények miatt ez igen komoly veszélyekkel járhat. 

Nagyon fontos különbség a külső helyszíneken végzett értékesítéshez képest, hogy 

az üzletben végzett kereskedelem esetén a fogyasztót nem illeti meg a korábban 

említett elállási jog, így tehát a vállalkozó nem köteles a termék visszavételére és a 

vételár visszafizetésére. 

Kérjük, hogy az ismertetettek alapján ne dőljenek be a hangzatos ígéreteknek, 

magabiztos előadóknak. Az ilyen „vizsgálat”-ot követően megvett termékektől nem 

várhatnak gyógyulást, az egészségügyi állapot javulását sem. Bármilyen egészség-

ügyi probléma esetén keressék fel az érintettek háziorvosukat. 
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Ha mégis megtörténik a vásárlás, mi a teendő? 

Kérjük, hogy minden esetben forduljanak a fogyasztóvédelmi hatósághoz, amely 

2017-től kezdve a lakóhely szerinti járási hivatalokat jelenti. A járási hivatalokban a 

hatósági eljárás megindításán túl, az egyedi igényérvényesítéshez szükséges, az 

ingyenes és gyors békéltető testületi eljárások megindításához is tudnak segítséget 

nyújtani. Javasolt továbbá a rendőrség felkeresése is, ahol a fogyasztók megtévesz-

tése vagy kuruzslás miatt tehetnek feljelentést. 

__________________ 
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Eléri-e célját az önkormányzati 
adósságrendezés? 

Az Állami Számvevőszék elemzése 

Herczegh Róbert 

osztályvezető 
Belső Ellenőrzési Osztály 

A Jegyző Kollegák figyelmébe ajánljuk az 

Állami Számvevőszék által készített elemzést 

az adósságrendezési eljárásokkal kapcsolatos 

ellenőrzések eredményéről. 

Az elemzés saját megfogalmazása szerint: „a 

jogszabályalkotó munkát kívánja támogatni a 

szabályozási rendszer működésének áttekinté-

sével, a rendszerszinten jelentkező problémák 

és következményeik bemutatásával. Az elem-

zés széles körű megalapozottságának biztosí-

tása érdekében az adósságrendezések vonat-

kozásában lefolytatott ellenőrzési megállapítá-

sok kiegészítésre kerültek a Magyar Állam-

kincstártól az önkormányzatok lejárt tartozásainak adataival, valamint az adósság-

rendezésben részt vett önkormányzatoktól bekért újabb adatokkal, az azokból 

levont következtetésekkel.” 

Az „Eléri-e célját az önkormányzati adósságrendezés?” című elemzés letölthető az 

asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Elemzesek_tanulmanyok/2018/adossagrende

zes_elemzes.pdf címen. 

  

__________________ 

https://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Elemzesek_tanulmanyok/2018/adossagrendezes_elemzes.pdf
https://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Elemzesek_tanulmanyok/2018/adossagrendezes_elemzes.pdf
https://www.asz.hu/storage/files/files/Publikaciok/Elemzesek_tanulmanyok/2018/adossagrendezes_elemzes.pdf
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Munkaerő-piaci helyzetkép 
Csongrád megye  ·  2018. július 

Fejes Ágnes 
elemző 
Foglalkoztatási Főosztály ·  Munkaerőpiaci Osztály 

FŐBB MEGYEI ADATOK 

Csongrád megye 
2017 2018 változás az előző változás az előző 

 július június július hónaphoz évhez hónaphoz évhez  
fő %-ban főben 

 Nyilvántartott álláskeresők száma 8625 6908 7286 105,5 84,5 378 -1339  
Férfi 3762 3174 3283 103,4 87,3 109 -479  
Nő 4863 3734 4003 107,2 82,3 269 -860  
legfeljebb ált. iskola 2655 1977 2003 101,3 75,4 26 -652  
szakmunkásképző, szakiskola 2181 1768 1824 103,2 83,6 56 -357  
szakközépiskola, technikum 1985 1684 1825 108,4 91,9 141 -160  
gimnázium 947 791 871 110,1 92,0 80 -76  
diplomás 857 688 763 110,9 89,0 75 -94  
25 évnél fiatalabb 1307 1007 1144 113,6 87,5 137 -163  
50 éves és idősebb 3027 2479 2579 104,0 85,2 100 -448  
Nyilvántartásba belépő 1563 1638 1919 117,2 122,8 281 356  
Első alkalommal belépő 240 204 277 135,8 115,4 73 37  
RSZS+FHT 2171 1490 1446 97,0 66,6 -44 -725  
álláskeresési járadék 1389 1269 1530 120,6 110,2 261 141  
álláskeresési segély 860 833 861 103,4 100,1 28 1  
Tartósan (1 éven túl) regisztráltak 2182 1613 1592 98,7 73,0 -21 -590  
Tartós munkanélküli arány 25,3% 23,3% 21,9%   -1,5% -3,4% * 
Nyilvántartott pályakezdő  
álláskeresők száma 

988 705 835 118,4 84,5 130 -153  

A nyilvántartott álláskeresők aránya (a 
gazdaságilag aktív népesség százalékában) 

4,6 3,7 3,9   0,2 -0,7 * 

Rendelkezésre álló álláshelyek száma 4574 4073 7025 172,5 153,6 2952 2451  

* 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. május 2018. április 2018. május 2017. május 2018. április 2018. május 2018. május 2018. május 

Szeged 4164 3532 3315 4,4 3,7 3,5 329 880 

Csongrád 593 457 426 6,1 5,1 4,7 58 93 

Hódmezővásárhely 1020 800 773 4,0 3,4 3,3 60 187 

Makó 1385 887 820 7,1 4,6 4,3 48 182 

Szentes 700 649 592 3,8 3,6 3,3 55 68 

Kistelek 570 442 420 7,3 5,7 5,4 41 113 

Mórahalom 730 688 651 5,8 5,2 4,9 74 171 

Csongrád megye 9162 7455 6997 4,9 4,0 3,8 665 1694 
Dél-Alföld 36642 31784 30055 6,3 5,5 5,2 2589 8019 
Magyarország 287630 257995 244234 6,3 5,6 5,3 22533 69821 

* Egy éve, vagy annál régebben megszakítás nélkül minden hónapban szerepel a nyilvántartott álláskeresők állományában 
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2018. JÚLIUS VÉGÉRE, CSONGRÁD MEGYÉBEN A 
NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK SZÁMA 5,5%-KAL 
NŐTT 

Csongrád megyében, 2018. július végén a nyilvántartott álláskeresők száma 7 286 

fő lett, amely 378 fővel, 5,5 százalékkal magasabb, mint az előző hó végi záró lét-

szám. Az álláskeresők 47,7%-a (3 476 fő) a szegedi, 11,3% (823 fő) a makói, 11,2% 

(815 fő) a hódmezővásárhelyi regisztrációban szerepelt. 

 

Egy hónap alatt Szegeden 195 fővel (5,9%-kal), Szentesen 69 fővel (11,3%-kal), 

Hódmezővásárhelyen 38 fővel (4,9%-kal) emelkedett a nyilvántartott álláskeresők 

száma. Mórahalmon 36 fővel (5,8%-kal), Makón 21 fővel (2,6%-kal), Csongrádon 11 

fővel (3,0%-kal) Kisteleken 8 fővel (1,8%-kal) lett több a regisztrációban lévők szá-

ma. 

A 2017. júliusi adatokkal összevetve a tényadatokat, megyei szinten egy év távla-

tában, 1 339 fős – 15,5 százalékos – létszámcsökkenés következett be. A járások 

közül a legjelentősebb mértékű visszaesés Makón és Csongrádon történt, ahol 

32,5-36,5%-kal (395, illetve 220 fővel) mérséklődött egy év alatt az álláskeresők 

száma. Hódmezővásárhelyen 16,3%-os (159 fős), Kisteleken 15,4%-os (82 fős) 

visszaesés következett be. Szegeden 12,6%-kal (499 fővel), Mórahalmon öt fővel 
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lett alacsonyabb a regisztrációban lévők száma. Egyedül Szentesen nőtt kisebb 

mértékben az álláskeresők száma a bázisidőszakkal összevetve (3,2%-kal, 32 fővel). 

ÁLLÁSKERESŐK RELATÍV SZINTJE 

A megyében nyilvántartott álláskeresők relatív szintje (gazdaságilag aktív népesség 

százalékában mért aránya) 2018. július végén – a 2018. júniusit 0,2%-ponttal meg-

haladva, – 3,9% volt, az egy évvel korábbinál 0,7%-ponttal lett kedvezőbb. A 

mutató értéke a megye járásai közül Hódmezővásárhelyen volt ebben a hónapban 

a legalacsonyabb 3,5%-kal, de ettől Szeged is alig tért el (3,6%). Kistelek térségében 

volt legmagasabb a ráta értéke, 5,8%-kal. Egy év alatt Csongrádon 2,1%-pontos, 

Makón 1,9%-pontos, Kisteleken 1,0%-pontos, a többi járásban 0,3-0,6%-pont 

közötti csökkenés következett be. Egyedül Szentesen nőtt a ráta értéke (0,2%-

ponttal). 

 

PÁLYAKEZDŐK, TARTÓSAN ÁLLÁSKERESŐK, ISKOLAI 
VÉGZETTSÉGSZERINTI ÖSSZETÉTEL 

2018. július végére a nyilvántartásban szereplő pályakezdők száma 835 főre emel-

kedett, ezzel a regisztráltak 11,5%-át képviselik. A fiatalok száma egy hónap alatt 

130 fővel, 18,4%-kal lett több, ezzel párhuzamosan 153 fővel, 15,5%-kal maradt el 
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a 2017. júliusi pályakezdő zárólétszámtól. A pályakezdő álláskeresők 47,4%-a (396 

fő) a szegedi regisztrációban szerepel. Megyei átlag feletti a fiatalok részaránya 

Csongrádon (18,3%), Szentesen (14,3%) és Mórahalmon (12,9%), legalacsonyabb a 

makói és kisteleki járásban (8,6-8,6%-kal). 

Álláskeresőink 68,4%-a (4 983 fő) kevesebb, mint fél éve; 9,7%-a 6 hónapnál ré-

gebben, de 12 hónapnál rövidebb ideje; 21,9%-a (1 592 fő) egy éve, vagy annál 

hosszabb ideje szerepel folyamatosan a nyilvántartásban, tehát tartósan regisztrált 

álláskereső. E réteg aránya a járásokban 11,1 és 24,4% között mozog, Szentesen a 

legalacsonyabb, Mórahalmon a legmagasabb ez a hányad. A tartósan munka 

nélkül lévők száma egy hónap alatt 21 fővel, egy év távlatában pedig 590 fővel, 

27%-kal csökkent. 

Csongrád megyében az álláskeresők iskolai végzettségenkénti összetétele egy 

hónap alatt kisebb mértékben változott. 2018. július végén a megyében nyilvántar-

tott álláskeresők 27,5%-a, 2 003 fő legfeljebb általános iskolát végzett, 

egynegyedük szakmunkás, illetve szakiskolai végzettségű (1 824 fő). Az álláskeresők 

ugyancsak egynegyede (1 825 fő) szakközépiskolában, technikumban fejezte be 

tanulmányait. A gimnáziumi érettségivel rendelkezők aránya 12 százalék (871 fő). 

Diplomával az álláskeresők tíz és fél százaléka rendelkezett, számuk 763 fő volt a 

vizsgált hónap végén. A felsőfokú végzettségűek 71%-a (542 fő) a szegedi nyilván-

tartásban szerepel. 

A regisztrációban a legfeljebb általános iskolát végzettek száma egy hónap alatt 26 

fővel (1,3%-kal), a szakmunkásoké 56 fővel (3,2%-kal) lett magasabb, az érettségi-

zetteké 221 fővel (9%-kal), a diplomásoké 75 fővel (11%-kal) emelkedett. Egy év 

alatt a legfeljebb általános iskolát végzők száma 652 fővel (24,5%-kal), a szakmun-

kásoké 357 fővel (16,5%-kal), az érettségivel rendelkezőké 236 fővel (8%-kal), a 

diplomásoké 94 fővel (11%-kal) csökkent a megyében. 

Az országban nyilvántartott álláskeresők 43%-a alacsony iskolai végzettségű (legfel-

jebb általános iskolát végzett), 25,5%-uk szakmunkás, 15%-uk szakközépiskolát, 

technikumot fejezett be, 10,5%-uk gimnáziumban érettségizett, 6%-uk diplomás. 

Szeged térségében a nyilvántartásban lévők 21%-a rendelkezik legfeljebb általános 

iskolai végzettséggel, 23%-uk szakmunkás, 26%-uk szakközépiskolát, technikumot 

fejezett be, 14,5%-uk gimnáziumban érettségizett, a diplomások aránya 15,5%-os. 

A hódmezővásárhelyi járásban a nyilvántartott álláskeresők 31%-a alacsony iskolai 

végzettségű, 27%-uk szakmunkás, 26%-uk szakközépiskolát, technikumot fejezett 

be, 12%-uk gimnáziumban érettségizett, 5%-uk diplomás. 
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ÁLLÁSHELYEK 

2018. július hónapban a megye foglalkoztatási osztályain bejelentett új álláshelyek 

száma 4 565 db volt. A hónap elején meglévő 2 460 álláshellyel együtt több mint 

hétezer (7 025) álláslehetőséget tudtunk a hónap során felkínálni munkát kereső 

ügyfeleinknek. A tárgyhónapban rendelkezésre álló állásbejelentések 71%-a (mint-

egy ötezer álláshely) volt támogatott foglalkoztatásra (főleg közfoglalkoztatásra) 

vonatkozó igény, az általános, nem támogatott álláslehetőségek száma elérte a 

kétezret (29%). Az új állások 62%-ának betöltéséhez legfeljebb általános iskolai 

végzettség elegendő volt, 19,5%-ához szakmunkás, illetve szakiskolai végzettség, 

16,5%-ához érettségi, 2%-ához diploma volt szükséges. A július hónapban érvényes 

munkaerőigények 40%-a a közigazgatás (közfoglalkoztatás), 14,5% az ipar (beleért-

ve az építőipart is), 5-7%-a az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység, 

a kereskedelem, a humán egészségügy és a művészet, szórakoztatás, szabadidő 

területekről származott. 

__________________ 
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A felügyeleti szerv szerepe a 
hatósági eljárásban 

Dr. Bangha Ágnes 

főosztályvezető 
Jogi és Hatósági Főosztály 

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

A FELÜGYELETI SZERV 

A felügyeleti szerv kijelölése, akárcsak az eljáró elsőfokú és másodfokú hatóságok 

kijelölése, a törvény értelmében – mint hatásköri, anyagi jogi rendelkezés – az 

ágazati eljárási jogszabályok terrénuma. A fellebbezés elbírálására jogosult, illetve a 

felügyeleti szerv lehet azonos, és lehet egymástól különböző szerv is, azonban 

többnyire a fellebbezés elbírálására jogosult és a felügyeleti szerv ugyanazon szerv. 

A járási hivatalok hatósági ügyeiben, jogszabályi felhatalmazás alapján, a Csongrád 

Megyei Kormányhivatal Jogi és Hatósági Főosztálya szakterületi osztályai járnak el 

felügyeleti szervként az alábbiak szerint: 

A Hatósági, Építésügyi és Oktatási Osztály 

közlekedés-igazgatás 
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 

1. § (1) bek. d) pont 

személyi adat- és lakcímnyilvántartás 
146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 

11. § e) pont 

mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa 2010. évi CXXVI. tv. 16/A. § 

hadigondozottakkal kapcsolatos ügyek 
113/1994. (VIII. 31.) Korm. rend. 14. § 

(1) bek. b) pont 

másodfokú építésügyek 
343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 

1. § (5) bek. 

másodfokú építésfelügyelet 
343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 

3. § (1) bek. b) pont 
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másodfokú oktatási igazgatási ügyek 
229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 

38/A. §  

közlekedési ügyek 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. §  

műszaki vizsgáztatással, járművizsgálattal 

kapcsolatos ügyek 
382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. §  

kommunális igazgatás 2010. évi CXXVI. törvény 16/A. § 

A Szociális, Igazságügyi és Gyámügyi Osztály  

gyermekvédelmi és gyámügyi hatósági ügy 
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 

2. § (3) bek. 

szociális hatósági ügy 
63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 

6/A. § (2) bek.  

A Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály 

megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásainak megállapításával kapcsolatos hatósági 

ügyek 

327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 

3. § (2) bek. 

A Földhivatali Osztály  

ingatlan-nyilvántartási eljárások, földvédelmi 

szakterület, földhasználati nyilvántartás, részarány 

földkiadás során keletkezett osztatlan közös 

tulajdonú földrészletek megszüntetésével 

kapcsolatos feladatok, földműves-nyilvántartás, 

földmérési szakterület, telekalakítási eljárás 

383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. § 

és 37. § (1) bek. 

A FELÜGYELETI ELJÁRÁS ÉS A TÖRVÉNYI ALAPELVEK 

Az alapelveket, mint egyfajta általános zsinórmértékeket, az eljárás minden szaka-

szában be kell tartani és tartatni; a jogalkalmazás során jogértelmező és joghézag 

pótló szerepet töltenek be. 
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A jogszerűség alapelvét mindenképpen érdemes e helyütt említeni: A közigazgatá-

si hatóság (a továbbiakban: hatóság) jogszabály felhatalmazása alapján, 

hatáskörét a jogszabály keretei között, rendeltetésszerűen gyakorolva jár el. 

Az alapelvek közül témánk szempontjából kiemelendő a hivatalbóliság elve, mely-

nek értelmében   

 a hatóság a kizárólag kérelemre indítható eljárások kivételével hivatal-

ból eljárást indíthat, a kérelemre indult eljárást jogszabályban 

meghatározott feltételek fennállása esetén folytathatja.  

 Hivatalból állapítja meg a tényállást, határozza meg a bizonyítás mód-

ját és terjedelmét, valamint e törvény keretei között felülvizsgálhatja a 

saját és a felügyelete alá tartozó hatóság döntését és eljárását. 

A FELÜGYELETI ELJÁRÁS TARTALMA 

A felügyeleti eljárást az Ákr.1 a hivatalbóli döntés-felülvizsgálati eljárások körében 

szabályozza. A felügyeleti eljárás során a felügyeleti szervnek joga van arra, hogy 

bármikor hivatalból eljárva megvizsgálja a közigazgatási hatósági ügyben eljáró és a 

felügyeleti körébe tartozó első- vagy másodfokú hatóság eljárását vagy mulasztá-

sát, azaz eljárási kötelezettségének nem teljesítését, és az eljárás folyamán vagy 

annak lezárására hozott döntését. A felügyeleti eljárás a hivatalbóli jogorvoslási 

formák mellett a felügyeleti szerv beavatkozást jelentő eszköze, a jogszabálysértés 

hivatalból történő orvoslásának eszköze. 

FELLEBBEZÉS = RENDES JOGORVOSLAT 

Az ügyfelek a sérelmesnek tartott döntéssel szemben rendszerint a fellebbezést, 

mint rendes jogorvoslatot veszik igénybe, az ügyek döntő hányadában azonban 

nem élnek a fellebbezési jogukkal. Általában az eljáró hatóság saját hatáskörben 

sem módosítja, vagy vonja vissza döntését, de ez nem jelenti azt, hogy a döntése 

jogszerű és hibátlan lenne, csupán azt, hogy esetlegesen azt nem észleli.  

A felügyeleti eljárás rendes jogorvoslat hiányában a hatósági ügymenetbe történő 

beavatkozásra teremti meg a lehetőséget, így erre általában akkor kerül sor, ha az 

egyéb jogorvoslati formák a kívánt eredményt nem hozták meg, vagy azokat az 

érintettek nem vették igénybe, de a felügyeleti szerv jogszabálysértésre bukkant. 

 
1
 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról [Ákr.] 
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A felügyeleti szerv különösen hatósági rendszeres ellenőrzései, ellenőrzési ütem-

terve alapján végzett komplex, átfogó, téma- vagy célvizsgálat során észlelheti, 

hogy az elsőfokú hatóság döntése jogszabálysértő. Ha azt állapítja meg ellenőrzése 

során, hogy az ellenőrzött hatóság által folytatott hatósági eljárás, vagy annak 

eredményeként létrejött hatósági döntés jogsértő, köteles élni a felügyeleti intéz-

kedéssel. 

FELÜGYELETI INTÉZKEDÉS = SZÜKSÉGSZERŰ 
JOGORVOSLAT 

Felügyeleti intézkedésként a jogszabálysértő hatósági döntést a felügyeleti hatóság 

megváltoztathatja vagy megsemmisítheti, szükség esetén pedig az ügyben eljárt 

hatóságot új eljárásra utasíthatja. A hatóság nem mérlegelheti, hogy megteszi-e a 

felügyeleti intézkedést, hanem azt meg kell tennie még a jogszabálysértő mulasztás 

felszámolására is, amennyiben az ügyben eljáró hatóság mulasztott.  

A FELÜGYELETI ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

A felügyeleti eljárás általános szabályairól az Ákr. 121. §-a rendelkezik. 

Az Ákr. a felügyeleti eljárás címszó alatt két egymástól élesen elkülöníthető jogin-

tézményt szabályoz.  

1. Az első, amikor a hatósági eljárás és a döntések során a jogszabálysér-

tő mulasztások felszámolásának kötelezettsége jelenik meg. 

„A felügyeleti szerv hivatalból megvizsgálhatja az ügyben eljáró ható-

ság eljárását, illetve döntését, és ennek alapján megteszi a szükséges 

intézkedést a jogszabálysértő mulasztás felszámolására, illetve gyako-

rolja a törvényben szabályozott felügyeleti jogkört.” 

Az „intézkedik”, és nem a „dönt” szó használata arra utal, hogy a fel-

ügyelet olyan jogszabálysértő mulasztást tapasztalt, amely nem hat ki 

a döntésre, de mindenképpen jogszabálysértőnek ítéli az eljárást. Pél-

dául nincsenek az elektronikus ügyintézés feltételei biztosítva, nincs 

megfelelő belső szabályozás az iratkezelésre, ezért a határidők betartá-

sa nem ellenőrizhető, helytelen az iratok érkeztetési, és iktatási 

gyakorlata, és emiatt az eljárás indulás időpontja nem állapítható meg. 

Nincsenek az adatvédelem és adatkezelés személyi és tárgyi feltételei 

biztosítva. Nem megfelelő a védett adatok elkülönítése, nincsenek 

meg az illetéktelen hozzáférés esetén is az elkülönített adatkezelés 
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(hozzáférhetetlenség) biztosításának feltételei. A gördülékeny munka-

végzést nem biztosító belső szabályozások vannak hatályban. A belső 

szabályozásokból, munkaköri leírásokból nem állapítható meg, hogy az 

adott ügycsoportokban ki lesz az eljáró ügyintéző.  

E hibák többsége a közigazgatási hatóság jogszabálysértő mulasztásá-

ból ered és a felügyelet intézkedése a jogszabályszerű döntéshozatal 

és az eljárási szabályok betartását szolgálja. A felügyeleti szerv eljárása 

csak tágabb értelemben jogorvoslat, mert arra irányul, hogy a hatóság 

a jogszabályoknak megfelelően járjon el, és törvényes döntések szüles-

senek. 

2. A felügyeleti eljárások másik eset csoportjában a hatóság jogszabály-

sértő döntését orvosolja a másodfokú hatóság.  

„Ha a felügyeleti szerv vizsgálata során azt állapítja meg, hogy a ható-

ság döntése jogszabálysértő, azt legfeljebb egy ízben megváltoztatja 

vagy megsemmisíti, és szükség esetén az eljáró hatóságot új eljárásra 

utasítja.” 

A felügyeleti intézkedés korlátját képezi, hogy a hatóság döntése nem 

változtatható meg és nem semmisíthető meg, ha 

 azt a közigazgatási bíróság érdemben elbírálta, 

 semmisségi ok esetén az Ákr. 123. §-ban foglalt idő eltelt, 

 semmisségi ok hiányában az ügyfél jóhiszeműen szerzett és 

gyakorolt jogát sértené, vagy 

 a kötelezettséget megállapító döntés véglegessé válásától, 

vagy, ha az hosszabb, a teljesítési határidő utolsó napjától 

számított öt év eltelt. 

A törvény kifejezetten kimondja, hogy a felügyeleti eljárásban hozott 

döntés ellen közigazgatási per indítására van lehetőség. 

EGYÉB FELÜGYELETI INTÉZKEDÉSEK AZ ÁKR.-BEN: 

Az Ákr. felügyeleti intézkedéseket nemcsak az Ákr. 121. §-ában hanem az Ákr. más 

rendelkezéseiben is tartalmazza: 

 közigazgatás hallgatása esetén (Ákr. 15. §) 

A hatóság a hatáskörébe tartozó ügyben az illetékességi területén, 

vagy kijelölés alapján köteles eljárni. 
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Ha a hatóság – a jogszerű hallgatás esetét kivéve – eljárási kötelessé-

gének az ügyintézési határidőn belül nem tesz eleget, a jogszabályban 

meghatározott felügyeleti szerve az eljárás lefolytatására utasítja. 

 hatásköri, illetékességi vita esetén (Ákr. 18. §) 

Ha a hatásköri, illetékességi vitában az érintett hatóságok közötti 

egyeztetési eljárás nem vezetett eredményre, az eljáró hatóságot ille-

tékességi összeütközés esetén a legközelebbi közös felügyeleti szerv 

jelöli ki öt napon belül. 

 kizárás esetén (Ákr. 22. §) 

Ha a kizárási ok a hatósággal szemben merül fel, az ügyben – jogsza-

bály eltérő rendelkezése hiányában – a felügyeleti szerv vezetője által 

kijelölt másik azonos hatáskörű hatóság jár el. 

 függő hatályú döntés esetén (Ákr. 43. §) 

A függő hatályú döntés véglegessé válásáról a hatóság értesíti a fel-

ügyeleti szervét. 

 szakhatósági állásfoglalás esetén (Ákr. 56. §) 

A szakhatóság az állásfoglalását a hatóság felügyeleti szervével is közli. 

 hivatalbóli eljárás esetén (Ákr. 104. §) 

A hatóság az illetékességi területén hivatalból megindítja az eljárást 

akkor is, ha erre felügyeleti szerve utasította. 

 végrehajtás esetén (Ákr. 131. §) 

A végrehajtást foganatosító szerv eljárása miatt a végrehajtási kifogást 

a felügyeleti szerve, ennek hiányában a közigazgatási bíróság bírálja el. 

__________________ 
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Csongrád megye 2018. I. 
negyedévi adatai 1 

Összefoglalta: 
Szabó Gábor 
koordinációs referens 
Jogi és Hatósági Főosztály ·   Jogi és Törvényességi Felügyeleti Osztály 

A Központi Statisztikai Hivatal Fókuszban a megyék kiadványa, mely a ksh.hu/docs/

hun/xftp/megy/181/index.html oldalon érhető el, negyedévente áttekintést nyújt 

Budapest, valamint a 19 megye társadalmi-gazdasági helyzetének alakulásáról. A 

változásokat, a térségek közötti különbségeket térképek és több száz interaktív 

grafikon szemlélteti, a folyamatok megértését pedig rövid, lényegre törő magyará-

zatok és részletes táblázatok segítik, ezekből készítettünk egy rövid összefoglalót. 

A TÉRSÉG HELYE AZ ORSZÁGBAN 
(Ország összesen = 100%) 

 

* 2018. január 1-jén.   ** 2018. I. negyedévében.   *** 2018. március 31-én.  

**** A 4 főnél többet foglalkoztató vállalkozások telephely szerinti adatai alapján. 

 
1
 Forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/megy/181/index.html 
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ÖSSZEFOGLALÁS 

 2018 I. negyedévében Csongrád megyében – az országos folyamatokhoz 

hasonlóan – az élve születések és a halálozások száma is mérséklődött, a né-

pesség természetes fogyása 3,1%-kal kisebb mértékű volt, mint 2017 azonos 

időszakában. 

 2018 I. negyedévében az alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete az 

országost valamelyest meghaladó mértékben emelkedett, azonban nomináli-

san továbbra is jóval (43 ezer forinttal) alacsonyabb volt a hazai átlagnál. 

 A telephelyi adatok alapján az ipar I. negyedévi teljesítménye 1,3%-kal elma-

radt az egy évvel korábbitól, a megyei székhelyű szervezetek építőipari 

termelése jelentősen, 36%-kal bővült. 

 A beruházások teljesítményértéke összehasonlító áron számítva 1,3%-kal 

kevesebb volt, mint 2017 azonos időszakában. 2018 első három hónapjában 

jóval több lakást vettek használatba, mint egy évvel korábban, a lakásépítések 

népességre vetített száma meghaladta az országos átlagot. 

 A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma élénkült, a vendégek és a ven-

dégéjszakák száma is meghaladta a 2017. I. negyedévit. A vendégéjszakák 

alapján a növekedés a belföldi és a külföldi vendégek körében hasonló mérté-

kű volt. 

DEMOGRÁFIAI HELYZET 

 Csongrád megyében 2018. I. negyedévben az előző év azonos időszakához 

képest a népesség természetes fogyása mérséklődött, melynek mértéke el-

maradt az országostól. 

 Az év első három hónapjában összesen 785 gyermek jött a világra, és 1606 fő 

hunyt el. Az élve születések száma 3,3%-kal, a halálozásoké 3,2%-kal volt keve-

sebb, mint 2017 azonos időszakában. 

 A születések és a halálozások egyenlegeként kialakult természetes fogyás 821 

fővel csökkentette a megye lakónépességét, ez a veszteség 3,1%-kal (26 fővel) 

volt kisebb, mint 2017 első negyedévében. 

 A házasságkötések száma mérséklődött 2017 azonos időszakához viszonyítva. 

2018 január –márciusában 227 házasságot anyakönyveztek, 8,5%-kal (21-gyel) 

kevesebbet, mint egy évvel korábban. 
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GAZDASÁGI SZERVEZETEK 

 Csongrád megyében 2018. március végén 80 ezer gazdasági szervezetet tar-

tottak nyilván, 1,8%-kal (országosan 1,6%-kal) többet, mint egy évvel 

korábban. A 74 ezer vállalkozás 21%-át társas gazdálkodási formában, 79%-át 

önálló vállalkozóként jegyezték be. Az előbbiek száma egy év alatt gyakorlati-

lag nem változott, az utóbbiaké 2,4%-kal nőtt. 

 A 16 ezer társas vállalkozás héttizedét kitevő korlátolt felelősségű társaságok 

száma 0,7%-kal emelkedett, az egynegyedét képviselő betéti társaságoké 

1,4%-kal fogyott. A részvénytársaságok száma 2-vel (179-re) bővült, szövetke-

zetből 3-mal több (368) szerepelt a regisztrációban, mint 2017. március végén. 

A társas vállalkozások 92%-a legfeljebb 9 főt foglalkoztatott, a 249 fő felettiek-

ből 28 volt a megyében. 

 2018. március végén a társas vállalkozások 7,4%-a csődeljárás, kényszertörlés 

vagy felszámolási eljárás alatt volt, 2,9 százalékponttal nagyobb részük, mint 

egy évvel korábban. Az eljárás alá vont vállalkozások részaránya a korlátolt fe-

lelősségű társaságoknál 8,5, a részvénytársaságoknál 5,0%-ot tett ki. 

 Az 58 ezer önálló vállalkozó 38%-a fő-, 42%-a mellékfoglalkozásúként, 20%-a 

nyugdíjasként tevékenykedett. Fő- és mellékfoglalkozás keretében többen, 

nyugdíj mellett kevesebben vállalkoztak az egy évvel korábbinál. 

 Főtevékenységük alapján a társas vállalkozások a kereskedelem (25%) és a 

tudományos és műszaki tevékenység (17%) területén, az önálló vállalkozók a 

mezőgazdaság (47%) és az ingatlanügyletek (13%) nemzetgazdasági ágakban 

fordultak elő leggyakrabban. 

BERUHÁZÁS 

 A Csongrád megyei székhelyű gazdasági szervezetek 2018 I. negyedévében 17 

milliárd forint értékű új beruházást valósítottak meg, összehasonlító áron 

1,3%-kal kevesebbet az egy évvel korábbinál. Országosan 7,6%-os növekedés 

történt. 

 A fejlesztési források 26%-át a feldolgozóipar, 11%-át a mezőgazdaság, 8,8%-át 

a tudományos és műszaki tevékenység, 8,1%-át pedig a kereskedelem terüle-

tén használták fel. A feldolgozóipar és a kereskedelem beruházásainak 

volumene 36, illetve 17%-kal bővült, a mezőgazdaságé, valamint a tudomá-

nyos és műszaki tevékenységé 15 és 18%-kal csökkent. A feldolgozóiparon 

belül az élelmiszer-, valamint a gumi-, műanyag- és építőanyag-iparban való-

sultak meg a legnagyobb értékű beruházások. 
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 Anyagi-műszaki összetétel szerint a fejlesztési források négytizedét épületek és 

egyéb építmények építésére, 46%-át gépek és berendezések beszerzésére, 

11%-át járművek vásárlására fordították. Az épületek és egyéb építmények be-

ruházási volumene 14%-kal csökkent, a gépeké, berendezéseké 9,1, a 

járműveké pedig 21%-kal emelkedett. Az értékadatok alapján a gépek, beren-

dezések 58, a járművek 95%-a importból származott. 

IPAR 

 2018 I. negyedévében a 4 főnél többet foglalkoztató ipari vállalkozások Csong-

rád megyei telephelyein 174 milliárd forint termelési értéket állítottak elő, 

összehasonlító áron 1,3%-kal kevesebbet (országosan 2,4%-kal többet), mint 

egy évvel korábban. 

 A 49 főnél többet foglalkoztató, megyei székhelyű ipari vállalkozások termelési 

értéke 134 milliárd forintot tett ki, ami összehasonlító áron 3,7%-kal megha-

ladta az előző év azonos időszakit. Az ipar teljesítményének legnagyobb 

hányadát, 46%-át adó élelmiszeripar kibocsátása 5,7%-kal több volt az egy év-

vel korábbinál. A megye iparának második meghatározó területén, a gumi-, 

műanyag- és építőanyag-iparban 2,0%-kal nőtt, a harmadik legjelentősebb 

szegmensében, az energiaiparban 8,2%-kal csökkent a termelés volumene. 

 Az ipari értékesítés 3,5%-os bővülését a belföldi eladások és az export hasonló 

mértékű növekedése határozta meg. Az értékesítésből származó bevétel 52%-

a hazai eladásokból, 48%-a exportból származott. 

 A megyei székhelyű, 49 főnél többet foglalkoztató ipari vállalkozásoknál 19 

ezren, 1,2%-kal többen álltak alkalmazásban. A termelés ennél valamivel na-

gyobb mértékben bővült, ebből adódóan a termelékenység 2,5%-kal 

emelkedett az előző év azonos időszakához mérten. 

ÉPÍTŐIPAR 

 A Csongrád megyei székhelyű, legalább 5 főt foglalkoztató építőipari vállalko-

zások 2018 I. negyedévi termelési értéke 13,4 milliárd forint volt, ami 

összehasonlító áron 36%-os növekedést jelentett az egy évvel korábbihoz ké-

pest. Országosan a bővülés a megyeinél kisebb volt. A kibocsátás az országos 

4,0%-át adta, az egy lakosra jutó 33,6 ezer forint termelési érték a hazai átlag 

99%-át érte el. 

 A vállalkozások az első negyedév folyamán 22,4 milliárd forint értékű új szer-

ződést kötöttek, volumenében 22%-kal többet, mint 2017 azonos 
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időszakában. Az épületek építésére vonatkozó új megbízások összege 2,1-

szeresére emelkedett, az egyéb építmények kivitelezésére kötötteké 29%-kal 

csökkent. 

 A március végi 42,8 milliárd forint értékű szerződésállomány volumene 24%-

kal felülmúlta az egy évvel korábbit. 

LAKÁS 

 2018 I. negyedévében Csongrád megyében 187 lakást vettek használatba, 3,5-

szer többet, mint egy évvel korábban. A bővülés mértéke meghaladta az or-

szágost. A lakások 78%-a a megyeszékhelyen, 22%-a a községekben épült. A 

megyeszékhelyen és a községekben élénkültek a lakásberuházások, a megye 

többi városában nem történt építés. 

 Az új lakások 58%-ának természetes személyek, 38%-ának vállalkozások, 3,7%-

ának egyéb építtetők voltak a finanszírozói. A természetes személyek az egy 

évvel korábbihoz képest 2,7-szer, a vállalkozások 5,1-szer több lakást építtet-

tek. 

 Építési forma szerint a lakások 75%-át többszintes, többlakásos épületben, 

24%-át családi házas formában, 1,1%-át csoportházban adták át. Átlagos alap-

területük az országosnál kisebb, 82 m² volt. A lakások 28%-át 4 és annál több 

szobával építették. 

 A megyében 35 lakás szűnt meg, 6-tal több, mint egy évvel korábban. Az 

épített lakások 19%-a megszűntet pótolt. 

 A 2018 I. negyedévében kiadott lakásépítési engedélyek és egyszerű bejelen-

tések száma együttesen 767 volt, 7,8-szer több, mint 2017 azonos 

időszakában. 

TURIZMUS 

 Csongrád megye kereskedelmi szálláshelyeit 2018 I. negyedévében 63 ezer 

vendég összesen 129 ezer vendégéjszakára vette igénybe. A vendégek száma 

21, a vendégéjszakáké 14%-kal haladta meg az előző év azonos időszakit, 

mindkét érték nagyobb volt az országos átlagnál. A vendégéjszakák közel 

nyolctizedét kitevő szállodákban 11%-kal nőtt a forgalom. 

 A vendégek kétharmadát adó belföldiek 14%-kal több vendégéjszakát töltöt-

tek el a szálláshelyeken. A külföldiek vendégéjszakái hasonló mértékben (13%-

kal) emelkedtek. 
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 A külföldi vendégéjszakák több mint ötödét a Romániából érkezettek tették ki, 

vendégéjszakáik száma 15%-kal nőtt az egy évvel korábbiakhoz képest. 

 A kereskedelmi szálláshelyek az I. negyedévben 1,8 milliárd forint bruttó árbe-

vételt értek el, folyó áron 16%-kal többet, mint egy évvel korábban. Az összes 

bevétel több mint felét adó szállásdíj összege 15%-kal nőtt. Az elfogadóhelye-

ken SZÉP-kártyával 135 millió forint értékben fizettek, ami 24%-kal több, mint 

egy évvel korábban. 

KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK 

 Csongrád megyében 2018. I. negyedévben 125 személysérüléssel járó közúti 

közlekedési baleset történt, az országos balesetek 4,1%-a. Számuk egy év alatt 

az országosnál (4,0%) lényegesen nagyobb mértékben, 21%-kal emelkedett. 

 Kimenetelét tekintve a balesetekből 42 végződött súlyos, 80 könnyű sérülés-

sel, az előbbiek száma 11, az utóbbiaké 36%-kal nőtt 2017 I. negyedévéhez 

képest. A halálos balesetek száma 6-ról 3-ra mérséklődött, arányuk az összes 

balesetből 2,4% volt, nem érte el az országos átlagot (3,6%). 

 Ittas állapotban 10 balesetet okoztak, 3-mal kevesebbet, mint az előző év 

azonos időszakában. Alkoholos befolyásoltságot a balesetek 8,0%-ánál mutat-

tak ki. 

 A közlekedési balesetekben összesen 176-an sérültek meg, 24%-kal többen, 

mint 2017 I. negyedévében. A halálos áldozatok száma 9-ről 3 főre, a súlyosan 

sérülteké 8,2%-kal (45 főre) csökkent, míg a könnyebben sérülteké (128 fő) 

másfélszeresére nőtt. 

 A balesetek túlnyomó része, 92%-a a járművezetők hibájából következett be, 

leggyakrabban az elsőbbség meg nem adása és a sebesség nem megfelelő 

megválasztása (30-30%) miatt. A gyalogosok figyelmetlensége a balesetek 

4,0%-át okozta. 

__________________ 
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“Helyi versenyképesség-
fejlesztési kutatási program” 

Gazdaságösztönzési útmutató és 
Útmutató a helyi erőforrástérkép 
elkészítéséhez a települési 
önkormányzatok részére 1 

Dr. Pénzes Emese 
törvényességi felügyeleti szakügyintéző 
Jogi és Hatósági Főosztály ·   Jogi és Törvényességi Felügyeleti Osztály 

A Belügyminisztérium „Helyi versenyképesség-fejlesztési kutatási program” című 

kiemelt projektjének keretén belül – a 2018. május 31-én közzétett Tudatos Tele-

pülés Útmutatóhoz kapcsolódóan – elkészült további két eredménytermék, melyek 

szintén a helyi közszolgáltatások rendszerének megújításához, optimalizálásához 

nyújthatnak támogatást. A „Gazdaságösztönzési útmutató” című eredménytermék 

itt, az “Útmutató a helyi erőforrástérkép elkészítéséhez” itt olvasható, az anyagok-

hoz kapcsolódó táblázat pedig itt tekinthető meg. 

__________________ 

 
1
 Az Önkormányzati Helpdesken megjelent 2018. július 20-án: onkormanyzat.csmkh.hu/helyi-

versenykepesseg-fejlesztesi-kutatasi-program-gazdasagosztonzesi-utmutato-es-utmutato-a-helyi-
eroforrasterkep-elkeszitesehez-a-telepulesi-onkormanyzatok-reszere 

http://bm-oki.hu/News/ViewFile?fileID=1129
http://bm-oki.hu/News/ViewFile?fileID=1129
http://bm-oki.hu/News/ViewFile?fileID=1130
http://bm-oki.hu/News/ViewFile?fileID=1131
http://onkormanyzat.csmkh.hu/helyi-versenykepesseg-fejlesztesi-kutatasi-program-gazdasagosztonzesi-utmutato-es-utmutato-a-helyi-eroforrasterkep-elkeszitesehez-a-telepulesi-onkormanyzatok-reszere/
http://onkormanyzat.csmkh.hu/helyi-versenykepesseg-fejlesztesi-kutatasi-program-gazdasagosztonzesi-utmutato-es-utmutato-a-helyi-eroforrasterkep-elkeszitesehez-a-telepulesi-onkormanyzatok-reszere/
http://onkormanyzat.csmkh.hu/helyi-versenykepesseg-fejlesztesi-kutatasi-program-gazdasagosztonzesi-utmutato-es-utmutato-a-helyi-eroforrasterkep-elkeszitesehez-a-telepulesi-onkormanyzatok-reszere/
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Tájékoztatás anyakönyvvezetők 
részére 

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

LETT ÁLLAMPOLGÁROK MAGYARORSZÁGON 
KÖTENDŐ HÁZASSÁGA 

A lett állampolgárságú házasuló személyek részére úgynevezett családi állapot 

igazolás kiadására van lehetőség a lett Népességnyilvántartási törvény 17. szakasza 

és a 2011.02.15/130. kormányrendelet 6. és 7. §-a értelmében. Ez alapján egy lett 

állampolgár családi állapota házas, egyedülálló, elvált vagy özvegy lehet. A magyar 

anyakönyvi hivatalok által megkövetelt házasságkötési képességet igazoló doku-

mentum kiadására a hatályos lett jogszabályok szerint nincs lehetőség. A lett 

jogrendben valamennyi 18. életévét betöltött, nem házas családi állapotú személy 

szabadon köthet házasságot külföldi állampolgárral. 

TÁJÉKOZTATÁS GYERMEKEK CSALÁDI NEVÉRŐL 

A Miniszterelnökségre eljuttatott megkeresés alapján, a gyermekek családi nevét 

érintő, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 

és az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (továbbiakban: At.) együttes 

alkalmazásával összefüggő jogértelmezési kérdés merült fel, amelyet megvizsgálva 

a Miniszterelnökség a következő tájékoztatást adta: 

A megkeresésben szereplő tényállás szerint a házasságból született gyermek csalá-

di neve a szülők házasságkötést megelőző eljárás során tett megállapodásának 

megfelelően került anyakönyvezésre, ugyanakkor ezt követően a szülők az elsőszü-

lött gyermek – majd erre figyelemmel később a többi gyermek – esetében is 

kezdeményezték a családi név megváltoztatását. Erre tekintettel jogértelmezési 

kérdés merült fel az At. 21. §-ában foglaltakkal és a Ptk. 4:150. § (2) bekezdése azon 

rendelkezésével összefüggésben, miszerint a házasságban élő szülők valamennyi, a 

házasság fennállása alatt született közös gyermekének kizárólag azonos családi 
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nevet lehet, kivéve, ha a szülők a házasság fennállása alatt családi nevüket módosí-

tották. 

Az At. és a Ptk. hivatkozott rendelkezéseinek együttes alkalmazása során abból kell 

kiindulni, hogy a gyermek nevének meghatározására vonatkozó keretszabályokat a 

Ptk. 4:150. §-a tartalmazza. Ebből következően a házassági anyakönyvnek a szülők 

megállapodását a gyermek családi nevéről a szülők nyilatkozatának és a Ptk. ren-

delkezéseinek megfelelően kell tartalmaznia. A konkrét tényállással 

összefüggésben hangsúlyozni szükséges azt a főszabályt, hogy a házasságban élő 

szülők valamennyi a házasság fennállása alatt született közös gyermekének kizáró-

lag azonos neve lehet. 

Az At. erre figyelemmel rendelkezik arról, hogy a gyermekek nevére vonatkozó 

megállapodás legkésőbb az első közös gyermek születésének anyakönyvezéséig 

módosítható, ezáltal biztosítva, hogy az ugyanazon házasságból született gyerme-

keknek azonos családi neve legyen. 

Ugyanakkor sem a Ptk., sem az At. nem korlátozza a gyermek családi nevének 

utóbb történő megváltoztatásának lehetőségét, amely tulajdonképpen – a házas-

sági anyakönyvbe bejegyzett közös megállapodáshoz hasonlóan – a szülők közös 

szándékát tükrözi. Az ellentmondás tehát abból keletkezik, hogy az At. 21. § (2) 

bekezdése alapján a házassági anyakönyvbe bejegyzett megállapodás nem módo-

sítható, ugyanakkor a szülőknek a gyermekek névviselésére vonatkozó akarata 

utóbb megváltozott, amely helyzetet külön kell vizsgálni a házassági anyakönyvi 

bejegyzés vonatkozásában és a születés anyakönyvezése során. 

A házassági anyakönyvi bejegyzés tekintetében az At. 21. § (1) és (2) bekezdése 

egyértelművé teszi, hogy a szülők kérelmére az első gyermek születését követően a 

gyermek családi nevére vonatkozó megállapodás nem módosítható és nem töröl-

hető. 

A gyermek családi nevének anyakönyvezése során a tényállás megállapítása és a 

rendelkezésre álló bizonyítékok mérlegelése a gyermek születését anyakönyvező 

személy feladata. Az adott tényállás szerint rendelkezésre áll a házassági anya-

könyvbe bejegyzett megállapodás, valamint a gyermekek névváltoztatására 

vonatkozó anyakönyvi bejegyzés. Figyelemmel arra, hogy a születés anyakönyvezé-

se során minden esetben vizsgálni kell, hogy a magyar állampolgár névviselése 

megfelel-e a Ptk. szabályainak, a születés anyakönyvezése során nem hagyható 

figyelmen kívül az a főszabály, hogy a házasságból született gyermekeknek azonos 

családi neve lehet, különös tekintettel arra, hogy a Ptk. ez alól egy esetben enged 

kivételt, ha a szülők a házasság fennállása alatt családi nevüket módosították. 

Fentieket figyelembe véve az At. 21. § (2) bekezdésében foglaltak alkalmazása – 

különös tekintettel arra, hogy a házasságból született gyermekek azonos családi 
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nevét hivatott biztosítani – nem eredményezheti azt az ellentmondásos helyzetet, 

hogy az elsőszülött gyermek névváltoztatását követően a később született gyerme-

kek a Ptk. hivatkozott rendelkezésével ellentétesen, eltérő családi névvel 

kerüljenek anyakönyvezésre. 

__________________ 
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A jegyzői hatáskörbe tartozó 
talajterhelési díj beszedésének 
dilemmáiról 

Dr. Kovács Anita 

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

Csongrád megye jegyzőinél végzett ellenőrzések, valamint az általuk hozott dönté-

sek ellen benyújtott fellebbezések elbírálása során gyakran találkozom a 

településen üzemelő közcsatornára rá nem kötött lakosok által a törvény alapján 

fizetendő talajterhelési díj megállapítását érintő kérdésekkel. 

Bevezetőként összegyűjtöttem a talajterhelési díjjal kapcsolatos jegyző hatósági 

munka során alkalmazásra kerülő jogszabályokat, amelyek a következők: 

 a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tör-

vény (Kvt.) 

 a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) 

Korm. rendelet (Korm.r.) 

 a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (Tv.) 

 e törvény felhatalmazása alapján megalkotott helyi rendelet 

 az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.) 

 az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) 

 az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 

2017. évi CLIII. törvény (Avt.) 

A TALAJTERHELÉSI DÍJ FIZETÉSÉRE KÖTELEZETT: A 
KIBOCSÁTÓ 

A díjfizetési kötelezettség megállapítása során az első lépés annak eldöntése, hogy 

az ingatlantulajdonost terheli –e talajterhelési díjfizetési kötelezettség. A dolgok 

rendes menete szerint a lakosok tisztában vannak azzal, hogy a településen van 

csatorna, és bizonyára azt is jól tudják, hogy arra milyen megfontolásból nem 

kötöttek rá. 
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Ha feltételezzük, hogy a lakosunk azzal is tisztában van, hogy a részére kiszámlázott 

vízmennyiségből kell kiindulnia, melyből levonhatja azt a mennyiséget, amit ello-

csolt a kertben és amit tőle elszállítottak, és ezek után még be is vallja a 

talajterhelési díjat, sőt, befizeti, nagyon szerencsés helyzetben vagyunk: ezzel az 

ügy le van zárva. Az ilyen lakosok aránya azonban megyénkben csekély. Az érintett 

ingatlantulajdonosok többségének ugyanis általában – a bonyolultnak éppen nem 

nevezhető – bevallási nyomtatvány kitöltése is kihívást jelent. 

A gyakorlat inkább azt mutatja, hogy a lakosok a bevallási nyomtatványt is csak 

akkor töltik ki, ha a jegyző azt részükre kiküldi és felhívja őket, hogy tegyenek eleget 

a talajterhelési díj bevallási és fizetési kötelezettségüknek. 

Az első fontos kérdés a kibocsátó kilétének megállapítása során, hogy az ingatlana 

esetében van-e lehetőség a közcsatornára való rákötésre, az az utcában kiépült-e, 

valamint, hogy a házba a vezetékes víz bevezetése megtörtént-e. 

Másodfokú eljárásom során egy ügyben a csak udvartéri kifolyóval rendelkező 

ingatlantulajdonos bevallást tett, mely alapján előírták vele szemben a fizetendő 

adót, utóbb azonban fellebbezésében arra hivatkozott, hogy nincs egyedi szenny-

víztárolója. Az eljárás során a szolgáltató tájékoztatása alapján tisztázásra került, 

hogy az udvari vízvételi lehetőség miatt szennyvízszikkasztó nem alakítható ki az 

ingatlanon, ugyanakkor az épületen belüli vízvételi lehetőség hiánya miatt a csator-

nahálózatra való rákötés sem lehetséges. Mindezek alapján megállapítást nyert, 

hogy a Tv. alapján ezen személy nem tekinthető kibocsátónak, ezért nem terheli őt 

díjfizetési kötelezettség. 

A kibocsátó fogalmának meghatározásakor a törvény a környezethasználó Ktv. 

szerinti meghatározására utal vissza: a környezethasználók (a környezetet igénybe 

vevő, terhelő, veszélyeztető, illetőleg szennyező tevékenységet folytatók) körén 

belül az a kibocsátó, aki engedélyhez kötött környezethasználata során környezet-

terhelő anyagot bocsát a környezetbe. 

A törvény személyi hatályának meghatározásakor a következő fontos kérdés, hogy 

mi az engedélyhez kötött környezethasználat. 

Talajterhelési díj fizetésére az a környezethasználó lehet csak köteles, aki enge-

délyhez kötött környezethasználatot végez, vagyis helyi vízgazdálkodási hatósági, 

illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést (ideértve az 

egyedi zárt szennyvíztározót is) alkalmaz. 

Esetünkben a jegyzői vízgazdálkodási hatósági hatáskörbe tartozó 

szennyvízelhelyezési létesítményt használó természetes személyek képezik a kibo-

csátók körét, ugyanis a Korm. rendelet szerint a háztartási szennyvíz kezeléséhez 

tartozó vízilétesítmények megléte tartozik hozzá a kibocsátó fogalmához. 
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A lakosok általában nincsenek tisztában azzal, hogy az 500 m3/év mennyiséget 

meg nem haladó, kizárólag háztartási szennyvíz tisztítását és a tisztított szennyvíz 

elszikkasztását szolgáló vízilétesítmény a Korm.r. 24. § (1) bekezdése szerint jegyzői 

engedéllyel létesíthető. 

Itt kell kitérnünk arra az esetre, ha valaki nem engedélyhez kötött környezethasz-

nálatot folytat: ezen esetek köre számos esetet felölelhet, kezdve attól, hogy nem 

létesített az ingatlantulajdonos szikkasztót, vagy létesített, de nem kért hozzá 

engedélyt a jegyzőtől. 

A fenti Korm. r. értelmében a jegyző a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvé-

nyesülése érdekében a közműpótló létesítmény megvalósítását, átalakítását, 

megszüntetését hivatalból is jogosult elrendelni, ha a jogellenes vagy káros létesí-

tés, üzemeltetés miatt az szükséges. 

Álláspontom szerint tehát, ha műszakilag rendelkezésre áll a közcsatorna és a 

magánszemély ingatlantulajdonosnak van egyedi szennyvíztárolója, akkor ő kibo-

csátónak minősül attól függetlenül, hogy a szikkasztó létesítése jegyzői engedély 

birtokában történt, vagy sem. 

A TALAJTERHELÉSI DÍJ MEGFIZETÉSÉNEK MÓDJA: 
ÖNADÓZÁS 

Munkám során gyakran találkozom azzal az esettel, hogy a jegyző a kibocsátó 

bevallása alapján határozatban rendelkezik a talajterhelési díj előírásáról, és gyak-

ran mentesség biztosításáról is. 

A Tv. rendelkezése egyértelműen úgy fogalmaz, hogy a talajterhelési díj önadózás-

sal működik: azt a kibocsátó állapítja meg, vallja be és fizeti meg a tárgyévet követő 

év március 31. napjáig. Mindez azt jelenti, hogy a jegyzőnek ezzel kapcsolatban 

álláspontom szerint annyi kötelezettsége van, hogy a holnapján és a hivatal helyi-

ségeiben felhívást tegyen közzé a díjfizetési kötelezettség vonatkozásában, 

ismertetve a főbb tennivalókat (a díj megállapításának módját, annak mértékét, a 

megfizetés módját), valamint a bevallás nyomtatványt a lakosok rendelkezésére 

bocsássa. 

A gondok ott kezdődnek, hogy a lakosok egy része bár tud róla, önként mégsem 

teszi meg a bevallását, hanem kivárja, hogy a hatóság majd úgyis szól. 

Abban az esetben, ha a közszolgáltató adatszolgáltatása alapján a jegyző észleli, 

hogy a lakos bevallási kötelezettségének önként nem tett eleget, az Art. előírásai-

nak megfelelően 50 ezer forintig terjedő mulasztási bírságot szabhat ki vele 

szemben azt követően, hogy a bevallás benyújtására írásban felhívta. 
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Nagyon elterjedt gyakorlat, hogy a jegyzők bevallás hiányában az adatszolgáltatás 

alapján írják elő határozattal a talajterhelési díjat, amely gyakorlat helytelen: az Art. 

bevallás hiányában történő hatósági adómegállapításra vonatkozó szabályai nem 

alkalmazhatóak ebben az esetben, a víziközmű adatszolgáltatása ugyanis annak 

alapjául nem szolgálhat. 

A talajterhelési díj bevallásának elmaradása esetén tehát felszólítást kell kiadni 

annak benyújtására, melynek eredménytelensége esetén mulasztási bírság szabha-

tó ki, és ha még mindig nem jutottunk eredményre, akkor ellenőrzési eljárást lehet 

megindítani. Az ellenőrzés során feltárt adóhiány után pedig adóbírságot és kése-

delmi pótlékot kell kiszabni a mulasztóval szemben, hacsak úgy nem ítéli meg a 

hatóság, hogy valamely kivételes méltánylást érdemlő körülmény folytán attól 

eltekint. 

Itt érkeztünk el a méltányosság kérdéséhez: az adózó megteszi a bevallást, de sem 

a törvény alapján, sem a helyi rendelet alapján nem jár neki mentesség, díjked-

vezmény, ő azt mégsem tudja befizetni, és a díj elengedését, mérséklését vagy 

részletfizetést kér. 

Az Art.-ban szabályozott fizetési kedvezmények érvényesítésekor az ügyféltől nem 

elegendő csak az erre irányuló kérelmet átvenni, hanem a kérelemben foglaltakat 

igazoló vagy valószínűsítő iratait is be kell nyújtania ahhoz, hogy a hatóság a tényál-

lást megfelelően tisztázni tudja. 

A talajterhelési díj fizetése kapcsán a jegyzőnek tehát csak akkor kell határozatot 

hoznia, ha mulasztási bírságot szab ki, ha ellenőrzés eredményeként írja elő a 

talajterhelési díjat, vagy ha fizetési kedvezmény iránti kérelmet bírál el; sem a 

talajterhelési díj előírásáról, sem a mentesség biztosításáról nem kell határozatot 

hoznia. 

Ne felejtsük el, hogy a talajterhelési díj egy olyan eszköznek is tekinthető, melyet a 

jegyző felhasználhat annak érdekében, hogy az elkészült szennyvízcsatornára a 

háztartások minél nagyobb hányada rácsatlakozzon. A jegyző kollégák figyelmét 

felhívom arra is, hogy a rendeletalkotás körében éljenek a törvény adta lehetőség-

gel, és dolgozzanak ki olyan mentességi, mérséklési eseteket, mely – az 

indokolatlan és túlzott mértékű adóterhelést elkerülendő – a lakosság teherviselő 

képességét, a lakások műszaki állapotát figyelembe veszi és ugyanakkor a környe-

zetvédelmi szempontokat hangsúlyozottan érvényesíti. 

__________________ 
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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 

Kiemelten jelezve a legutóbb közölt (2018. július 16-ai) állapothoz képest bekövetkezett változások 

Folyamatosan aktualizált tartalommal elérhető a csmkh.hu/hu/foosztalyok és csmkh.hu/hu/jarasi-hivatalok címen 

 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 

Gyura Szabina 62/562-684 gyura.szabina 

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 62/680-612 csikos.emese 

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 

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

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 

http://www.csmkh.hu/hu/foosztalyok
http://www.csmkh.hu/hu/jarasi-hivatalok
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 szervezeti egység vezető telefon @csongrad.gov.hu 

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 
  a Projekt Osztály beolvadásával   

Balogh Diána  balogh.diana 

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

Informatikai Osztály (nincs kinevezve)   

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

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 Dr. Balogh Gabriella 62/681-054 balogh.gabriella 

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 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 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 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 

 

–––––––––––––––––– 
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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 László 
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 



HIVATALI ELÉRHETŐSÉGEK  ·  CSMKH HIVATALI TÁJÉKOZTATÓ  ·  2018. SZEPTEMBER 12. 

43/50 

 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. nb. őrnagy 
irodavezető 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. július 16-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


HIVATALI ELÉRHETŐSÉGEK  ·  CSMKH HIVATALI TÁJÉKOZTATÓ  ·  2018. SZEPTEMBER 12. 

46/50 

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. Juhász László 

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. Török Éva 
aljegyző 
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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. Juhász László 

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. Juhász László 

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. Kruzslicz-
Bodnár Gréta 
aljegyző 

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 
@oroscom.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. Török Éva 
aljegyző 

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 
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