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Előszó 

 

A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00041 azonosítószámú, „a szolgáltató 

kormányhivatali és közigazgatási modell bevezetése” elnevezésű projekt 

keretében elfogadott Szolgáltatói Stratégia 2017-2018 az önkormányzati 

kapcsolatrendszer erősítése érdekében Önkormányzati Hírlevél kiadását 

tűzte célul. 

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal a negyedévente megjelenő 

Önkormányzati Hírlevélben szakmai tájékoztatókkal és közleményekkel 

próbálja segíteni az önkormányzati feladatellátást, ezzel kiegészítve a 

rendszeresen megszervezésre kerülő jegyzői értekezletek szakmai 

információátadását. 

 

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal  
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Tájékoztatás a 2020. január 1. napjától a települési önkormányzat 

jegyzőjének feladat- és hatáskörébe kerülő gyámhatósági ügyekről 

 

2020. január 1. napjától az alábbi – korábban a gyermekvédelmi és 

gyámügyi feladatkörében eljáró járási hivatal hatáskörébe tartozó – ügykörök 

kerültek át a települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe a 

gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a 

gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyár.) és a gyámhatóságokról, valamint a 

gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Gyer.) rendelkezései alapján: 

 

 Családvédelmi koordináció (Gyár. 1/A. §) 

 Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat 

felvétele (Gyár. 3. § (1) bekezdés a) pontja)  

 A gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek 

családi és utónevének megállapítása (Gyár. 3. § (1) bekezdés b) pontja) 

 Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti 

perben az anya pertársaként való részvételéhez (Gyár. 3. § (1) bekezdés 

j) pontja)  

 Az ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők 

adatainak megállapítása (Gyár. 3. § (1) bekezdés k) pontja) 

 A szülő gyámnevezésről és a gyámságból való kizárásról tett 

nyilatkozatának felvétele (Gyer. 26/C. §) 

 Tájékoztatás a családi jogállás rendezéséről (Gyer. 54. § (1) bekezdés) 

 

A fenti ügykörökre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekről az alábbiakban 

tájékoztatom. 

 

Családvédelmi koordináció 

 

2020. január 1. napjától a Gyár. 1/A. §-a szerint a családvédelmi 

koordinációért felelős szervként – a feladatot korábban ellátó, 

gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási hivatal helyett – a 

települési önkormányzat jegyzője került kijelölésre.  

 

A családvédelmi koordinációval kapcsolatos feladatokat a hozzátartozók 

közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. 

törvény (a továbbiakban: Hkt.) 2. § - 4. §-a tartalmazza.  

Figyelemmel kell lenni arra, hogy a családvédelmi koordinációs feladatok 

nem minősülnek hatósági ügynek, így az Ákr. rendelkezései arra nem 

alkalmazhatóak.  

 



6 
 

A Hkt. 2. § (1) bekezdésében meghatározott szervek, személyek kötelesek 

jelezni a családvédelmi koordinációért felelős szervnek, ha hozzátartozók 

közötti erőszak veszélyét észlelik.  

 

A jelzés beérkezését követően a családvédelmi koordinációért felelős szerv a 

bántalmazottat és a bántalmazót személyes meghallgatás érdekében történő 

megjelenésre hívhatja fel. (A bántalmazott jelzés hiányában is kérheti 

személyes meghallgatását.) 

A bántalmazott védelme érdekében kérelmére a bántalmazót és a 

bántalmazottat külön-külön kell meghallgatni. A bántalmazott kérelmére 

arról is gondoskodni kell, hogy a bántalmazó a személyes meghallgatást 

közvetlenül megelőző és azt közvetlenül követő időben se léphessen 

kapcsolatba bántalmazottal. 

 

A meghallgatás során tájékoztatni kell a bántalmazottat az alábbiakról:  

 a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható intézkedések, 

 a bántalmazottat megillető jogosultságok, 

 a család és a gyermekek védelmét szolgáló szociális intézményrendszer 

és szolgáltatások, 

 helye van-e büntető- vagy szabálysértési eljárás megindításának,  

 a hamis vád következményei. 

A bántalmazott kérelmére a családvédelmi koordinációért felelős szerv 

gondoskodik arról, hogy a bántalmazott jogi, egészségügyi, pszichológiai és 

mentálhigiénés segítséget kapjon. 

 

A meghallgatás során a bántalmazót tájékoztatni kell a hozzátartozók közötti 

erőszak folytatásának következményeiről. 

 

Mindkét felet tájékoztatni kell továbbá az igénybe vehető terápiás 

kezelésekről és más segítségnyújtási, konfliktuskezelő lehetőségekről.  

 

A személyes meghallgatáson elhangzottakat jegyzőkönyvbe kell foglalni, majd 

- a bántalmazott akaratának figyelembevételével – meg kell tenni a szükséges 

intézkedéseket a hozzátartozók közötti erőszak megelőzése vagy 

megszakítása érdekében. 

Emellett a családvédelmi koordinációért felelős szerv az eljárásáról és a 

feltárt tényekről haladéktalanul tájékoztatja a rendőrséget. 

 

Az eljárás során a személyes adatok kezelésére a 4. § (1) – (3) bekezdése az 

irányadó.  

 

Lényeges kiemelni azt, hogy amennyiben a családvédelmi koordinációért 

felelős szerv eljárása során észleli, hogy a hozzátartozók közötti erőszakkal 
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gyermek is érintett, úgy azt jeleznie szükséges a gyermekvédelmi és gyámügyi 

feladatkörében eljáró járási hivatalnak a gyermek veszélyeztetettségnek 

vizsgálata, illetve az esetlegesen szükséges gyermekvédelmi gondoskodás 

körébe tartozó intézkedés megtétele érdekében.  

 

Nagykorú apa esetében teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele 

 

A teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvételére irányadó szabályokat, 

illetve a jegyzőkönyv tartalmára vonatkozó szabályokat a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 4:101. §-a, 

4:102. §-a, valamint a Gyer. 56. §-a és 59. §-a tartalmazza. Mindezen 

rendelkezések a települési önkormányzatok jegyzői előtt már ismertek, 

hiszen az anyakönyvvezető hatáskörrel 2020. január 1-jét megelőzően is 

rendelkezett, és azt követően is rendelkezik a teljes hatályú apai elismerő 

nyilatkozat felvételére.  

 

A teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvételekor figyelemmel kell lenni 

arra, hogy a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele kizárólag abban 

az esetben tartozik a jegyző gyámhatósági hatáskörébe, ha azt nagykorú apa 

teszi meg. Kiskorú apa esetén a nyilatkozat felvételére a jegyző gyámhatósági 

hatáskörében nem jogosult, az továbbra is a gyermekvédelmi és gyámügyi 

feladatkörében eljáró járási hivatal hatáskörébe tartozik. 

Az apai elismerő nyilatkozat teljes hatályúvá válásához szükséges 

hozzájárulások pótlása szintén a gyermekvédelmi és gyámügyi 

feladatkörében eljáró járási hivatal hatáskörében maradt. 

 

A gyermek családi jogállásának rendezése érdekében a gyermek családi 

és utónevének megállapítása 

 

A Ptk. 4:151. § (1) bekezdése alapján a gyámhatóság állapítja meg a gyermek 

nevét, ha 

a) a szülői felügyeletet közösen gyakorló szülők a gyermek családi és 

utónevének meghatározásával kapcsolatos megállapodásukat a gyámhatóság 

felhívásától számítva harminc napon belül nem jelentik be; vagy 

b) a gyermek mindkét szülője ismeretlen. 

A Ptk. 4:151. § (2) bekezdése szerint a gyámhatóság állapítja meg a gyermek 

utónevét, ha a szülői felügyeleti jogot az a szülő gyakorolja, aki az 

anyakönyvvezető vagy a gyámhatóság felhívása ellenére a gyermek utónevét - 

a felhívás közlésétől számított harminc napon belül - nem határozza meg. 

 

A gyermek családi és utónevének megállapítása iránti eljárásra vonatkozó 

szabályokat a Gyer. 21. §-a tartalmazza.  
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A szülői felügyeletet a névmegállapítás tekintetében közösen gyakorló együtt 

élő vagy különélő szülők gyermeke családi és utónevének megállapítására 

irányadó eljárás (Gyer. 21. § (1) bekezdés a) pontja, (2) bekezdése) 

 

Ha a szülői felügyeletet a névmegállapítás tekintetében közösen gyakorló 

együtt élő vagy különélő szülők a gyermek családi és utónevének 

meghatározásával kapcsolatos megállapodásukat a települési önkormányzat 

jegyzője felhívásától számítva harminc napon belül nem jelentik be, a jegyző 

tárgyalásra idézi a szülőket megállapodásuk elősegítése érdekében. 

Ha a szülők a gyermek nevében megállapodásra jutottak a tárgyaláson, úgy 

ennek megfelelően állapítja meg a jegyző a gyermek nevét. 

Megállapodás hiányában határozattal dönt a gyermek családi és utónevéről. 

 

Az ismeretlen szülőktől származó gyermek családi és utónevének 

megállapítására irányadó eljárás (Gyer. 21. § (1) bekezdés b) pontja)  

A jegyző határozattal dönt a gyermek családi és utónevéről, egyidejűleg a 

Gyer. 62. § (3) bekezdésében foglaltak szerint megállapítja a képzelt szülők 

adatait. 

 

A szülői felügyeleti jogot a névmegállapítás tekintetében egyedül gyakorló 

szülő gyermeke utónevének meghatározása (Gyer. 21. § (3) – (4) bekezdése)  

Ha a szülői felügyeleti jogot a névmegállapítás tekintetében egyedül gyakorló 

szülő az anyakönyvvezető felhívása ellenére a gyermek utónevét - a felhívás 

közlésétől számított harminc napon belül - nem határozta meg, a települési 

önkormányzat jegyzője a gyermek utónevének megállapítása érdekében 

meghallgatja a szülői felügyeleti jogát egyedül gyakorló szülőt. A meghallgatás 

eredményessége esetén a jegyző a szülő döntése alapján határozza meg a 

gyermek nevét, annak hiányában határozattal dönt a gyermek utónevéről. 

Ha a gyermek családi jogállása rendezett, a másik szülőt is meg kell hallgatni, 

és véleményét figyelembe kell venni akkor, ha a másik szülő szülői felügyeleti 

joga szünetel és cselekvőképtelen kiskorú, korlátozottan cselekvőképes 

kiskorú, vagy a cselekvőképességében a szülői felügyeleti jogok gyakorlása 

tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú személy. 

 

Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti 

perben az anya pertársaként való részvételéhez 

 

A Ptk. 4:104. § (1) Az apaság bírósági megállapítását az anya, a gyermek, a 

gyermek halála után leszármazója és az apa kérheti. 

A Ptk. 4:104. § (2) bekezdése alapján a kiskorú gyermek a perben a 

gyámhatóság hozzájárulásával az anya pertársaként vehet részt. 
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A Gyer. 64. § (4) bekezdése alapján a Ptk. 4:104. § (2) bekezdése szerinti 

esetben a jegyzőnek azt kell vizsgálnia, hogy a származás kiderítése és a 

családi jogállás rendezése a gyermek érdekében áll-e. 

 

A Gyer. hivatkozott rendelkezésében a 2020. január 1-től hatáskörrel 

rendelkező szerv még nem került átvezetésre, abban jelenleg még a korábban 

eljáró hatóság (gyámhivatal) szerepel. Ugyanakkor a Gyár. 3. § (1) bekezdés j) 

pontja egyértelműen a jegyző gyámhatósági hatáskörébe utalja a feladatot, 

így az eljárás lefolytatására a jegyző jogosult.  

 

Az ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők 

adatainak megállapítása 

 

A képzelt apa és anya nevének, adatainak megállapítása a jegyző 

gyámhatósági hatáskörébe került, ez alól az alábbi, Gyer. 61/A. § (1) 

bekezdés a)-b) pontja szerinti esetek kivételek, melyekben továbbra is a 

gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási hivatal 

(gyámhivatal) jár el: 

 egyedülálló apaként történő örökbefogadás esetén,  

 ha az örökbefogadás felbontása révén az örökbefogadás csak az örökbe 

fogadó anya vonatkozásában szűnik meg. 

 

Egyéb esetekben a képzelt szülő megállapítása iránt a jegyzői gyámhatóság 

intézkedik. 

 

Képzelt apa megállapítása  

 

A Ptk. 4:150. § (4) bekezdése alapján az anya a gyámhatóságnál 

kezdeményezheti, hogy a születési anyakönyvbe kiskorú gyermeke apjaként 

képzelt személyt jegyezzenek be. Az anya a képzelt személy apaként való 

bejegyzésére irányuló eljárás során dönthet arról, hogy a gyermek a 

továbbiakban a képzelt apa családi nevét viseli. Erre vonatkozó nyilatkozata 

hiányában a gyermek az anya családi nevét viseli tovább. 

A Ptk. 4:150. § (5) bekezdése szerint, ha nincs olyan személy, akit a gyermek 

apjának kell tekinteni, a gyermek a nagykorúvá válását követően kérheti, 

hogy a születési anyakönyvbe - ha arra korábban nem került sor - apjaként 

képzelt személyt jegyezzenek be, és kezdeményezheti a korábban bejegyezett 

képzelt apa nevének törlését is. Ebben az esetben arról is nyilatkozhat, hogy 

a továbbiakban viselni kívánja-e a képzelt apa családi nevét. 

 

A gyámhatósági eljárásra vonatkozó szabályokat a Gyer. 60-61. §-ai 

tartalmazzák.  
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Képzelt apa megállapítására kizárólag kérelemre kerülhet sor. 

 

A kérelem benyújtására az apa adatai nélkül anyakönyvezett kiskorú 

gyermek esetén az anya jogosult, kivéve, ha az apaság megállapítása iránt 

per van folyamatban, illetve a gyermek örökbefogadásának engedélyezése 

iránt eljárás van folyamatban.  

Az anya kérelméről jegyzőkönyvet kell felvenni, melynek tartalmát a Gyer. 

61. § (1) bekezdése tartalmazza.  

A képzelt apa nevét és adatait lehetőség szerint az anyával egyetértésben kell 

meghatározni, figyelemmel az édesanya Gyer. 62. § (2) bekezdése szerinti 

nyilatkozataira. A névmegállapításnál figyelemmel kell lenni arra is, hogy 

nem állapítható meg családi névként annak a férfinak a neve, akinek az 

apasága megállapítása iránt per volt folyamatban, és a keresetet a bíróság 

jogerős ítéletével elutasította. 

Ha az eljárás során az anya azért nem hallgatható meg, mert ismeretlen 

helyen tartózkodik, vagy a meghallgatáson a szabályszerű idézésre nem 

jelenik meg, a települési önkormányzat jegyzője nem állapít meg képzelt apát 

a gyermek részére, és a gyermek az anya családi nevét viseli tovább. 

 

A nagykorúvá válást követően maga a gyermek jogosult a kérelem 

benyújtására, bármikor, feltéve, hogy nincs olyan személy, akit apának kell 

tekinteni. 

A nagykorúvá vált gyermek kérheti továbbá a korábban bejegyzett képzelt 

apa nevének és adatainak törlését, valamint nyilatkozhat arról, hogy a 

továbbiakban viselni kívánja-e a képzelt apa családi nevét. 

 

Képzelt anya megállapítása 

 

A hazai anyakönyvezést végző hatóság megkeresésére a külföldön született 

és honosított gyermek vagy nagykorú személy számára, és az anya adatai 

nélkül anyakönyvezett személy számára képzelt személyt állapít meg a jegyző 

anyaként, mely eljárás lefolytatására hivatalból kerül sor (Gyer. 61/A. § (2) 

bekezdése). 

 

Igazolás kiállítása  

A települési önkormányzat jegyzője a szülő vagy más törvényes képviselő 

kérelmére igazolást állít ki arról, hogy a gyermek tekintetében az 

anyakönyvbe bejegyzett apa vagy anya képzelt személy. (Gyer. 61/B. §) 
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Gyámnevezés és gyámságból való kizárás 

 

A Ptk. 146. § (2) bekezdése alapján a szülői felügyelet magában foglalja a 

gyámnevezésnek és a gyámságból való kizárásnak a jogát. 

A Ptk. 4:226. § (1) bekezdése alapján a gyámság elsősorban azt illeti meg, 

akit a szülői felügyeletet gyakorló szülő közokiratban vagy végintézkedésben 

gyámul megnevezett. 

 

A gyámnevezésről, illetve a gyámságból való kizárásról szóló jegyzőkönyv 

felvétele 2020. január 1. napjától a jegyzői gyámhatóság feladatkörébe 

került, a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási hivatal 

hatásköre megszűnt. 

A szülő nyilatkozatáról a jegyző által felvett jegyzőkönyv tartalmát a Gyer. 

26/C. § (1) bekezdése határozza meg.  

Abban az esetben, ha a nyilatkozat megtétele követően a szülő lakóhelye 

megváltozik, a települési önkormányzat jegyzője a gyámnevezést tartalmazó 

vagy a gyámságból kizáró jognyilatkozatról felvett jegyzőkönyv egy példányát 

megküldi az illetékessé vált települési önkormányzat jegyzőjének (Gyer. 

26/C. § (2) bekezdés). 

 

Tájékoztatás a családi jogállás rendezéséről 

 

Apa adatai nélkül anyakönyvezett gyermek születése esetén a Gyer. 54. § (1) 

bekezdése alapján a települési önkormányzat jegyzője feladatkörébe tartozik 

az anya tájékoztatása az alábbiakról: 

 a gyermek érdekében a családi jogállás rendezése milyen módon 

biztosítható, és 

 a kiskorú apa apai elismerő nyilatkozatának felvételére a Gyár. 22. § 

(2) bekezdés b) pontja alapján bármely gyámhivatal illetékes, valamint, 

hogy az apai elismerő nyilatkozatot anyakönyvvezető, bíróság vagy 

közjegyző előtt is meg lehet tenni, ha van olyan férfi, aki a gyermeket 

magáénak elismeri. 
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A Hatósági Főosztály  

Szociális és Gyámügyi Osztályának tájékoztatói 

 

 

Tájékoztatás a gyermekvédelmi szolgáltatásokkal, intézményekkel 

kapcsolatos, 2020. január 1. napjától hatályba lépett egyes 

jogszabályváltozásokról 

 

1.) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény (Gyvt.) 147. § (5) bekezdésében a költségvetési támogatásban 

részesülő munkahelyi bölcsőde és a családi bölcsőde tekintetében 

rögzítésre került az intézményi térítési díj legmagasabb összege, mely így 

nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-át. 

A bölcsőde és a mini bölcsőde esetében a térítési díj megállapításának 

szabályaiban nem történt változás.  

 

2.) Változtak az óvodai nevelésre nem érett, de harmadik életévüket 

betöltött gyermekekről szóló tájékoztatás szabályai a személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 

személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (I. 

30.) NM rendelet 37. § (4) bekezdésében. Az idei évtől a tájékoztatást 

bölcsőde, mini bölcsőde esetén a bölcsőde vezetőnek, családi és 

munkahelyi bölcsőde esetén a fenntartónak nem a települési önkormányzat 

jegyzője, hanem az Oktatási Hivatal felé kell megküldenie. Módosult a 

megküldésre irányadó határidő is: április 20. helyett április 15. napjáig kell 

teljesíteni az adatszolgáltatást. Az Oktatási Hivatal feladata – a települési 

önkormányzat jegyzője helyett –, hogy a beérkezett adatok alapján 

tájékoztatást adjon a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási 

helye szerint illetékes kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjének, 

melynek határideje április 20. 

 

 

Tájékoztatás a szociális szolgáltatásokkal, intézményekkel kapcsolatos, 

2020. január 1. napjától hatályba lépett egyes jogszabályváltozásokról 

 

1.) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

(a továbbiakban: Szoctv.) 20. § (6) bekezdés a) pontja a nappali melegedő és 

az éjjeli menedékhely esetében előírta, hogy csak a Szoctv. 20. § (2) 

bekezdés a) – c) pontja szerinti adatokat kell nyilvántartania a szolgáltató 

vagy az intézmény vezetőjének. 2020. január 1. napjától a 20. § (6) bekezdése 

hatályát vesztette, így ezen szolgáltatások esetén is a 20. § teljes (2) 

bekezdése irányadó a nyilvántartás vezetésére. 
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2.) A KENYSZI-ben szereplő adatok köre kiegészült a szociális diagnózis 

felvételével összefüggésben (Szoctv. 20/C. § (1) bekezdés f) pontja). 

 

3.) Új típusú idősotthoni ellátási forma bevezetésére került sor a Szoctv. 

68/C. §-ában. 

Az új szabályok olyan intézményi forma kialakítását célozzák, ahol gondozási 

szükséglet vizsgálata nélkül, szolgáltatási költségviselésen alapuló 

szolgáltatásnyújtásra nyílik lehetőség. Az ilyen intézmények tekintetében 

nem kell alkalmazni a jövedelemvizsgálat és a térítési díj megállapításának 

szabályait, azonban az idősek otthonára vonatkozó szakmai szabályok itt is 

érvényesek. Ezen intézményi forma esetében a férőhelyek 100%-a betölthető 

ilyen módon. (A gondozási szükséglettel nem rendelkező személyek idősek 

otthonában való ellátása - a szolgáltatási önköltséggel megegyező összegű 

személyi térítési díj megfizetésének vállalása mellett – korábban is biztosított 

volt, a férőhelyek legfeljebb 15%-áig.) 

Az intézményi jogviszony létrejöttekor megkötendő megállapodásban 

szükséges meghatározni a szolgáltatási díjat, szolgáltatásonként tételesen. A 

fenntartó a szolgáltatási díj mellett a beköltözéskor egyszeri összegű 

hozzájárulást is kérhet. Az ellátottat védő szabály, hogy a szolgáltatási díj 

emelése esetén az emelés mértéke évenként a Központi Statisztikai Hivatal 

által közölt infláció tárgyévet megelőző naptári év 12 havi átlagának 

kétszeresét nem haladhatja meg, továbbá állapotromlás esetén az intézményi 

jogviszony nem szüntethető meg. Emellett a fenntartót érintő felszámolási 

eljárás vagy csődeljárás esetén az ellátottak kielégítése elsőbbséget élvez a 

többi követeléssel szemben. 

Az új típusú ellátási forma szerint működő idősek otthonában ellátottak 

után a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított állami támogatás 

nem vehető igénybe. 

Lényeges, hogy a Szoctv. 134/I. § (2) bekezdésében foglalt átmeneti 

rendelkezés alapján a Szoctv. 68/C. § szerinti idősek otthonának 

szabályai csak a szolgáltatói nyilvántartásba 2020. január 1-jét 

követően bejegyzésre kerülő intézmények esetében alkalmazhatóak. 

 

4.) A Szoctv. 73. § (1) bekezdése alapján pszichiátriai betegek, illetve 

szenvedélybetegek rehabilitációs intézményében a 12. életévét betöltött 

szenvedélybeteg ellátására is lehetőség nyílik, a korábbi 16 éves korhatár 

helyett. 

 

5.) A Szoctv. 85/A. § (5) bekezdése nagykorú fogyatékos személy fogyatékos 

személyek ápoló-gondozó célú lakóotthonában történő elhelyezésének 

feltételéül írja elő a benyújtott orvosi dokumentáció felhasználásával 

lefolytatott alapvizsgálaton túl a komplex szükségletfelmérés elvégzését is. 

A Szoctv. 134/I. § (1) bekezdésében szereplő átmeneti rendelkezés szerint a 
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fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthonában vagy fogyatékos 

személyek ápoló-gondozó otthonában 2020. január 1-jén ellátásban 

részesülő személy esetén a komplex szükségletfelmérést 2020. december 31-

ig kell elvégezni.  

 

6.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 

feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 

103/A. § (2) bekezdése alapján a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős 

miniszter által – a hajléktalan személyek folyamatos ellátásának biztosítása 

érdekében a településen lévő intézmények elhelyezkedése, 

megközelíthetősége, valamint a rendelkezésre álló férőhelyek számának 

figyelembevételével – kijelölt nappali melegedők a hét minden napján 8 

óra és 18 óra között tartanak nyitva. A 103. § (3) bekezdése alapján a 

szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter a kijelölésről szóló közleményt 

az általa irányított minisztérium honlapján teszi közzé. 

A fenti rendelkezésekre tekintettel az EMMI honlapján 2019. december 19-én 

közzétételre került a meghosszabbított nyitvatartásra kijelölt nappali 

melegedők listája. 

Megyénkben a meghosszabbított nyitvatartással az alábbi intézmények 

érintettek: Komárom Város Önkormányzata Hajléktalanok Menedékháza 

(Komárom, Gyár u. 30/A.); Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 

Gondviselés Háza (Esztergom, Kossuth L. u. 42.); Oroszlány Város 

Önkormányzata Önkormányzati Szociális Szolgáltató (Oroszlány, Mátyás 

király u. 7.); Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Szent Erzsébet 

Központ (Tatabánya, Hegy u. 20.); Tatai Kistérségi Többcélú Társulás 

Szociális Alapellátó Intézmény (Tata, Almási u. 43.). 

Az érintett szolgáltatók tájékoztatása hivatalunk részéről 2019. december 20-

án megtörtént. 

 

7.) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról 

és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. 

rendeletben a fenntartó általi jelentéssel kapcsolatos rendelkezések több 

ponton változtak, főként az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységre és 

a szociális diagnózisra tekintettel. 

 

8.) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról 

szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének f) pontja 

módosult, mely szerint az intézményi térítési díjat és a személyi 

térítési díjat bentlakásos intézményi ellátás esetén csak ellátási napra kell 

megállapítani, ellátási hónapra nem. Változtak továbbá a térítési díj 

számításának szabályai a bentlakásos intézmények és a hajléktalan 

személyek átmeneti szállása esetén. 
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A Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály közleménye 

 

A Pénzügyminisztérium döntése alapján a korábban meghirdetett, többször 

hosszabbított támogatási lehetőség ez év májusáig él. A helyi 

önkormányzatok, önkormányzati társulások, valamint azok 100%-os 

tulajdonában álló gazdasági társaságai 2020. május 15-ig nyújthatnak be 

kérelmet az illetékes Kormányhivatalhoz a „Munkásszállások kialakítása” 

központi munkaerő-piaci program keretében. 

 

A program keretében a kormányzat eddig 24 munkásszállás építéséhez, 

illetve felújításához járult hozzá több mint 10 milliárd forinttal, amellyel napi 

mintegy 3700 fő elszállásolása vált lehetővé. 

 

A kormány a program kibővítésével 2019. októbertől a pályázók körét 

bővítette, így már egyéb gazdasági társaságoknak is biztosít támogatást 

munkásszállók létrehozásához, regionális beruházási támogatásként. A 

támogatás mértéke az Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld és Dél-

Dunántúl régiókban 50 százalék, a Közép-Dunántúl régióban 35 százalék, a 

Nyugat-Dunántúl régióban 25 százalék. 

 

A legalább 80 munkavállaló befogadására alkalmas szállások a mai 

igényeknek megfelelően, a munkavállalók elvárásait is figyelembe véve 

alakíthatók ki. Az önkormányzatoknak vagy gazdasági társaságának 

valamint az „egyéb” gazdasági társaságoknak az önerő mellett rendelkezniük 

kell anyagi biztosítékkal, továbbá az új szálló építését két éven belül be kell 

fejezni, a meglévő épület felújítása pedig nem tarthat tovább egy évnél. A 

program szabályai szerint a szállók működtetésére álláskeresők személyt kell 

alkalmazni, ezzel is tovább csökkentve az álláskeresők számát. 

 

Bővebb felvilágosítást a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 

Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztálya nyújt.  
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Az Agrár-és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály közleményei 

 

 

20/2019. (V. 27.) AM rendelet a szárítmány-előállítók által igénybe 

vehető költségtámogatásról 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-

/tamogatas/7115802/jogszabalyok/20-2019-v-27-am-rendelet 

 

37/2019. (VII. 26.) AM rendelet a komlóültetvények létesítésének 

támogatásáról  

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-

/tamogatas/7648932/jogszabalyok/37-2019-vii-26-am-rendelet 

 

Erdősítés támogatása - 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-

/tamogatas/3492063  

(Széchenyi2020 oldalon: https://www.palyazat.gov.hu/vp5-811-16-erdsts-

tmogatsa) 

A támogatási kérelem benyújtásának ideje: 2016. július 20. – 2021. 

december 31., mely határidő elmulasztása jogvesztő hatályú 

 

VP – Kötelező képzések  

Néhány VP jogcím esetében (pl. AKG, Natura, fiatal gazda, kisüzemek) előírás 

a kötelező képzésen való részvétel. Meghirdetésre kerültek az első képzések, 

amelyek itt elérhetők, a lista folyamatosan bővül.  

https://naknonprofit.hu/kepzesek 

 

A mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és az élelmiszeripar beruházási 

hiteleihez kamattámogatás 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-

/tamogatas/7766353  

Kapcsolódó rendelet: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-

listazo/-/tamogatas/7766353/jogszabalyok/42-2019-ix-20-am-rendelet  

Kapcsolódó Kincstár Közlemény: 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/50-

2019-xi-4-szamu-kincstar-kozlemeny  

 

Tájékoztató a mezőgazdasági termékek promóciójára irányuló uniós 

szakpolitika keretében elérhető finanszírozási lehetőségekről 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-

/tamogatas/755/tajekoztatok/tajekoztato-a-mezogazdasagi-termekek-

promociojara-iranyulo-unios-szakpolitika-kereteben-elerheto-finanszirozasi-

lehetosegekrol  

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/7115802/jogszabalyok/20-2019-v-27-am-rendelet
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/7115802/jogszabalyok/20-2019-v-27-am-rendelet
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/7648932/jogszabalyok/37-2019-vii-26-am-rendelet
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/7648932/jogszabalyok/37-2019-vii-26-am-rendelet
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/3492063
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/3492063
https://www.palyazat.gov.hu/vp5-811-16-erdsts-tmogatsa
https://www.palyazat.gov.hu/vp5-811-16-erdsts-tmogatsa
https://naknonprofit.hu/kepzesek
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/7766353
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/7766353
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/7766353/jogszabalyok/42-2019-ix-20-am-rendelet
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/7766353/jogszabalyok/42-2019-ix-20-am-rendelet
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/50-2019-xi-4-szamu-kincstar-kozlemeny
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/50-2019-xi-4-szamu-kincstar-kozlemeny
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/755/tajekoztatok/tajekoztato-a-mezogazdasagi-termekek-promociojara-iranyulo-unios-szakpolitika-kereteben-elerheto-finanszirozasi-lehetosegekrol
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/755/tajekoztatok/tajekoztato-a-mezogazdasagi-termekek-promociojara-iranyulo-unios-szakpolitika-kereteben-elerheto-finanszirozasi-lehetosegekrol
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/755/tajekoztatok/tajekoztato-a-mezogazdasagi-termekek-promociojara-iranyulo-unios-szakpolitika-kereteben-elerheto-finanszirozasi-lehetosegekrol
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/755/tajekoztatok/tajekoztato-a-mezogazdasagi-termekek-promociojara-iranyulo-unios-szakpolitika-kereteben-elerheto-finanszirozasi-lehetosegekrol
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Tájékoztató a 2019/2020. végrehajtási időszakban támogatott varroa 

atka, a nozematózis, illetve az egyéb kártevők, betegségek elleni 

gyógyszerekről és gyógyhatású készítményekről - 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-

/tamogatas/759/tajekoztatok/tajekoztato-a-2019-2020-vegrehajtasi-

idoszakban-tamogatott-varroa-atka-a-nozematozis-illetve-az-egyeb-kartevok-

betegsegek-elleni-gyogyszerekrol-es-gyo 

 

2,4 milliárd forint támogatásról született döntés a Zártkerti 

Programban - https://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-

miniszterium/videkfejlesztesert-felelos-allamtitkarsag/hirek/2-4-milliard-

forint-tamogatasrol-szuletett-dontes-a-zartkerti-programban 

 

Frissített GIRO kódok - https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kiemelt-

dokumentumok/-/content/Spx3H7BXqCxL/giro-kodok 

 

Nitrát jelentések  

A gazdálkodási évhez igazodóan (január 1. – december 31.), a 2019. évről 

szóló nitrát jelentéseket 2020. január 1. és március 31. között kell beküldeni 

elektronikusan.  

Téli trágyázási tilalmi időszak: Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet (Nitrát 

rendelet) alapján, a főszabály szerint tilos kijuttatni trágyát október 31-től 

február 15-ig (kivéve az őszi kalászosok fejtrágyázását, ahol február 1-től 

megengedett a trágyakijuttatás).  

 

Biztosítási díjtámogatás  

- A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mezőgazdasági biztosítás díjához 

nyújtott támogatás” című (VP3-17.1.1-16 kódszámú) pályázati felhívás 5.3. 

pontjában foglaltaknak megfelelően a 2019. támogatási évre rendelkezésre 

álló forrás figyelembe vételével a támogatás intenzitása az alábbiak szerint 

alakul:  

- „A” típusú szerződések: 55%  

- „B” típusú szerződések: 40%  

- „C” típusú szerződések: 40%  

- A felhívás  az alábbi főbb pontokban módosult:  

 A felhívás 3.1.1. pontja: A felhívás keretében, olyan mezőgazdasági 

biztosítások díjához nyújtható támogatás, amelyek a mezőgazdasági 

termelők azon veszteségeire nyújtanak fedezetet, amelyeket üzemi 

szinten a növénykultúrában 20%ot meghaladó mértékű 

hozamcsökkenést eredményező kedvezőtlen éghajlati jelenségek 

okoznak. A mérték 30%-ról 20%-ra csökkent.  

 Változott a „biztosítási esemény” és a „tűzkár” definíciója. 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/759/tajekoztatok/tajekoztato-a-2019-2020-vegrehajtasi-idoszakban-tamogatott-varroa-atka-a-nozematozis-illetve-az-egyeb-kartevok-betegsegek-elleni-gyogyszerekrol-es-gyo
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/759/tajekoztatok/tajekoztato-a-2019-2020-vegrehajtasi-idoszakban-tamogatott-varroa-atka-a-nozematozis-illetve-az-egyeb-kartevok-betegsegek-elleni-gyogyszerekrol-es-gyo
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/759/tajekoztatok/tajekoztato-a-2019-2020-vegrehajtasi-idoszakban-tamogatott-varroa-atka-a-nozematozis-illetve-az-egyeb-kartevok-betegsegek-elleni-gyogyszerekrol-es-gyo
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/759/tajekoztatok/tajekoztato-a-2019-2020-vegrehajtasi-idoszakban-tamogatott-varroa-atka-a-nozematozis-illetve-az-egyeb-kartevok-betegsegek-elleni-gyogyszerekrol-es-gyo
https://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/videkfejlesztesert-felelos-allamtitkarsag/hirek/2-4-milliard-forint-tamogatasrol-szuletett-dontes-a-zartkerti-programban
https://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/videkfejlesztesert-felelos-allamtitkarsag/hirek/2-4-milliard-forint-tamogatasrol-szuletett-dontes-a-zartkerti-programban
https://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/videkfejlesztesert-felelos-allamtitkarsag/hirek/2-4-milliard-forint-tamogatasrol-szuletett-dontes-a-zartkerti-programban
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kiemelt-dokumentumok/-/content/Spx3H7BXqCxL/giro-kodok
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kiemelt-dokumentumok/-/content/Spx3H7BXqCxL/giro-kodok
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 Módosult a felhívás 5.3 pontja: A támogatás maximális mértéke az 

összes elszámolható költség (megfizetett éves nettó biztosítási díj) 70 

%-a. A mérték 65%-ról 70%-ra nőtt. A fentiek szerinti módosítások a 

2019. támogatási évre vonatkozó biztosítási szerződéseket nem érintik, 

azokra nincsenek hatással.  

 Változott a rendelkezésre álló forrás mértéke.  

 A támogatást igénylők 2021. december 31-ig jogosultak támogatási 

kérelem benyújtására, vagyis a támogatási időszak egy évvel 

meghosszabbodik. 

 

Minőségrendszerek pályázat  

Megjelent a „Mezőgazdasági termelők EU-s és nemzeti minőségrendszerhez 

történő csatlakozásának támogatása” című, VP3-3.1.1-19 kódszámú 

felhívás.  

A felhívás célja a mezőgazdasági termelők által előállított magasabb 

hozzáadott értékű és minőségű mezőgazdasági termékek és élelmiszerek 

minőségrendszerekben való részvételének ösztönzése.  

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett 

keretösszeg 2,52 milliárd Ft.  

A támogatási kérelmek benyújtására 2020. március 2. napjától van 

lehetőség.  

 

Közbeszerzés változások  

Megjelent a 2019. évi CXX. törvény a közbeszerzésekre vonatkozó egyes 

törvények módosításáról.  

A jogszabály többek között rendelkezett a 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 5.§ 

(3) bekezdésének hatályon kívül helyezéséről, ami jelentős könnyítést jelent a 

VP támogatásból megvalósuló projekteknél is. 

 

Méhegészségügyi csekély összegű támogatás 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-

/tamogatas/7108452  

 

Anyakecske tartás támogatása 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-

/tamogatas/635 

 

Haszongalamb vásárláshoz nyújtott támogatás  

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-

/tamogatas/7625161  

39/2019. (VIII. 23.) AM rendelet 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-

/tamogatas/7625161/jogszabalyok/39-2019-viii-23-am-rendelet  

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/7108452
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/7108452
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/635
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/635
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/7625161
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/7625161
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/7625161/jogszabalyok/39-2019-viii-23-am-rendelet
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/7625161/jogszabalyok/39-2019-viii-23-am-rendelet
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45/2019. (IX. 26.) számú Kincstár Közlemény - 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-

/tamogatas/45-2019-ix-26-szamu-kincstar-kozlemeny  

 

2015. (III. 11.) FM rendelet - Tenyészkoca állatjóléti támogatás  

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-

/tamogatas/605/jogszabalyok/7-2015-iii-11-fm-rendelet 

 

42/2019. (IX. 20.) AM rendelet - a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és 

az élelmiszeripar beruházási hiteleihez kapcsolódó kamattámogatásról  

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-

/tamogatas/7766353/jogszabalyok/42-2019-ix-20-am-rendelet (hatályos 

2020.01.02. napjától) 

 

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet - az állati hulla elszállítási és 

ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-

/tamogatas/601/jogszabalyok/56-2008-iv-25-fvm-rendelet (hatályos 2019. 

november 15. napjától) 

 

11/2019. (IV. 1.) AM rendelet - a baromfi ágazatban igénybe vehető 

állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet  

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-

/tamogatas/608/jogszabalyok/11-2019-iv-1-am-rendelet (hatályos 2019. 

november 15. napjától 

 

2020. február 20-ától újra igényelhető méhészeti támogatás! 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/-/2020-februar-20-atol-ujra-

igenyelheto-meheszeti-tamogata-1  

Megjelent a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján igénybe vehető 

támogatások végrehajtását szabályozó 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet, 

amely alapján az Országos Magyar Méhészeti Egyesületnél (OMME) tagsági 

viszonnyal rendelkező méhész-gazdálkodók, valamint az OMME és a 

tagszervezetei 2020. február 20-tól nyújthatják majd be – a 2019/2020. 

végrehajtási időszakra vonatkozó – kifizetési kérelmeiket a Magyar 

Államkincstárhoz (Kincstár).  

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 2019/2020. végrehajtási időszakban a 

méhész-gazdálkodók esetében a támogatási jogosultság alapja a 2019. 

évre vonatkozó őszi méhegészségügyi vizsgálat során megállapított és 

azt követően legkésőbb 2020. január 21-éig az illetékes megyei 

kormányhivatalhoz beérkezett bejelentések alapján a Tenyészet 

Információs Rendszerben (TIR) nyilvántartásba vett, valamint a kifizetési 

kérelem Kincstárhoz történő benyújtásának napján is a méhész-gazdálkodó 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/45-2019-ix-26-szamu-kincstar-kozlemeny
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/45-2019-ix-26-szamu-kincstar-kozlemeny
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/605/jogszabalyok/7-2015-iii-11-fm-rendelet
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/605/jogszabalyok/7-2015-iii-11-fm-rendelet
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/7766353/jogszabalyok/42-2019-ix-20-am-rendelet
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/7766353/jogszabalyok/42-2019-ix-20-am-rendelet
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/documents/20182/8009719/42-2019.+%28IX.+20.%29+AM+rendelet+-+hat%C3%A1lyos+2020.01.02.+napj%C3%A1t%C3%B3l/e5270000-fde3-4d21-b6ad-a7dc4996f549?version=2.0
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/documents/20182/8009719/42-2019.+%28IX.+20.%29+AM+rendelet+-+hat%C3%A1lyos+2020.01.02.+napj%C3%A1t%C3%B3l/e5270000-fde3-4d21-b6ad-a7dc4996f549?version=2.0
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/601/jogszabalyok/56-2008-iv-25-fvm-rendelet
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/601/jogszabalyok/56-2008-iv-25-fvm-rendelet
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/documents/20182/8009719/56-2008.+%28IV.+25.%29+FVM+rendelet+-+hat%C3%A1lyos+2019.+november+15.+napj%C3%A1t%C3%B3l/951ca599-f45b-49cf-a3a1-bcfb21d11f38?version=3.0
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/documents/20182/8009719/56-2008.+%28IV.+25.%29+FVM+rendelet+-+hat%C3%A1lyos+2019.+november+15.+napj%C3%A1t%C3%B3l/951ca599-f45b-49cf-a3a1-bcfb21d11f38?version=3.0
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/608/jogszabalyok/11-2019-iv-1-am-rendelet
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/608/jogszabalyok/11-2019-iv-1-am-rendelet
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/documents/20182/8009719/11-2019.+%28IV.+1.%29+AM+rendelet+-+hat%C3%A1lyos+2019.+november+15.+napj%C3%A1t%C3%B3l/ce213fff-6ac5-482d-b4d5-17727f4e1b79?version=2.0
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/documents/20182/8009719/11-2019.+%28IV.+1.%29+AM+rendelet+-+hat%C3%A1lyos+2019.+november+15.+napj%C3%A1t%C3%B3l/ce213fff-6ac5-482d-b4d5-17727f4e1b79?version=2.0
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/-/2020-februar-20-atol-ujra-igenyelheto-meheszeti-tamogata-1
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/-/2020-februar-20-atol-ujra-igenyelheto-meheszeti-tamogata-1
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tulajdonában lévő méhcsaládok száma. A TIR nyilvántartásba 2020. 

január 21-ét követően bejelentett méhcsaládok után támogatás nem vehető 

igénybe! 

A Kincstár felhívja a méhész-gazdálkodók figyelmét arra, hogy a TIR 

nyilvántartásba való bejelentés teljesítéséért, a bejelentett adatok 

helyességéért, a bejelentés elmaradásáért vagy a határidőn túli teljesítéséért 

a méhész-gazdálkodó felel, annak minden jogkövetkezményével együtt! 

A támogatás igénybevételéhez, a kifizetési kérelem a Kincstár által erre a 

célra rendszeresített – a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon 2020. 

február 20-ától megtalálható – ügyfélkapus bejelentkezést követően elérhető 

elektronikus kérelemkitöltő felületen nyújtható majd be. Az eljárás 

során kötelező az elektronikus kapcsolattartás! 

 

Vidékfejlesztési Program 

2019. december 17-én a Magyar Közlöny 2017. számában  megjelent a 

Kormány 1723/2019. (XII. 17.) Korm. határozata a Magyarország – 

Vidékfejlesztési Program 2014 – 2020 helyi önkormányzati és 

önkormányzati társulási kedvezményezettjeinek – a támogatási 

intenzitás megváltozásával összefüggő – többlettámogatásáról és annak 

finanszírozásáról, melyben a Kormány hozzájárul ahhoz, hogy az érintett 

felhívások tekintetében az Európai Bizottság 2018. december 18-i 

C(2018)9148. számú végrehajtási határozatában meghatározott – megemelt – 

támogatási intenzitás szerinti többlettámogatás a 2018. június 29. napját 

megelőzően benyújtott és az  irányító hatóság által támogatott támogatási 

kérelmek (a továbbiakban: projektek) esetén – a Magyar Falu Programhoz 

illeszkedően – a helyi önkormányzat és önkormányzati társulás 

kedvezményezettek javára – európai uniós forrás terhére el nem számolható 

költségként – megállapításra és kifizetésre kerüljön az Uniós fejlesztések 

fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről 

szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján 

a XIX. Uniós fejlesztések fejezet Vidékfejlesztési Program előirányzat hazai 

társfinanszírozáson felüli felhasználásával.  

A kifizetésről a Vidékfejlesztési Program végrehajtásában kifizető 

ügynökségként eljáró Magyar Államkincstár a VP projektekhez kapcsolódóan 

korábban benyújtott, illetve a továbbiakban benyújtásra kerülő kifizetési 

igénylések alapján intézkedik. 

 

Az intézkedés az alábbi felhívásokat érinti: 

a) VP6-7.2.1.2-16 azonosító számú, „Egyedi szennyvízkezelés”, 

b) VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 azonosító számú, „Településképet meghatározó 

épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, 

fejlesztése, energetikai korszerűsítés”, 

http://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/


21 
 

c) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú, „Külterületi helyi közutak 

fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 

karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése”, 

d) VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 azonosító számú, „Helyi termékértékesítést szolgáló 

piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése”, 

e) VP6-7.2.1.4-17 azonosító számú, „Tanyák háztartási léptékű villamos 

energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései” 
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A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 

képzésekkel kapcsolatos tájékoztatói 

 

KÖZIGAZGATÁSI ALAPVIZSGA 

Hivatalunk a közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011. 

(VIII. 31.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően közigazgatási 

alapvizsga konzultációt és vizsgát szervez. 

A közigazgatási alapvizsga és konzultációk szervezése, továbbá a 

jelentkezések folyamata 2015. szeptember 1-jétől a Probono (probono.uni-

nke.hu) rendszerben történik. 

 

A közigazgatási alapvizsgára jelentkezés folyamatát az NKE által készített, 

Probono felületen elérhető útmutató részletesen tartalmazza, azonban fontos 

kiemelni, hogy a jelentkezéshez a képzési referensnek a tisztviselők 

részére a Probono felületen alapvizsga tervet készíteni, és a tervben a 

közigazgatási alapvizsga programot rögzíteni szükséges. 

 

A közigazgatási alapvizsga díja a mindenkori illetményalappal megegyező 

összeg. 

 

A Hivatalunk által a Probono felületen meghirdetett közigazgatási alapvizsga 

felkészítő- és vizsgaidőpontok a következők: 

Felkészítő tervezett 

időpontja 

Jelentkezési 

határidő - 

felkészítő 

Vizsga tervezett 

időpontja 

Jelentkezési határidő 

- vizsga 

2020. február 25-26-27. 2020. február 18. 
2020. március 13. 

09:00 (péntek) 
2020. március 6. 

2020. március 10-11-

12. 

 

2020. március 3. 
2020. március 27. 

09:00 (péntek) 
2020. március 20. 

2020. március 17-18-

19. 

2020. március 

10. 

2020. április 3. 

09:00 (péntek) 
2020. március 27. 

2020. április 21-22-23. 2020. április 14. 
2020. május 8. 

09:00 (péntek) 
2020. április 30. 

2020. április 28-29-30. 2020. április 21. 
2020. május 15. 

09:00 (péntek) 
2020. május 8. 

2020. május 5-6-7. 2020. április 28. 
2020. május 22. 

09:00 (péntek) 
2020. május 15. 

2020. május 19-20-21. 2020. május 12. 
2020. június 5. 

09:00 (péntek) 
2020. május 29. 
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A felkészítőkre és vizsgákra a jelentkezést a vizsgaszervező csak a 

jelentkezési határidőig tudja fogadni, a Probono felület sem a 

vizsgaszervezőnek, sem az NKE-nek nem ad jogosultságot a jelentkezési 

határidők módosítására. Tájékoztatom, hogy a Probono felületen a felkészítő 

konzultációkra maximum 20 fő, a vizsgaidőpontokra maximum 25 fő 

jelentkezése lehetséges, a jelentkezéseket a felület idősorrendben kezeli. 

Felhívom szíves figyelmét, hogy kevés számú jelentkező esetén - eddigi 

gyakorlatunknak megfelelően – a csoportok összevonására kerülhet sor. 

A közigazgatási alapvizsgával kapcsolatos további tájékoztatók elérhetők az 

NKE KTI oldalán: https://kti.uni-nke.hu/kozigazgatasi-

vizsgak/kozigazgatasi-alapvizsga/tananyag-es-kovetelmenyrendszer 

 

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA 

Hivatalunk a közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. 

rendeletben foglaltak alapján a Probono felületen meghirdeti a közigazgatási 

szakvizsga 2020. I. félévi vizsgaidőszakát. 

Közigazgatási szakvizsgára a papíralapú jelentkezés helyett kizárólag 

elektronikus úton (Probono felület) történő jelentkezésre van mód az egyes 

közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 108/2016. 

(V.18.) Korm. rendelet 2016. június 1-jei hatálybalépését követően. 

Probono felületen történő jelentkezés: 

a) a közigazgatási szakvizsga egyéni éves továbbképzési tervbe történő 

felvétellel, valamint 

b) a vizsgaszervező által meghirdetett vizsgaidőszakhoz történő 

hozzárendeléssel.  

Tervezett időpontok: 

Időpontok Kötelező tárgy Választott tárgy 

Felkészítő 2020. február 24-25-26-

27-28. 

vagy 

2020. március 2-3-4-5-

6. 

2020. április 15. - önkormányzati 

igazgatás 

2020. április 16. - államigazgatás 

Vizsga  2020. március 31. (1. 

csoport) 

2020. április 1. (2. 

csoport) 

2020. április 2. (3. 

csoport) 

2020. május 12. (1. csoport) 

2020. május 13. (2. csoport) 

2020. május 14. (3. csoport) 

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy a választható tárgyak esetében felkészítő 

tanfolyam és vizsga a jelentkezők számától függően kerül megszervezésre. Az 

előzetes igényfelmérés alapján 2020. I. félévben tervezetten önkormányzati 

https://kti.uni-nke.hu/kozigazgatasi-vizsgak/kozigazgatasi-alapvizsga/tananyag-es-kovetelmenyrendszer
https://kti.uni-nke.hu/kozigazgatasi-vizsgak/kozigazgatasi-alapvizsga/tananyag-es-kovetelmenyrendszer
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igazgatás és államigazgatás választott tárgyi felkészítő és vizsga kerül 

megvalósításra, más választott tárgy esetében a tanfolyamon és vizsgán való 

részvételt átirányítással, más vizsgaszervezőnél biztosítjuk.  

 

A 2020. I. félévi közigazgatási szakvizsgára a jelentkezési határidő: 

2020.02.10 (hétfő). 

A fenti határidőig szükséges a Probono felületen jelentkezni a 2020. I. 

félévben megrendezésre kerülő közigazgatási szakvizsgára. A szakvizsgára 

jelentkezést a vizsgaszervező csak a jelentkezési határidőig tudja 

fogadni, a Probono felület sem a vizsgaszervezőnek, sem az NKE-nek 

nem ad jogosultságot a vizsgaidőszak jelentkezési határidejének 

módosítására. Azon vizsgázók esetében, akik a jelentkezési határidő után 

kívánnak közigazgatási szakvizsgára jelentkezni, Hivatalunk kizárólag a 

következő vizsgaidőszakban/következő félévben tud tanfolyam- és 

vizsgaidőpontot biztosítani. 

A fenti jelentkezési rendszer szerint szükséges azon vizsgázóknak is 

jelentkezni közigazgatási szakvizsgára, akik a korábbi években jelentkeztek 

közigazgatási szakvizsgára, azonban halasztás, sikertelen vizsga miatt 

eredménnyel nem, vagy csak részeredménnyel rendelkeznek, és 2020. I. 

félévben szeretnék teljesíteni a közigazgatási szakvizsgát. 

 

A közigazgatási szakvizsgával kapcsolatos további tájékoztatók is elérhetők 

az NKE oldalán:  

https://kti.uni-nke.hu/kozigazgatasi-vizsgak/kozigazgatasi-

szakvizsga/tananyag-es-kovetelmenyrendszer 

 

ÜGYKEZELŐI ALAPVIZSGA 

Hivatalunk a közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011. 

(VIII. 31.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően ügykezelői alapvizsga 

konzultáció és vizsgaidőpontot hirdetett meg a Probono felületen. 

Felkészítő tanfolyam és vizsga tervezett időpontja: 

2020. március-április és 2020. május-június 

Tájékoztatom, hogy a közigazgatási alapvizsga szervezéséhez hasonlóan, az 

ügykezelői alapvizsgák és konzultációk szervezése, továbbá a jelentkezések 

folyamata 2015. szeptember 1-jétől a Probono rendszerben történik. 

Felhívom szíves figyelmét, hogy kis számú jelentkező esetén - eddigi 

gyakorlatunknak megfelelően - a jelentkezők másik vizsgaszervezőhöz 

kerülnek átirányításra. Az átirányítás a Probono felületen történik, ennek 

tényéről értesítést küldünk.  

Az ügykezelői alapvizsgára jelentkezés folyamatát a Probono felületen 

elérhető útmutató részletesen tartalmazza, azonban fontos kiemelni, hogy a 

jelentkezéshez a képzési referensnek a tisztviselők részére a Probono 

felületen ÜK tervet készíteni, és a tervben az ügykezelői alapvizsga 

https://kti.uni-nke.hu/kozigazgatasi-vizsgak/kozigazgatasi-szakvizsga/tananyag-es-kovetelmenyrendszer
https://kti.uni-nke.hu/kozigazgatasi-vizsgak/kozigazgatasi-szakvizsga/tananyag-es-kovetelmenyrendszer
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programot rögzíteni szükséges. Ügykezelői alapvizsgára a papíralapú 

jelentkezés helyett kizárólag elektronikus úton (Probono felület) történő 

jelentkezésre van mód az egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek 

módosításáról szóló 108/2016. (V.18.) Korm. rendelet 2016. június 1-jei 

hatálybalépését követően. 

Tekintettel arra, hogy a Probono felület a szervezőnek nem küld értesítést a 

képzésre történő jelentkezésről kérem, hogy a 

jelentkeztetésről/jelentkezésről elektronikus úton a 

frank.bianka@komarom.gov.hu elektronikus címen tájékoztatni 

szíveskedjen.  

 

A közigazgatási alapvizsga, ügykezelői alapvizsga felkészítők és vizsgák 2020. 

I. félévben tervezett időpontja, továbbá a közigazgatási szakvizsga 2020. I. 

félévi vizsgaidőszaka 2020. január 10. napját követően meghirdetésre 

került a Probono felületen. A Probono felületen elérhetők a közigazgatási 

alapvizsgára, közigazgatási szakvizsgára, ügykezelői alapvizsgára jelentkezés 

folyamatáról NKE által készített útmutatók: https://probono.uni-

nke.hu/tartalom/utmutatok 

 

Felhívom szíves figyelmét arra, hogy a Probono felületen tilos a duplikált 

regisztráció. Amennyiben a korábban már regisztrált tisztviselő időközben 

munkáltatót vált, akkor a változásokat a felületen a képzési referensnek kell 

átvezetni, úgy, hogy a korábbi tisztviselőjének jogviszony időszakát lezárja, 

ezt követően a tisztviselő a saját felületén új tisztviselői szerepet tud 

igényelni új munkáltatójához. A Probono felületre történő belépéshez 

szükséges adatokkal (regisztrált e-mail cím, jelszó) kapcsolatos probléma 

esetén az „elfelejtett jelszó” funkció, illetve az NKE technikai ügyfélszolgálata 

(06-1-432-9000, mellékek: 20360, 20366, 20358, 20373) nyújt segítséget. 

 

A közigazgatási vizsgák fenti, részletes ütemterve (felkészítők és vizsgák 

pontos időpontja) honlapunkon elérhető és letölthető 

(www.kormanyhivatal.hu, Dokumentumok – Komárom-Esztergom Megyei 

Kormányhivatal – Általános információk – Képzés, oktatás, vizsgák). 

Tájékoztatom, hogy az ütemterv a tervezett időpontokat tartalmazza, 

szervezési okokból az időpontoktól eltérés történhet. 

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdése merül fel kérem, hogy Frank 

Bianka (34/515-115, frank.bianka@komarom.gov.hu) szervezési referenssel 

és Lukács Edina igazgatási referenssel (34/795-605, 

lukacs.edina@komarom.gov.hu) szíveskedjen felvenni a kapcsolatot. 

 

 

 

 

mailto:frank.bianka@komarom.gov.hu
https://probono.uni-nke.hu/tartalom/utmutatok
https://probono.uni-nke.hu/tartalom/utmutatok
http://www.kormanyhivatal.hu/
mailto:frank.bianka@komarom.gov.hu
mailto:lukacs.edina@komarom.gov.hu
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Vizsgaidőszakok 

 

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal a 2020. évre vonatkozóan a 

következő vizsgaidőszakokat jelöli ki: 

 

I. félévi vizsgaidőszak: 2020. február-június  

II. félévi vizsgaidőszak: 2020. szeptember-december  

 

Közigazgatási vizsgák ütemterve 

2020. I. félév 

Helyszín 
Felkészítő tanfolyam 

tervezett időpontja 

Vizsga 

tervezett időpontja 

Közigazgatási alapvizsga 

KEM KH 

Tatabánya, 

Bárdos L. u. 

2. 

 

2020. február 25-26-27. 

2020. március 10-11-12. 

2020. március 17-18-19. 

2020. április 21-22-23. 

2020. április 28-29-30. 

2020. május 5-6-7. 

2020. május 19-20-21.  

2020. március 13. 09:00 (péntek) 

2020. március 27. 09:00 (péntek) 

2020. április 3.  09:00 (péntek) 

2020. május 8.  09:00 (péntek) 

2020. május 15.  09:00 (péntek) 

2020. május 22.  09:00 (péntek) 

2020. június 5.  09:00 (péntek) 

Közigazgatási szakvizsga 

KEM KH 

Tatabánya, 

Bárdos L. u. 

2. 

 

 

kötelező tárgyi felkészítők 

1. csoport: 

2020. február 24-25-26-27-28. 

2. csoport: 

2020. március 2-3-4-5-6. 

2020. március 31. (kötelező tárgy, 1. 

csoport) 

2020. április 1. (kötelező tárgy, 2. csoport) 

2020. április 2. (kötelező tárgy, 3. csoport) 

választott tárgy 

2020. április 15. 

önkormányzati igazgatás 

 

2020. április 16. 

államigazgatás 

 

 

választott tárgyi vizsganapok: 

2020. május 12-13-14. 

 

választott tárgyak: 

önkormányzati igazgatás 

államigazgatás 

 

 

Ügykezelői alapvizsga 

KEM KH 

Tatabánya, 

Bárdos L. u. 

2. 

 

2020. március-április, 2020. május-június 

 

Csekély számú jelentkező esetén a vizsga lebonyolítása másik vizsgaszervezőhöz 

történő átirányítással történik. 
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Tájékoztatás az önkormányzati képviselők kötelező továbbképzéséről 

(jegyzőknek) 

 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

32.§ (2) bekezdésének j) pontja alapján az önkormányzati képviselők az 

eskütételt követő három hónapon belül kötelesek részt venni a fővárosi és 

megyei kormányhivatal által szervezett képzésen.  

 

A képzést a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) 

kormányhivatalokkal együttműködve elektronikus úton valósítja meg. 

A tananyagok díjmentesen a http://kepviselo.ludovika.hu/ oldalon történő 

regisztrációt követően érhetők el. A regisztrációra kizárólag egyéni e-mail 

címmel van lehetőség. 

A képzési program 1 kötelező és 1 szabadon választható képzési egységből 

áll. A felhasználói felületen a tananyagok mellett tájékoztató oldal és 

„Gyakran ismételt kérdések” menüpont is elhelyezésre került. 

 

A képzési kötelezettség teljesítése az újraválasztott képviselőkre és az első 

ciklusukat megkezdő képviselőkre egyaránt vonatkozik. Újraválasztottnak 

minősül az a képviselő, akit legalább egy  ciklusban önkormányzati 

képviselőnek megválasztottak, beleértve a korábbi, 2014-2019. ciklust 

megelőző megválasztást is. A két célcsoport kötelező képzésének teljesítése 

eltérő programokkal történik. Ezekről az NKE által, a képzési referenseknek 

és a képviselő munkatársaknak készített tájékoztató levél részletes 

információkat tartalmaz. 

 

A polgármesterek, külsős alpolgármesterek és külsős bizottsági tagok részére 

a képzés nem kötelező, azonban igény esetén az ingyenes regisztrációt 

követően számukra is térítésmentesen hozzáférhető a tananyag és 

teljesíthető a képzés. 

A különböző célcsoportoknak megfelelően a felületre eltérő státuszokban 

lehet regisztrálni, azonban felhívom szíves figyelmét, hogy szervezői 

jogosultságban kizárólag a fővárosi és megyei kormányhivatalok 

kapcsolattartó munkatársai regisztrálhatnak. 

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy jelen tájékoztató kizárólag a helyi 

önkormányzati képviselők képzésével kapcsolatos feladatokat foglalja 

magában, a nemzetiségi önkormányzati képviselők képzésére nem 

vonatkozik. 

 

 

http://kepviselo.ludovika.hu/
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A jogszabályban előírt képzési kötelezettségnek az önkormányzati képviselő 

akkor tesz eleget, ha a célcsoportnak megfelelő kötelező program, továbbá 

egy választható program tananyaga teljes egészében megtekintésre, és a 

tananyagokhoz tartozó önellenőrző kérdések megválaszolásra kerülnek. 

 

Az önkormányzati képviselők képzésének kapcsolattartói feladatait a 

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal részéről Frank Bianka 

szervezési referens (34/515-115, frank.bianka@komarom.gov.hu) látja el. 

Kérem, hogy az önkormányzati képviselők a felmerülő kérdésekkel, 

észrevételekkel a kormányhivatali kapcsolattartóhoz forduljanak bizalommal. 

Az NKE a tananyagok teljesítését folyamatosan nyomon követi, és havi 

szinten riport keretében adatot szolgáltat a kormányhivatali kapcsolattartó 

részére. A kormányhivatali kapcsolattartó a riportot a képzési referenseknek 

továbbítja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:frank.bianka@komarom.gov.hu
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Tájékoztatás az önkormányzati képviselők kötelező továbbképzéséről 

(Képviselőknek) 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

32.§ (2) bekezdésének j) pontja alapján az eskütételt követő három hónapon 

belül köteles részt venni a fővárosi és megyei kormányhivatal által szervezett 

képzésen.  

Tájékoztatjuk, hogy a fővárosi és megyei kormányhivatalok a képzéseket a 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem közreműködésével elektronikus úton 

biztosítják. 

A tananyagok, illetve a képzéssel kapcsolatos információk az alábbi 

honlapcímen érhetők el: http://kepviselo.ludovika.hu/  

A tananyagokhoz való hozzáférés regisztrációhoz kötött.  

A képzés ingyenes: sem a regisztráció, sem a tananyagokhoz való 

hozzáférés nem díjköteles. 

A képzés külön célcsoportként kezeli az első ciklusukat megkezdő, illetve a 

legalább egy ciklust képviselői munkával töltött képviselőket. 

Az első ciklusukat megkezdő képviselők esetében a helyi 

önkormányzatok működésére, a képviselő-testületek szerepére, a képviselők 

jogaira és kötelességeire helyeztük a hangsúlyt. A képzés egy kötelező 

programból, és egy szabadon választható képzésből áll. 

 

Első ciklusukat megkezdő képviselők részére 

Képzési program 

címe 

A képzési 

program jellege 

Teljesítés  Technikai információ 

A helyi 

önkormányzat 

működése 

Kötelező (minden 

első ciklusát 

megkezdő 

képviselő számára 

kötelező) A képzés akkor 

minősül teljesítettnek, 

ha a kötelező képzés 

és egy választott 

képzés esetében a 

tananyag teljes 

egészében 

megtekintésre és 

önellenőrző kérdések 

megválaszolásra 

kerülnek. 

A tananyagok hibátlan 

eléréséhez a Google 

Chrome vagy Mozilla 

Firefox böngészők 

legfrissebb változatait 

javasoljuk. 

A helyi 

önkormányzás 

alapjai 

Választható: A két 

program közül egy 

programot kell 

választani és azt 

teljesíteni. 

(Természetesen 

mindkét program 

elérhető az 

érdeklődő 

képviselők 

számára, így 

mindkét képzés 

ismeretanyaga is 

elsajátítható.) 

Önszervező 

önkormányzat – 

Önkormányzati 

településirányítás 

 

http://kepviselo.ludovika.hu/
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A legalább már egy ciklust képviselői munkával töltött (újraválasztott, 

vagy korábbi ciklus(ok)ban képviselőnek megválasztott) képviselők 

számára az elmúlt 5 évben bekövetkezett helyi önkormányzatok működésére 

kiható változások kerülnek bemutatásra. A képzés egy kötelező programból, 

és egy szabadon választható képzésből áll. 

 

Az újraválasztott képviselők részére 

Képzési program 

címe 

A képzési 

program jellege 

Teljesítés  Technikai információ 

A helyi önkormányzati 

rendszert érintő 

változások (2014-

2019.) 

Kötelező 

(minden 

újraválasztott 

képviselő 

számára kötelező) 
A képzés akkor 

minősül 

teljesítettnek, ha a 

kötelező képzés és 

egy választott képzés 

esetében a tananyag 

teljes egészében 

megtekintésre és 

önellenőrző 

kérdések 

megválaszolásra 

kerülnek. 

A tananyagok hibátlan 

eléréséhez a Google 

Chrome vagy Mozilla 

Firefox böngészők 

legfrissebb változatait 

javasoljuk. 

Smart governance – 

az okos 

(ön)kormányzás 

alapjai 

Választható: A 

három program 

közül egy 

programot kell 

választani és azt 

teljesíteni. 

(Természetesen az 

összes program 

elérhető az 

érdeklődő 

képviselők 

számára, így 

mindhárom 

képzés 

ismeretanyaga is 

elsajátítható.) 

Önszervező 

önkormányzat – 

Önkormányzati 

településirányítás 

Önszervező 

önkormányzat – 

Önkormányzati 

tőkevonzás 

 

A képzések esetén biztosítjuk az egyes tananyagok folyamatos elérhetőségét, 

így a képzés teljesítését követően is lehetőség van visszatérni a honlapra, 

továbbá az önkormányzati képviselők - függetlenül attól, hogy első 

ciklusukat kezdik, vagy újraválasztottak -, valamennyi tananyagot 

megismerhetik, letölthetik. 

A képzéssel kapcsolatban a területileg illetékes kormányhivatal képviselője 

nyújt információkat, a kijelölt kollégák elérhetősége megtekinthető az alábbi 

linken: http://kepviselo.ludovika.hu/  

Az esetlegesen felmerülő technikai problémákkal forduljon bizalommal a 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézet 

Ügyfélszolgálati Osztályához az alábbi elérhetőségeken: tovabbkepzes@uni-

nke.hu telefon: + 36 1 432 9030. 

 

 

 

 

http://kepviselo.ludovika.hu/
mailto:tovabbkepzes@uni-nke.hu
mailto:tovabbkepzes@uni-nke.hu
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Az Esztergomi Járási Hivatal közleményei 

Népegészségügyi Osztály 

 

 

Változás a praxisjog engedélyezésében: 

2020. január 1-től jogszabályi változás történt a háziorvosokat, házi 

gyermekorvosokat, fogorvosokat érintő praxisjog engedélyezésében. A járási 

hivatalok népegészségügyi osztályaitól a praxisjog engedélyezése az Állami 

Egészségügyi Ellátó Központhoz került. 

 

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról 

szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerint az Öotv.-

ben foglalt kivétellel önálló háziorvosi tevékenységet végezni csak 

praxisengedély birtokában lehet. A (2) bekezdés szerint a praxisengedély 

kiadása az Állami Egészségügyi Ellátó Központ hatáskörébe tartozik. 

 

Elérhetőségek: 

Állami Egészségügyi Ellátó Központ Alap- és Szakellátási Igazgatóság 

Alapellátási és Ellátásszervezési Osztály,  

1125 Budapest, Diósárok u. 3. 

1525 Budapest, 114. Pf.: 32. 

Telefon: +36/1/239-0473 

E-mail: alapellatas@aeek.hu 
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Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 

 

TÁJÉKOZTATÁS SERTÉSTARTÓK RÉSZÉRE 

 

„Jó Sertéstartási Gyakorlat” 

Minimális járványvédelmi követelmények, háztáji sertéstartás kapcsán az 

afrikai sertéspestis miatt fertőzött és a magas kockázatú területen 

 

 

 Minden sertéstartónak rendelkeznie kell ENAR jogszabályok által előírt 

tenyészetkóddal és tartási hely azonosítóval! 

 Állomány‐nyilvántartást kell vezetni, amely legalább az alábbiakat 

tartalmazza: az adott naptári napon tartott sertések darabszámát, 

korcsoporti bontásban; állatmozgásra vonatkozó adatokat (elhullás, házi 

vágás, értékesítés, stb.). Az állomány‐nyilvántartást és az állatszállításokhoz 

kapcsolódó bizonyítványokat (sertésszállító levél, állatorvosi igazolás, 

állattartói nyilatkozat) minimum 1 évig meg kell őrizni. 

 Nyilvántartást kell vezetni minden olyan személyről (állatorvos, inszeminátor, 

sertéságazati területi felelős, böllér, rokon, ismerős, stb.), akik a sertések 

közelébe mentek, vagy velük érintkezhetnek (ki, mikor, miért). 

 

Járványvédelem: 

 Csak az állatok tulajdonosa vagy gondozója járhat be rendszeresen az állatok 

tartására szolgáló gazdasági udvarba. 

 Az állatok gondozásakor arra a célra elkülönített munkaruhát, és lábbelit 

kell használni. 

 A gazdasági udvarba (vagy a sertések közelébe) csak kéz- és lábfertőtlenítő 

használatát követően lehet szabadon belépni és kilépni. 

 Idegenek (szomszéd, vadász, stb.) csak nagyon indokolt esetben (pl. házi 

vágás) és az állattartó által biztosított külön munkaruhában, lábbeliben vagy 

egyszer használatos védőköpeny és védőlábbeli felvétele után mehetnek a 

sertések közelébe. Ezt dokumentálni (ki, mikor, miért) is szükséges. 

 Járműforgalom: bármilyen jármű csak kerék‐ és járműfertőtlenítés után 

mehet be a sertéstartó gazdasági udvarrészbe. 

 Az állategészségügyi kezeléseket a szolgáltató állatorvosnak az 

állomány‐nyilvántartásban is fel kell vezetnie. (Állatorvosi vizsgálat, kezelés 

esetén az állatorvos nevének és a vizsgálat időpontjának feljegyzése). 

 Állandóan, vagy időszakosan karámban tartott állatok esetén a házi 

sertéseket kétsoros kerítéssel kell elválasztani a vadonélő állatoktól. A 

kerítések közötti távolság legalább 0,5 méter kell legyen és úgy kell 

kialakítani, hogy a két sor közötti terület rendszeres karbantartása, 
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gyomtalanítása elvégezhető legyen. A kerítés magassága legalább 1 

méterrel meg kell haladja a benn tartott állatok marmagasságát. 

 Zárt tartás estén folyamatosan biztosítani kell az ingatlan 

körülkerítettségének épségét, amely alkalmas ember, kóbor állat vagy vadon 

élő állat behatolásának megakadályozására. 

 Ha a karám fala az ingatlant határoló kerítés is egyben, annak teljesen 

zártnak, erősnek, résmentesnek kell lennie. 

 Ha sertése megbetegszik, azonnal értesítse az állatorvosát! 

 Minden más esetben külön kerítés szükséges, megfelelő távolságra 

(minimum 0,5 méter) a karámtól. A közrezárt területet, valamint a kerítés 

külső oldalán lévő területet is rendszeresen karban kell tartani. A terület 

gyomtalanítása, fa‐ és bozótmentesen tartása segíti a vadon élő állatok 

távoltartását a teleptől. 

 

Tartás, takarmányozás: 

 Csak engedélyezett takarmány előállítótól származó, nyilvántartott 

takarmányforgalmazótól vásárolt keveréktakarmány etethető. 

 Saját termesztésű takarmány csak az előírt várakozási idők betartásával 

használható fel. A vaddisznókban jelenlévő fertőzöttség jelentette veszély 

miatt szántóföldről, kaszálóról, legelőről betakarított takarmányt, illetve 

alomanyagot frissen ne használjanak házi sertéseik ellátására. A szálas 

takarmányt és gabonát a beszállítástól legalább 30 napig, a szalmát legalább 

90 napig kell tárolni a felhasználás előtt. (Természetesen ez vonatkozik a 

learatott kukoricatáblák böngészése során összegyűjtött kukoricára is!) 

 A takarmányt és alomanyagot elkülönítve, zártan tárolják, biztosítsák, hogy 

ahhoz vadon élő állatok ne férjenek hozzá! 

 A takarmányozásra felhasznált keveréktakarmányok, alapanyagok 

beszerzésének, a saját előállítású takarmány alapanyagok betakarításának, 

a várakozási idők betartásának dokumentálása az állattartó feladata. A 

nyilvántartást legalább 1 évig meg kell őriznie. 

 Tilos állati eredetű anyagot tartalmazó élelmiszerhulladék (moslék) 

etetése! 

 Fertőzött területen belül tilos a zöldtakarmány etetése! 

 Alomanyag beszerzési, betakarítási idejének, várakozási idő betartásának 

dokumentálása az állattartó kötelezettsége. 

 Az állattartó köteles gondoskodni az állattartó épületekben a rendszeres és 

dokumentált rovar‐ és rágcsálóirtásról. 

 Trágyakezelés: a mezőgazdasági földterületeken csak füllesztéssel 

ártalmatlanított trágya helyezhető ki. A trágyázásra használt eszközök, gépek 

használatot követő azonnali mosása és fertőtlenítése az állattartó 

kötelezettsége! 

 



34 
 

Egyéb: 

 Minden sertéstartónak írásos állategészségügyi‐járványvédelmi ellátási 

szerződést kell kötnie egy szolgáltató állatorvossal. A szolgáltató állatorvos 

köteles tájékoztatni az állattartót az állategészségügyi‐, járványvédelmi 

előírások betartásának rendjéről. Fel kell hívnia a sertéstartó figyelmét a 

hiányosságokra, és javaslatot kell tenni azok kijavítására. 

 

További információkat találnak a https://portal.nebih.gov.hu oldalon, illetve 

kérdéseikkel fordulhatnak a területileg illetékes hatósági állatorvosokhoz. 

 

Foglalkoztatási Osztály 

 

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal, mint konzorciumvezető az 

EFOP-1.2.9-17-2017-00025. számú NŐK-Munka-Család projekt keretében 

az alábbi ingyenes képzés lehetőségét szeretné felkínálni az Önkormányzatok 

számára. 

„Munka és magánélet összehangolása” elnevezésű, 20 órás tréning, 

melynél lehetőség van külső helyszínen történő megvalósításra is (akár az 

Önkormányzatoknál). 

További információt és jelentkezési szándékukat 2020. február 29-ig tehetik 

meg a szekeresne.kemkik@gmail.com elérhetőségen, Szekeresné Horváth 

Zsuzsannánál. 

 

 

Kormányablak Osztály 

 

 

A kormányablakok területét érintő aktuális információk, változások, 

tájékoztatások (2020. január) 

 

- 2019. október 1-től a mozgásában korlátozott személy részére, 

amennyiben „végleges” az állapota, az eddigi 5 éves időtartam helyett 

határidő nélküli parkolási igazolvány kerül kiállításra 

 

- 2020. január 1-től  

- a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti kérelem a 

kormányablakoknál is benyújtható, 

- megszűnik az egyéni vállalkozói igazolvány, a korábban kiadott 

igazolványok érvénytelenné válnak, azok leadásáról a vállalkozóknak 

2020. március 1-ig gondoskodni kell, 

- megszűnik az egyéni vállalkozók nyilvántartásba vételt követő 30 

napon belüli ellenőrzése, ellenőrzésekre eseti jelleggel és ellenőrzési 

terv alapján kerül sor, 

https://portal.nebih.gov.hu/
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- az OT forgalmi rendszámok (muzeális jellegű járművek) országos 

illetékességgel kerülnek kiadásra, 

-  a külföldről behozott gépjárművek esetében az eredetvizsgálat 

kezdeményezésére és a forgalomba helyezésre az eddigi 30 nap helyett 

60 nap áll rendelkezésre, 

- közlekedési nyilvántartásból adatszolgáltatás - amennyiben a kért 

adattal az okmánytár rendelkezik - az eddigi gyakorlattól eltérően nem 

a közlekedési igazgatási hatóságtól (járási hivatal), hanem közvetlenül 

a nyilvántartótól (Belügyminisztérium) kérhető. 
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Tatabányai Járási Hivatal közleményei 

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

 

 

A mezőgazdaságban és erdőgazdaságban a vad által okozott, továbbá a 

vadban okozott kár mértékének megállapításával kapcsolatos 

tevékenységre a jegyző által kirendelhető szakértők: 

 

1, MEZŐGAZDASÁGI SZAKIRÁNYULTSÁG: 

N é v  L a k c í m  Telefon 

Varga Zoltán 2943 Bábolna, Víztorony u. 9. 30/575-

2653 

Kása Róbert István 9330 Kapuvár, Szent László út 8. 30/701-

1349 

Szabó Petra 8055 Balinka, Gajavölgy u. 27. 70/317-

2161 

Reischl Gábor 9400 Sopron, Mikoviny utca 40. 30/257-

5573 

 

2, Kertészeti szakirányultság 

Kása Róbert István 9330 Kapuvár, Szent László út 8. 30/701-

1349 

3, ERDŐGAZDASÁGI SZAKIRÁNYULTSÁG 

Greiner József 2943 Bábolna, Marek u. 35. 20/943-

2080 

Varga Zoltán 2943 Bábolna, Víztorony u. 9. 30/575-

2653 

Kása Róbert István 9330 Kapuvár, Szent László út 8. 30/701-

1349 

Szabó Petra 8055 Balinka, Gajavölgy u. 27. 70/317-

2161 

Reischl Gábor 9400 Sopron, Mikoviny utca 40. 30/257-

5573 

 

A szakértői névjegyzékben szereplő személyek megbízatása határozatlan 

ideig, illetve a névjegyzékből való törlésig szól. 
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Az OKIR adatszolgáltatási lehetőségek, funkciók 2020. január 1-től 

megváltoztak. Az elektronikusan benyújtható ÁNYK alapú bevallások 

kiváltásra kerültek egy új online űrlapkezelő és adatszolgáltató 

rendszerrel. 

 

A Csongrád Megyei Kormányhivatal konzorciumvezetőként valósítja meg a 

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 konstrukció keretében „A hatáskör 

átcsoportosításból adódó szakrendszeri integrációs feladatok” (továbbiakban: 

SZAKINT) című, KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00043 azonosító számú 

projektet. A projekt keretében valósul meg az Agrárminisztériummal 

együttműködve az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR) 

továbbfejlesztése, az OKIRkapu projektelem. A fejlesztés célja a 

természetvédelemmel, a környezetvédelemmel és a hulladékgazdálkodással 

kapcsolatos közigazgatási eljárások E-ügyintézési törvény rendelkezései 

szerinti újjászervezése az elektronikus ügyintézés biztosításával és az 

együttműködő szervek közötti kapcsolattartás biztonságos elektronikus úton 

történő kialakítása. 

 

Az OKIR továbbfejlesztésének eredményeként, az OKIR adatszolgáltatási 

lehetőségei, funkciói 2020. január 1-től megváltoztak. Az elektronikusan 

benyújtható ÁNYK alapú bevallások kiváltásra kerültek egy új online 

űrlapkezelő és adatszolgáltató rendszerrel. Az online felületen keresztül az 

adatszolgáltatók közvetlenül tölthetik fel a rájuk vonatkozó adatokat, 

férhetnek hozzá adatszolgáltatásaikhoz, vagy kezdeményezhetik 

módosításukat. 

 

Az új online adatszolgáltatással kapcsolatos további információk, a rendszer 

elérhetősége az OKIR weboldalán kerül publikálásra: web.okir.hu. A 

működéssel kapcsolatos kérdéseiket, problémájukat az OKIR Helpdesk 

számára küldhetik meg a support@am.gov.hu email címre. 
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Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Katasztrófavédelmi Hatóság Osztály közleményei 

 

Módosul az Országos Tűzvédelmi Szabályzat 

 

A Magyar Közlöny 2019. évi 129. számában jelent meg az Országos 

Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet módosító 

30/2019. (VII. 26.) BM rendelet, mely rendelet 2020. január 22-től vált 

hatályossá. A módosítás 106 szakaszt és 14 mellékletet érint.  

 

Az OTSZ módosításához illeszkedve várható új Tűzvédelmi Műszaki 

Irányelvek (TvMI) megjelenése is, illetve TvMI módosítások, hiszen a 

módosított OTSZ-el össze kell hangolni a TvMI-k tartalmát.  

 

Általános rendezőelv szerint a követelményeket a rendelet tartalmazza, még a 

lehetséges megoldások körét a TvMI-k foglalják magukba. 

 

A tűzvédelmi műszaki irányelvek megjeletek a BM OKF honlapján az alábbi 

linken: 

https://katasztrofavedelem.hu/213/tuzvedelmi-muszaki-iranyelvek 

 

 Néhány ízelítő a módosításokból: 

 

1. A tömegtartózkodásra szolgáló helyiségre előírt követelményeket a 

módosítást követően akkor kell érvényesíteni, ha a helyiség 

rendeltetésszerű használata összefüggő tömeg tartózkodásával jár. 

 

2. A továbbiakban csak az minősül beépített tűzjelző, illetve oltó 

berendezésnek, mely a tűzvédelmi hatóság használatba vételi 

engedélyével rendelkezik. 

 

3. Megjelent a passzív tárolás fogalma, mely alatt a tárolt anyag 

bontatlan, zárt, gyári csomagolásban és edényzetben vagy szállításra 

minősített csomagolásban és edényzetben történő tárolása, 

forgalmazása értendő. Jelentősége a kockázati osztályba sorolásnál 

érhető majd tetten, ahol kedvezményt jelent, továbbá közösségi 

rendeltetés esetén is elérhető lesz a fokozottan tűz. vagy 

robbanásveszélyes anyag tárolása tűzgátló építményszerkezettel 

történő határolás mellett. 

 

4. Az anyagok tűzveszélyességi osztályainak CLP rendelethez igazítása 

finomodott, így kerültek beemelésre többek között az instabil 

robbanóanyagok a fokozottan tűz és robbanásveszélyes anyagok közé. 

https://katasztrofavedelem.hu/213/tuzvedelmi-muszaki-iranyelvek
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5. Az építményszint számának megállapításkor a rendeletben 

meghatározott esetekben figyelmen kívül hagyhatók lesznek az 

alábbiak: 

a) az a tetőszint, amelyen csak felvonógépház, lépcsőház felső szintje, 

továbbá gépészeti helyiség található, és a gépészeti helyiségek 

összesített alapterülete nem haladja meg a tetőszint alapterületének 

25%-át, 

b) az a tetőtér, amelyben – a tetőtér beépítetlen részén kívül – csak 

felvonógépház, lépcsőház felső szintje, továbbá gépészeti helyiség 

található, és a gépészeti helyiségek összesített alapterülete nem haladja 

meg a tetőtér alapterületének 25%-át, 

c) az a tetőtér, amelyben a b) pontban foglaltakon kívül kétszintes 

lakások felső szintje található, és valamennyi lakás megközelítése a 

tetőtér alatti szintről biztosított, 

d) a galéria, osztószint, 

e) ipari, mezőgazdasági, tárolási alaprendeltetés esetén a technológiai 

szint, 

f) szinteltolásos kialakítás esetén az a félszint, amely nem befolyásolja 

számottevően a kockázat mértékét, 

g) az épület részét képező olyan kilátószint, továbbá az olyan 

pinceszint, amely kiterjedése, befogadóképessége és rendeltetése 

alapján nem befolyásolja számottevően a kockázat mértékét. 

 

6. Az F, Ffl és FL tűzvédelmi osztályú építőanyag, építési termék, 

valamint az olyan építőanyag, építési termék, amelynek tűzvédelmi 

osztályát nem állapították meg feltételekkel beépíthetők, mely feltételek 

bővültek. 

 

7. Oltóvíz ellátással kapcsolatban megfogalmazott lényeges kiegészítés 

szerint fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyagok tárolása 

esetén a 10 000 l/kg-ot meg nem haladó mennyiség esetén legalább 

másfél órán keresztül, még 10 000 l/kg-ot meghaladó mennyiség 

esetén legalább két órán keresztül kell biztosítani. 

 

8. Az épületek menekülési útvonalain fokozottan tűz- vagy 

robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó 

anyagok nem helyezhetők el, nem tárolhatók. Megjelent kivételszabály 

szerint kivételt képeznek a beépített építési termékek és biztonsági 

jelek, valamint azok az installációk, dekorációk, szőnyegek, 

falikárpitok és egyéb, nem tárolásra szolgáló, valamint a helyiség 

rendeltetésével összefüggő tárgyak, amelyek az elhelyezéssel érintett 

fal vagy a padló felületének szintenként legfeljebb 15%-át fedik le. 
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9. Anyagok tulajdonságaihoz kapcsolódóan a tűzveszélyességi osztályok 

átalakításával párhuzamosan megjelenik két módosított fogalom, a 

nem éghető anyag és a szilárd éghető anyag. 

 

„108. nem éghető anyag: szervetlen vagy alacsony szervesanyag-

tartalmú anyag, amelynek gyulladási hőmérséklete a vonatkozó 

műszaki eljárásban a meghatározási hőmérséklethatárig nem 

állapítható meg, az A1 és A2 tűzvédelmi osztályba sorolt építőanyag, 

valamint az a szilárd építőanyag, amelynek a szabványos laboratóriumi 

vizsgálati módszerrel megállapított, a termék egészére vonatkozó 

égéshője nem haladja meg a 3,0 MJ/kg-ot,” 

„129. szilárd éghető anyag: szobahőmérsékleten szilárd 

halmazállapotú, szerves- vagy alacsony szervetlenanyag-tartalmú 

anyag, amelynek a gyulladási hőmérséklete a vonatkozó műszaki 

eljárással meghatározható, a B-F tűzvédelmi osztályba sorolt szilárd 

építőanyag, valamint az a szilárd építőanyag, amelynek a szabványos 

laboratóriumi vizsgálati módszerrel megállapított, a termék egészére 

vonatkozó égéshője 3,0 MJ/kg-nál nagyobb,” 

 

A módosítások hatályba lépését megelőzően a tűzvédelmi tervezők 

rendelkezésére állt 180 nap a változások feldolgozására. A módosítások 

hatályba lépését megelőzően beadott dokumentációk még annak 

megfelelően, azaz a módosítást megelőző állapot szerint bírálhatók el. 
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A Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság  

bűnmegelőzési felhívása 

 

 

Az elmúlt napokban több bejelentés is érkezett a Komárom-Esztergom 

Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába, miszerint 

idős személyeket csalók próbáltak tévedésbe ejteni. A hasonló esetek 

kapcsán a rendőrség az alábbiakra hívja fel a figyelmet. 

 

Az úgynevezett unokázós csalók telefonon hívnak fel idős embereket. Az 

elkövető a kiszemelt áldozat hozzátartozójának – legtöbbször unokájának - 

adja ki magát, vagy azt mondja, hogy az ő megbízásából telefonál. Azt állítja, 

hogy az unoka valamilyen bajba került (például autóbalesetet szenvedett 

vagy tartozása van), és sürgősen pénzre van szüksége. Mivel közvetlen 

találkozáskor könnyen kiderülne, hogy nem ő az unoka,  akadályoztatására 

hivatkozva valakit elküld a pénzért, esetleg ékszerekért. 

 

Ilyen esetekben azonnal ellenőrizzék a hívás valóságtartalmát! Hívják fel azt 

a személyt, akire az ismeretlen telefonáló hivatkozik! Ha felmerül a gyanúja, 

hogy valaki önmagát hozzátartozónak adja ki, hívja fel, és tájékozódjon! 

 

Figyelem! A csalók felkészülnek a bűncselekmények elkövetésére, és a sértett 

bizalmának elnyerése érdekében olyan valós információkat is közölhetnek, 

amelyek valóban a hozzátartozóhoz kapcsolódnak. 

 

Bűncselekmény gyanúja esetén azonnal értesítsék a rendőrséget! Ne 

beszéljenek idegenek előtt, nyilvános helyen magánügyeikről, hiszen ezeket 

az információkat a bűnelkövetők felhasználhatják. Soha ne nyissanak ajtót 

idegeneknek, és bármilyen indokra is hivatkoznak, ne adjanak nekik pénzt! 

Gyanús idegenek látogatása esetén jegyezzék meg személyleírásukat, 

gépjárművük rendszámát! 

 

Ha mégis bűncselekmény áldozatává válik, azonnal értesítse a rendőrséget a 

112-es segélyhívó számon! 

 

A rendőrség az idősek családját, közvetlen ismerőseit is összefogásra kéri. 

Hívják fel rokonuk, ismerősük figyelmét a fentiekhez hasonló történetekre, 

bűnelkövetési módszerekre, és mondják el nekik a rendőrség tanácsait! 

 


