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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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Adószakmai nap a kormányhivatalban 

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztályára több 

önkormányzati adóhatóságtól is jelzés érkezett, hogy az adótárgyú törvények 

változására tekintettel szakmai képzésre tartanak igényt.  

Az új eljárási jogszabályok hatályba lépése és az anyagi jogszabályokat érintő 

jelentős változások a jegyzői értekezlet keretét meghaladták, ezért egész 

napos szakmai nap megszervezése mellett döntöttünk.  

2018. április 05-én a kormányhivatal konferencia termében 54 fő 

részvételével került megtartásra „Az önkormányzati adóigazgatás körébe 

tartozó anyagi és eljárási jogszabályok 2018. évi változásainak magyarázata 

gyakorlati példákon keresztül” című szakmai nap. Az előadásokat Dr. Kovács 

Attila, a Nemzetgazdasági Minisztérium Jövedéki Adók és Járulékok 

Főosztály szakmai tanácsadója tartotta.  
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A szakmai napon részletes tájékoztatást kaptunk a helyi adókat és a 

gépjárműadót érintő jogszabály-módosításokról, az adózás rendjéről szóló 

2017. évi CL. törvény, az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. 

törvény, az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 

2017. évi CLIII. törvény, valamint az adóigazgatási eljárás részletszabályairól 

szóló 465/2017. Kormányrendelet koncepciójáról, újításairól, új 

jogintézményeiről.  

Az előadó gyakorlati példák, a vonatkozó bírósági gyakorlat és a kialakított 

állásfoglalások ismertetésével segítette az első- és másodfokú adóhatósági 

munkatársak, valamint a törvényességi felügyeleti jogkört ellátó 

kormányhivatali ügyintézők munkáját.  

A szakmai nap előadás-anyagát az előadó a résztvevők rendelkezésére 

bocsátotta.  

Reményeink szerint a szakmai nap résztvevői a képzést hasznosnak találták, 

az elhangzottak munkafolyamatba építésével az önkormányzati adóhatósági 

tevékenység hatékonyabbá és eredményesebbé tehető.  
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Tájékoztatás a jelzőrendszeri tagságból adódó kötelezettségekről 

2. rész – A hozzátartozók közötti erőszak észlelése esetén fennálló 

jelzőrendszeri kötelezettség 

 

Jogszabályi háttér 

A hozzátartozók közötti erőszak esetén alkalmazható távoltartásról szóló 

2009. évi LXXII. törvény (a továbbiakban: Hketv.) 1. § (1) bekezdésének 

értelmében hozzátartozók közötti erőszaknak minősül 

a) a bántalmazó által a bántalmazott sérelmére megvalósított, a méltóságot, 

az életet, a szexuális önrendelkezéshez való jogot, továbbá a testi és lelki 

egészséget súlyosan és közvetlenül veszélyeztető tevékenység, 

b) a bántalmazó által a bántalmazott sérelmére megvalósított, a méltóságot, 

az életet, továbbá a testi és lelki egészséget súlyosan és közvetlenül 

veszélyeztető mulasztás. 

 

Bántalmazott az a hozzátartozó, akinek a sérelmére a hozzátartozók közötti 

erőszakot megvalósítják. 

 

Bántalmazó az a cselekvőképes hozzátartozó, aki a hozzátartozók közötti 

erőszakot megvalósítja, vagy akire tekintettel a hozzátartozók közötti 

erőszakot más megvalósítja, feltéve, hogy ezzel a bántalmazó egyetért. 

 
A Hketv. 2. § (1) bekezdése értelmében a hozzátartozók közötti erőszak 

megelőzéséhez kapcsolódó feladatot látnak el a törvényben meghatározott 

alaptevékenységük keretében 

 

a) az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a védőnői szolgálat, a 

háziorvos, a házi gyermekorvos, 

b) a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a 

családsegítő szolgálat, a családsegítő központ, gyermekjóléti szolgálat, 

gyermekjóléti központ, gyermekek vagy családok átmeneti otthona, 
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c) a közoktatási intézmények, így különösen a nevelési-oktatási intézmény, a 

nevelési tanácsadó, 

d) a gyámhatóság, 

e) a rendőrség, 

f) az ügyészség, 

g) a bíróság, 

h) a pártfogó felügyelői szolgálat, 

i) az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, 

j) a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása, 

k) az egyesületek, alapítványok. 

 

A fent nevesített jelzőrendszeri tagok hozzátartozók közötti erőszak 

veszélyének észlelésekor kötelesek jelzéssel élni a családvédelmi 

koordinációért felelős szervnél.  

 

A Kormány a Hketv. szerinti családvédelmi koordinációért felelős szervként a 

gyámhivatalt jelölte ki, vagyis a jelzést a gyámügyi feladatkörben eljáró járási 

hivatalok, vagyis a járási gyámügyi osztályok felé szükséges megtenni.  

 

A jelzőrendszeri tagok és a családvédelmi koordinációért felelős szerv a 

hozzátartozók közötti erőszak megelőzése és a bekövetkezett, hozzátartozók 

közötti erőszak ártalmainak csökkentése érdekében kötelesek egymással 

együttműködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni.  

 

A jogszabály lehetővé teszi, hogy a jelzőrendszeri tagként nevesített 

intézményeken felül más szervezet vagy természetes személy is jelzéssel éljen 

hozzátartozók közötti erőszak veszélyének észlelésekor. Ezesetben a 

jelzőrendszeri tagok illetőleg a családvédelmi koordinációért felelős szerv 

együttműködési kötelezettsége e más szerv/személy irányában az eljárás 

megindítására vonatkozó visszajelzésre vonatkozóan áll fenn. 

 

Fontos hangsúlyozni továbbá, hogy a családvédelmi koordinációért felelős 

szerv kezdeményezi a jelzőrendszeri kötelezettséggel érintett személynek, 
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illetve szerv alkalmazottjának fegyelmi felelősségre vonását, ha fenti jelzési és 

együttműködési kötelezettségnek nem tesz eleget. 

 

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 

Kormánymegbízottjának utasítása a jelzőrendszeri tevékenység 

hatékonyabbá tételéről és a jelzőrendszeri munkacsoport létrehozásáról 

 

A veszélyeztetett gyermekek, a segítségre szoruló családok és gyermekek, 

valamint a hozzátartozók közötti erőszakos cselekményeket elszenvedett 

személyek érdekeinek fokozott védelme céljából a Kormányhivatal egyes 

szervezeti egységeit és a Járási Hivatalokat terhelő jelzőrendszeri 

kötelezettség teljesítésének megkönnyítése, a jelzőrendszeri tevékenység 

hatékonyabbá tétele, az egyes jelzőrendszeri tagok közötti folyamatos 

kommunikáció megteremtése érdekében belső szabályozó kiadására került 

sor.  

 

Az Utasítás 2016. november 25. napján, a nők elleni erőszak 

megszüntetésének világnapján lépett hatályba, személyi hatálya a jelzési 

kötelezettséggel érintett kormányhivatali szervezeti egységek, a Járási 

Hivatalok jelzőrendszeri szerepet betöltő állami tisztviselőire továbbá a 

megyei vezető védőnőre és a járási vezető védőnőkre terjed ki.  

 

A jelzőrendszeri kötelezettséggel összefüggésben felmerülő esetleges 

kérdésekkel kapcsolatban a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztályának munkatársai készséggel állnak rendelkezésre a 

jelzes@komarom.gov.hu elektronikus levélcímen, továbbá az alábbi 

elérhetőségek valamelyikén: 

 

Németh-Zwickl Nikoletta 

jelzőrendszeri koordinátor 

Telefonszám: 06-34/515-187 

E-mail: 

zwickl.nikoletta@komarom.gov.hu 

 

dr. Gulyás Renáta 

főosztályvezető-helyettes 

Telefonszám: 06-34/515-169 

E-mail: 

gulyas.renata@komarom.gov.hu 

mailto:jelzes@komarom.gov.hu
mailto:zwickl.nikoletta@komarom.gov.hu
mailto:gulyas.renata@komarom.gov.hu
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Tájékoztatás a TOP-5.1.2-15 „Helyi foglalkoztatási együttműködések” 

elnevezésű munkaerőpiaci programról – Oroszlányi Járási Hivatal 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló 

TOP-5.1.2-15 „Helyi foglalkoztatási együttműködések” elnevezésű 

munkaerőpiaci program indult az Oroszlány Járás Hivatal koordinálásával.   

 

A Projekt keretein belül elhelyezkedést elősegítő támogatásokat nyújtunk a 

foglalkoztatók (kis-középvállalkozások, egyéni vállalkozások, 

önkormányzatok, intézmények) létszámbővítéséhez.  

 

Támogatási formák: 

 bértámogatás nyújtása (munkáltatónak); 

 bérköltség támogatás nyújtása (munkáltatónak); 

 munkatapasztalat-szerzést elősegítő bérköltség-támogatás nyújtása 

(munkáltatónak); 

 munkába járáshoz kapcsolódó helyközi utazás támogatása; 

 mobilitás támogatása (utazási támogatás munkavállalónak) 

 

Kik azok, akik bevonhatóak a Projektbe? 

Olyan munkaviszonnyal nem rendelkező személyek, akik az oroszlányi járás 

területén élnek, valamint a következők valamelyike igaz rájuk: 

 Alacsony iskolai végzettségűek; 

 Inaktívak: bevonás előtt 1 hónappal nem dolgoztak, illetve nem volt 

rendszeres jövedelmet biztosító munkájuk; 

 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdők; 

 GYED-ről GYES-ről, ápolási díjról visszatérők; 

 Egy vagy több gyermeket egyedül nevelő felnőttek; 

 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők; 

 Roma nemzetiségűek; 

 Megváltozott munkaképességűek; 

 Közfoglalkoztatottak; 
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 Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek: minimum 6 hónapja 

álláskeresők vagy minimum 3 hónapja álláskeresők és  

 közfoglalkoztatottak vagy 

 elavult szakképzettséggel rendelkezők (van szakképzettségük, de azt 

több mint 10 éve szerezték) vagy 

 megfelelő szakképzettséggel rendelkeznek, de gyakorlattal nem vagy 

 szakképesítéssel nem rendelkeznek. 

 

Mit nyújtunk a jelentkezőknek? 

Munkaerőpiaci-szolgáltatásokat: Ezen szolgáltatások keretében személyre 

szabott segítséget nyújtunk pályamódosításban, szakmaválasztásban, 

önéletrajzírásban, állásinterjúra való felkészülésben, munkavállalást 

megelőző problémák kezelésében. Segítjük a beilleszkedést munkahelyi 

mentorálás keretében. 

 

Megfelelő létszám esetén támogatjuk a foglalkoztatást elősegítő képzésben 

történő részvételt az alábbiakkal:  

 a képzési költség; 

 a képzéshez kapcsolódó (helyközi) utazás; 

 a képzés idejére szóló keresetpótló juttatás és járulékainak biztosítása; 

 

A programmal kapcsolatban érdeklődni lehet a Komárom-Esztergom Megyei 

Kormányhivatal Oroszlányi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán az 

alábbi elérhetőségek valamelyikén:  

 

Soós Dalma 

Tel.: 34/ 364-767 

Oroszlány Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály 

Oroszlány, Fürst Sándor utca 29. 
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Tájékoztatás a közérdekű munka büntetés szankció végrehajtásában 

részt vállaló munkáltatók részére 

Mi szabályozza a közérdekű munka büntetés végrehajtását? 

 

A közérdekű munka büntetés letöltetésével kapcsolatos szabályokat a 

büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési 

elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban Bv.tv.) 

VIII. fejezete tartalmazza.  

 

 A Bv.tv. 280. §-a értelmében a közérdekű munka végrehajtásának 

célja, hogy az elítélt a köz érdekében álló munkát végezzen, és hogy az 

az elítélt bűnismétlése megelőzésének és társadalmi beilleszkedésének 

az elősegítését is szolgálja.   

 A közérdekű munka végrehajtásáról a pártfogó felügyelői szolgálat 

gondoskodik, amely feladatát a központi vagy helyi önkormányzati 

költségvetési szervekkel vagy ezek intézményeivel, helyi 

közszolgáltatást végző egyéb szervezetekkel, az állami és 

önkormányzati tulajdon kezelésével és fenntartásával megbízott vagy 

erre a célra az állam vagy az önkormányzat által létrehozott 

gazdálkodó szervezetekkel, az egyházi jogi személyekkel, a közhasznú 

jogállású szervezetekkel, a civil szervezetekkel, valamint a gazdálkodó 

szervezetekkel és az állami foglalkoztatási szervvel együttműködésben 

látja el.  

 

Felhívjuk a tisztelt Önkormányzatok figyelmét, hogyha nincs a 

jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő más munkahely, a 

helyi önkormányzati költségvetési szervek vagy ezek intézményei, a 

helyi közszolgáltatást végző egyéb szervezetek, az önkormányzati 

tulajdon kezelésével és fenntartásával megbízott vagy erre a célra az 

önkormányzat által létrehozott gazdálkodó szervezetek kötelesek a 

közérdekű munkavégzés helyét biztosítani. 
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Mik a közérdekű munka büntetés általános jellemzői? 

 

 Legalább 42, legfeljebb 312 óra tartamú középsúlyos büntetés, amelyet 

akkor alkalmaznak a bíróságok, ha a büntetési cél szabadságvesztés 

kiszabása nélkül is megvalósulhat, de ugyanez a pénzbüntetéstől nem 

várható. 

 A közérdekű munkára ítélt köteles – az egészségi állapotának és 

képzettségének megfelelő - az ítéletben meghatározott munkát 

pihenőnapján, szabadsága alatt, vagy szabadidejében díjazás nélkül 

végezni. 

 A kijelölt munkahellyel a közérdekű munka időtartamára 

munkaviszony nem létesül, a munkavégzéshez nem kapcsolódik 

járulékfizetési kötelezettség sem. Az elítélt a munkát büntetés-

végrehajtási jogviszony keretében végzi.  

 A büntetés-végrehajtási jogviszonyra a Munka Törvénykönyve 

irányadó, pl. az elítélt károkozási felelősségének megállapításánál (a 

hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállalók távolléti díjának 

figyelembevételével kell megállapítani.). 

 A közérdekű munka büntetés végrehajtása során a munkáltató viseli 

az elítélt munkavédelmi oktatásának, továbbá a munkaruha és a 

munkaeszközök biztosításának költségét. 

 A közérdekű munka végrehajtása során a napi munkaidő legalább 

négy óra, legfeljebb tizenkét óra. A közérdekű munkavégzés heti 

időtartama legalább négy óra, de a negyvennyolc órát nem haladhatja 

meg. A letöltött közérdekű munkát órákban kell nyilvántartani. 

 Ha az elítélt munkakötelezettségének önként nem tesz eleget, a 

közérdekű munka, illetve annak hátralévő része helyébe fogházban 

letöltendő szabadságvesztés lép. 
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Milyen előnyökkel jár a munkahelyek számára a közérdekű munka 

büntetés végrehajtásában való együttműködés? 

 

 A közérdekű munkára ítéltek díj- és járulékmentes munkavégzésével 

közvetlen gazdasági haszonhoz juthat, a közösség érdekét szolgáló 

munka elvégeztetésével. 

 A közérdekű munkára ítéltekkel eredményesen lehet az időszakosan 

jelentkező munkaerőhiányt pótolni, a hirtelen adódó, idényjellegű 

munkákat elvégeztetni. 

 

Amennyiben Ön szeretne a közérdekű munka végrehajtásában 

együttműködni…  

 

 Ezáltal lehetőséget biztosít arra, hogy a bűnelkövetők a társadalomnak 

okozott kárt hasznos munkával jóvátegyék. 

 Kíméli a költségvetést azáltal, hogy nem kell a szabadságvesztéssel 

együtt járó költségeket megfizetni (pl. a rabtartás naponta közel 7 ezer 

Ft-ba kerül), 

 Segíti az elítéltek munkatapasztalathoz való jutását, ami jövőbeni 

munkaerő-piaci megjelenésüket javíthatja. 

 Hozzájárul ahhoz, hogy a Komárom-Esztergom megyében évente 

kiszabott, kb. 500 közérdekű munka büntetés ne évüljön el.    

 

Hogyan léphet kapcsolatba a közérdekű munka büntetés 

végrehajtásáért felelős szervezettel? 

 

A pártfogó felügyelői szolgálatként eljáró Komárom-Esztergom Megyei 

Kormányhivatal tájékoztatja Önt a közérdekű munka büntetés 

végrehajtásának részletszabályairól annak érdekében, hogy – a lehetőségek 

szerint – minél több olyan elítélteket közvetítsünk, akik szervezete számára 

értéket tudnak teremteni.  
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Az együttműködés érdekében kérem, vegye fel a kapcsolatot Osztályunkkal 

az alábbi elérhetőségek valamelyikén: 

 

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály Igazságügyi Osztály 
 

Kapcsolattartó neve, beosztása:  

dr. Gulyás Renáta főosztályvezető-helyettes 
Cím: 2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2.  

(Integrált Közigazgatási Központ) 

Telefonszám: 06-34/515-169 
Elektronikus levélcím: gulyas.renata@komarom.gov.hu 
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Tájékoztatás a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról  

- a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály tájékoztatója - 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény (a továbbiakban: Szoctv.) alapján az időskorúak járadéka, az aktív 

korúak ellátása és az ápolási díj folyósítását a Pénzügyi és Gazdálkodási 

Főosztály Támogatási és Bérgazdálkodási Osztálya bonyolítja le a járási 

hivatalok által megállapított ellátások kifizetésével, valamint a pénzügyi és 

számviteli feladatokkal kapcsolatosan.  

 

 Ápolási díj: Az ellátás a súlyosan fogyatékos, tartósan beteg 

hozzátartozót ápoló nagykorú személy számára biztosítható, havi 

rendszerességgel nyújtott pénzbeli ellátás, amelynek célja azok 

segítése, akik hozzátartozójuk ápolása miatt kereső tevékenységet 

teljes munkaidőben nem tudnak folytatni. Az ellátás egyrészt tehát a 

kieső munkajövedelmet kompenzálja, másrészt a társadalom az 

ápolási tevékenységet, mint munkát ismeri el; ezért e sajátos, szociális 

juttatás nem az ápolt személyt, hanem az őt ápoló hozzátartozót illeti 

meg. Az ellátáshoz szolgálati idő és egészségügyi szolgáltatásra való 

jogosultság kötődik. Ápolási díjra való jogosultság – az ápolt személy 

állapotától függően – három jogcímen állapítható meg: 

a) alapösszegű ápolási díj 

b) emelt összegű ápolási díj 

c) kiemelt ápolási díj 

 

 Időskorúak járadéka: A megélhetést biztosító jövedelemmel nem 

rendelkező időskorú személyek részére nyújtott jövedelempótló 

támogatás, amely a jövedelemmel egyáltalán nem, vagy nagyon 

alacsony összegű nyugdíjjal rendelkezők szociális biztonságát hivatott 

szolgálni. Időskorúak járadékára csak az a személy válhat jogosulttá, 

aki a társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra jogosító öregségi 

nyugdíjkorhatárt betöltötte. 
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 Aktív korúak ellátása: A Szoctv. által biztosított jövedelempótló 

ellátások egyike.  

 

A törvény szerint aktív korúnak minősül a 18. életévét betöltött, de a rá 

irányadó nyugdíjkorhatárt be nem töltött személy. 

A törvény alapján aktív korúak ellátására jogosult az a hátrányos munkaerő-

piaci helyzetű, aktív korú személy, akinek megélhetése más módon nem 

biztosított, és keresőtevékenységet nem folytat.  

 

Az aktív korúak ellátása egy keretjellegű ellátás, amelynek keretében kétféle 

pénzbeli ellátás nyújtható: 

 a foglalkoztatást helyettesítő támogatás biztosítható az állami 

foglalkoztatási szervvel együttműködő, foglalkoztatható aktív korú 

személyek számára,  

 egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás biztosítható 

azoknak a személyeknek, akik nem alkalmasak munkavégzésre az 

egészségkárosodásuk miatt, vagy, mert 14 éven aluli gyermekük 

felügyelete másképp nem megoldható. 

Főosztályunk végzi a fenti ellátások havi kifizetési igényeinek felmérését, 

begyűjtését a járási hivataloktól, központi igényléseinek összeállítását, 

feltöltését MÁK felé az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának 

szabályairól  szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet alapján. 

 

Ezen kívül végzi a járási hivatalok által összeállított kifizetési listák alapján 

az ellátások kiutalását, melynek rendjét a pénzbeli és természetbeni szociális 

ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának 

részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 6. § (3) 

bekezdése az alábbiak szerint határozza meg: „ Az időskorúak járadékát, az 

egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást, az ápolási díjat (a 

továbbiakban együtt: havi rendszeres szociális ellátás), a foglalkoztatást 

helyettesítő támogatást, valamint - a települési önkormányzat rendeletének 

eltérő szabályozása hiányában - a havi rendszerességgel adott települési 
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támogatást utólag, minden hónap 5-éig kell folyósítani azzal, hogy a 

december hónapra tekintettel járó havi rendszeres szociális ellátást és 

foglalkoztatást helyettesítő támogatást december 30-áig kell folyósítani.” 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) alapján Főosztályunk látja el a 

megelőlegezett gyermektartásdíj, valamint az otthonteremtési támogatás 

folyósításával kapcsolatban a járási hivatalok által megállapított ellátások 

kifizetésével kapcsolatos pénzügyi és számviteli feladatokat. Főosztályunk 

végzi a fenti ellátások havi kifizetési igényeinek felmérését, begyűjtését a 

járási hivataloktól, központi igényléseinek összeállítását, feltöltését a MÁK 

felé a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 

szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet alapján. 

 

Ezen kívül végzi a járási hivatalok által összeállított kifizetési listák alapján 

az ellátások kiutalását, melynek rendjét a gyermektartásíj vonatkozásában a 

149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 74. § (1), az otthonteremtési támogatás 

vonatkozásában a 81. § (1) határozza meg. 

 

149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 74. § (1) bekezdése értelmében „A 

tárgyhónapra esedékes megelőlegezett gyermektartásdíjat december hónap 

kivételével a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig kell folyósítani, ideértve a 

jogosultság megszűnésének hónapjára a Gyvt. 24. § (7) bekezdése alapján 

járó megelőlegezett gyermektartásdíjat is. A december hónapra esedékes 

megelőlegezett gyermektartásdíj folyósításáról december 30-áig kell 

gondoskodni.” 

 

149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 81. §  (1) bekezdése szerint: „A 

gyámhivatal értesítése alapján az otthonteremtési támogatást folyósító 

fővárosi és megyei kormányhivatal (e § alkalmazásában: folyósító szerv) a 

határozat véglegessé válását követő hónap utolsó napjáig intézkedik az 

otthonteremtési támogatás összegének, részösszegének kifizetése iránt.” 

 



19 
 

A gyermektartásdíj megelőlegezése kapcsán Főosztályunk feladata továbbá a 

gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 

149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 73. § (6) bekezdésében meghatározott, a 

kötelezettel szembeni behajtási feladatok ellátása.   

 

 Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése: Erre akkor kerülhet 

sor, ha a bíróság a gyermektartásdíjat jogerősen megállapította, 

azonban a kötelezett fizetési kötelezettségének nem tesz eleget és a 

bírósági behajtás átmenetileg lehetetlen. A megelőlegezés további 

feltétele, hogy a gyermeket gondozó személy nem képes a gyermek 

részére a szükséges tartást biztosítani és a gyermeket gondozó 

családban az egy főre jutó havi átlagjövedelem nem éri el a törvényben 

meghatározott összeget. 

A gyermektartásdíj megelőlegezése legfeljebb három évre állapítható 

meg, a feltételek fennállása esetén egy alkalommal a jogosultság további 

három évre továbbfolyósítható vagy ismételten megelőlegezhető.  

A megelőlegezett gyermektartásdíjat a kötelezett köteles a Polgári 

Törvénykönyvben meghatározott kamattal az államnak megtéríteni. A 

megelőlegezett gyermektartásdíjak meg nem térült összegének behajtása 

a főosztályunk megkeresése alapján, az adózás rendjéről szóló törvény 

rendelkezései szerint a NAV hatásköre.  

 

 Otthonteremtési támogatás: Kiemelt szerepe van az állami 

gondoskodásból kikerülő fiatalok helyzetének javításában, tekintettel 

nehéz helyzetükre és a támogató családi háttér hiányára. 

 

Az otthonteremtési támogatás célja, hogy azoknak a fiatal felnőtteknek a 

lakáshoz jutását, tartós lakhatásának biztosítását elősegítse, akiknek 

nevelésbe vétele legalább három évig tartott, és nagykorúvá válásuk miatt 

szűnt meg.  A támogatás mértéke a nevelésben eltöltött évekhez, valamint az 

igénylő vagyoni körülményeihez igazodik. 

 

A fenti öt ellátás igénylése a járási hivataloknál lehetséges. 

https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
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Tájékoztatás a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásról 

 

A Kormány a közfoglalkoztatás 2018. évi céljai között határozta meg a Start-

munkaprogramok folytatását, hosszabb időtartamú foglalkoztatási lehetőség 

biztosítását az alacsony iskolai végzettségű és a nyílt munkaerőpiacon 

elhelyezkedni nem tudó álláskeresők számára. Ugyanakkor a képzettség 

növelésével, munkaerő-piaci támogatások és humán szolgáltatások 

biztosításával segíteni kell a közfoglalkoztatásból való kivezetést és a 

versenyszférában történő tartós elhelyezést. 

Start-munkaprogramok típusai 

 Országos közfoglalkoztatási programok, 

 Országos hajléktalan közfoglalkoztatási programok, 

 Járási startmunka programok (Kisbéri járás érintett, mint hátrányos 

helyzetű járás), 

 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok. 

A 2018. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programokban prioritást 

élvez a helyi-, és nemzetiségi önkormányzat; helyi-, és nemzetiségi 

önkormányzat jogi személyiséggel rendelkező társulása; az állami és 

önkormányzati tulajdon kezelésével és fenntartásával megbízott, vagy erre a 

célra az állam, önkormányzat által létrehozott gazdálkodó szervezet; egyházi 

jogi személy; közhasznú jogállású szervezet; civil szervezet. 

 

A kérelem benyújtásának módja 

Közfoglalkoztatási támogatás kérelemre nyújtható. A kérelmet a 

közfoglalkoztatónak a tervezett foglalkoztatás helye szerint illetékes járási 

hivatalhoz kell benyújtani a Közfoglalkoztatási Támogatások Keretrendszerén 

(KTK) keresztül. 

 

A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatás időtartama, 

formája és mértéke  

Alapelv, hogy a hosszabb időtartamú programok 2018. június 30-ig 

tervezhetők, 10%-os közvetlen költség mértékkel.  
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A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér 

megállapításáról szóló 170/2011.(VIII.24) Korm. rendelet alapján napi 8 órás 

foglalkoztatás esetén a 

 közfoglalkoztatási bér 81.530 Ft, a közfoglalkoztatási garantált bér 

106. 555 Ft, 

 munkavezetők közfoglalkoztatási bére 89.705 Ft, munkavezetők 

közfoglalkoztatási garantált bére 117. 245 Ft. 

A közfoglalkoztatottat az állásidőre megillető napi bruttó bér összege 1160 

Ft. A bért terhelő járulék egységesen 9,75%-ra csökkent.  

Az egyes települések adóerő-képesség mutatói és munkaerő-piaci jellemzői 

alapján a közfoglalkoztatási bér és az ahhoz kapcsolódó szociális 

hozzájárulási adó együttes összegének 70 – 100 %-a támogatható. Azoknál a 

településeknél lehetséges magasabb támogatási intenzitással számolni, 

amelyek adóerő-képesség szempontjából a legkevesebb bevétellel 

rendelkeznek. 

 

A 2018. évi közfoglalkoztatási programok elsődleges célja a korábbi években 

kialakított kapacitások fenntartása és működtetése. Ennek figyelembe véve 

támogatható közvetlen költségek: 

 munkaruha és egyéni védőeszköz költsége: munka- és védőruházat 

beszerzési kiadásai (pl.: munkavédelmi bakancs), 

 munkavégzéshez nélkülözhetetlen munkaeszközök költsége (pl.: lapát, 

gereblye), 

 munkába járással kapcsolatos utazási költség: utazási költségtérítésről 

szóló jogszabály szerint a közfoglalkoztatót terhelő utazási költség, 

 munkásszállítás költsége, 

 foglalkozás-egészségügyi vizsgálat térítési díja (önkormányzati 

foglalkoztatás esetén az állami foglalkoztatási szerv téríti meg a 

vizsgálatot végző szerv részére). 

 

2018. I. félévi hosszabb időtartamú programok indítása 

Megyénkben a 2018. évi programok többsége február 1-től indult, 4-5 

hónapos foglalkoztatási időtartammal.  
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A hosszabb időtartamú (önkormányzati) közfoglalkoztatáshoz biztosított 

forrásból jelenleg 1167 fő foglalkoztatása valósul meg, akik közül a GINOP 

6.1.1-15. „Alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottak képzése” 

című projekt keretében 68 fő képzésben vesz részt.  A GINOP 6.1.1-15. 

képzési programba 2018. december 31-ig további 278 fő bevonását kell 

biztosítani. 

2018. II. félévi tervezés 

2018. II. félévét megelőzően az elindított programok áttekintése, a 

létszámfeltöltések vizsgálata, valamint a pénzügyi szabad források 

áttekintése szükséges. Ennek ismeretében születhet miniszteri döntés a 

hosszabb időtartamú programok 2018. július 1-jétől történő 

meghosszabbításáról, valamint további programok támogatásáról melynek 

fedezetéül  a felhasználható szabad források szolgálhatnak.  A teljes létszám 

további foglalkoztatását a fel nem használt források várhatóan fedezni 

képesek. Így a 2018. év második felében, valamint átlagosan a teljes idei 

évben közel 160 ezer fő foglalkoztatása valósítható meg országos szinten.  
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Tájékoztatás a külön engedélyköteles élelmiszerek forgalmazásának 

engedélyezéséről 

 

Bizonyos élelmiszerek (például friss hús, nyers tej, hűtést igénylő tej és 

tejtermékek) kiskereskedelmi forgalomba hozatalához külön engedély 

szükséges, melyet a vállalkozó kérelmére, kedvező eredményű szemlét 

követően a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal ad ki, 

díjmentesen. 

Az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának 

engedélyezéséről, illetve bejelentéséről szóló 57/2010. (V.7.) FVM rendelet 2. 

melléklete tartalmazza azokat az élelmiszereket, amelyek kiskereskedelmi 

forgalomba hozatalához külön engedély szükséges. 

A külön engedélyt a kiskereskedelmi létesítmény (üzlet, nagykereskedelmi 

árusító hely, elosztó központ, vendéglátó egység, közétkeztetés) helye szerint 

területileg illetékes járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalnál 

(járási hivatal) kell kérni. 

A külön engedély kérelemhez csatolandó dokumentumok felsorolása a 

rendelet 3. mellékletében megtalálható. 

Amennyiben a helyszíni szemle alapján megállapítható, hogy az élelmiszer 

kiskereskedelmi forgalomba hozatala nem felel meg a vonatkozó 

előírásoknak, az élelmiszer-vállalkozónak lehetősége van az általa vállalt 

határidőn belül a hiányosságok pótlására. 

A tevékenység csak a külön engedély birtokában kezdhető meg!  

Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy az élelmiszer-

vállalkozó engedély nélkül folytatja az engedélyköteles tevékenységet, a 

megyei kormányhivatal köteles a tevékenység végzését vagy engedélyköteles 

létesítmény működését azonnal megtiltani, ezzel egyidejűleg kezdeményezni 

annak bezáratását. Bírság kiszabására is sor kerülhet. 

A külön engedély visszavonásig érvényes. Csak az adott üzemeltetőre, 

és helyre vonatkozik! Üzemeltető váltásnál új engedélyt kell szerezni! 

Az élelmiszer-vállalkozó az engedély megadását követően haladéktalanul 

köteles bejelenteni az adatokban bekövetkezett változást. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=131817.261351
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Melyek azok az élelmiszerek, amelyek forgalomba hozatalához külön 

engedély szükséges? 

  A B 

1. 
Termékkör 

Élelmiszer, melynek kiskereskedelmi forgalomba hozatalához 

külön engedély szükséges 

2. Hús- és 

hentesáru 

friss hús 

 Friss hús 

„Friss hús”: olyan hús, amelyen nem végeztek más tartósítási 

folyamatot, mint hűtés, fagyasztás vagy gyorsfagyasztás, 

beleértve a vákuumcsomagolt vagy a szabályozott nyomás 

alatt csomagolt húst. (853/2004/EK rendelet 1. melléklet 

1.10.) 

Tehát a felvágottak forgalmazásához semmilyen formában 

(csomagolt, vagy a boltban felvágott) nem kell külön engedély. 

 

3. Hal friss halászati termék, az élő hal kivételével 

 „Friss halászati termékek”: egész vagy előkészített, 

feldolgozatlan halászati termékek, beleértve a vákuumban 

vagy módosított nyomás alatt csomagolt termékeket, 

amelyeken a hűtésen kívül semmilyen további, tartósítást 

célzó műveletet nem végeztek. (853/2004/EK rendelet 1. 

melléklet 3.5.) 

Az élőhal forgalmazás bejelentés köteles tevékenység, a 

64/2007. (VII.23.)FVM-EüM rendelet szerint!!! 

 

4. Tej, tejtermék nyerstej, valamint a hűtést igénylő tej és tejtermék 

  Ide tartozik pl. a Túró Rudi, tejföl, előrecsomagolt hideg szendvics 

stb. De a hűtést nem igénylő tartós tej, nem! 

5. Meleg, hideg étel az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 

törvény Mellékletének 71. pontjában meghatározott vendéglátó-

ipari termék, az italok kivételével 

 „Vendéglátó-ipari termék”: olyan étel, ital (az ivóvíz 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004R0853&qid=1413533363272&from=HU
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004R0853&qid=1413533363272&from=HU
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kivételével), cukrászati, hidegkonyhai készítmény, amelyet az 

előállítás helyén, ideiglenes árusítóhelyen, tálalókonyhán 

vagy házhoz szállítva értékesítenek a végső fogyasztó vagy 

egyéb jogszabályban megadott korlátok szerint 

kiskereskedelmi létesítmény számára; (2008. évi XLVI tv. 

Melléklet 71.) 

Ide tartozik a kiskereskedelmi egységekben a helyben készített 

szendvics is! 

 

 

6. Cukrászati 

készítmény, 

édesipari termék 

azon hűtést igénylő cukrászati készítmények, amelyek forgalomba 

hozatala az előállítás helyén, illetve házhoz szállítással történik, a 

végső fogyasztó részére 

 

 Azon hűtést igénylő cukrászati készítmények, amelyek 

forgalomba hozatala az előállítás helyén, illetve házhoz 

szállítással történik, a végső fogyasztó részére. 

A cukrászatok tartoznak ide. 

 

7. Egyéb élelmiszer békacomb, élő kagyló, élő tüskésbőrű, tengeri csiga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=117799.255924
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A Kormányablakok tájékoztatói 

 

 Változott a vezetői engedélyhez szükséges elsősegély-nyújtási 

ismeretek megszerzéséről szóló igazolás, illetve annak megszerzése 

alóli mentességéről szóló bizonyítvány bemutatásának helye. Korábban 

a közlekedési hatóság a vizsgaigazolás kiadásához kérte a bemutatását 

a vizsgázótól. 

 A Czeglédy-ügy károsultjainak rendkívüli állami kárrendezéséről szóló 

488/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet szerint az állami kárrendezés 

iránti kérelem benyújtási határideje 2018. június 30-ára változott. A 

kérelmet személyesen a kérelmező lakóhelye szerint illetékes fővárosi 

és megyei kormányhivatalnál illetve bármely integrált ügyfélszolgálaton 

elő lehet terjeszteni.  
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Népegészségügyi hírek 

 

Népegészségügyi Osztály: 

 2018. január 1-től a járási hivataloknál új, egyszerűsített ellenőrzési 

hatáskört kaptak a hatósági hatáskörrel már rendelkező munkatársak 

az építésfelügyeleti, fogyasztóvédelmi, munkaügyi, munkavédelmi, 

élelmiszerlánc-biztonsági, népegészségügyi téren. Az érintett osztályok 

szakügyintézői jogosultak a nemdohányzók védelmében is ellenőrzést 

folytatni, jogszabálysértés esetén pénzbírságot kiróni. Ennek 

elkerülése érdekében fontos az önkormányzat részéről a hatáskörébe 

tartozó helyszínek (pl. munkahely, közoktatási-, gyermekjóléti-, 

gyermekvédelmi intézmény, közterület stb.) rendszeres megtekintése, 

az előírások betartatásának felügyelete. 

 Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenységek esetén a 

Népegészségügyi Osztályt nem kell megkeresni. Amennyiben a kijelölt 

ügyintéző bizonytalan abban, hogy a forgalmazott termékek miatt 

szükséges-e működési engedélyt kiadnia, nyugodtan konzultáljon 

telefonon, vagy egyéb módon a Népegészségügyi Osztály kémiai 

biztonsági munkatársaival. 
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Az Esztergomi Járási Hivatal Társadalombiztosítási Osztályának 

tájékoztatása 

 

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatala 

Társadalombiztosítási Osztályának ügyfélszolgálata nyugdíj-megállapítási és 

adategyeztetési ügyekben az alábbi helyszínen várja ügyfeleit:  

2500 Esztergom, Babits Mihály u. 2. 

Ügyfélfogadási idő: 

Hétfő: 8-16 óráig 

Kedd: 8-12 óráig 

Szerda: 12,30-16 óráig 

Csütörtök: 8-12 óráig 

Péntek: nincs 

Érdeklődni a 33/510-630-as telefonszámon lehet. 

 

Családtámogatási ügyekben ügyfélszolgálat a kormányablakokban működik, 

azok rendes ügyfélfogadási idejében. 

Hívható Call Center telefonszámok:  

20/881-9535 

30/344-0045 

70/460-9005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:33510630
tel:208819535
tel:303440045
tel:704609005
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Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Közlekedési szakterület 

Műszaki vizsgáztatást érintő változások 

 

 

A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM 

rendelet, valamint a közúti járművek forgalomba helyezésének és 

forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM 

rendelet 2018.03.31-én hatályba lépett módosítása értelmében a közlekedési 

hatóság nem adhat EK-típusjóváhagyást olyan új, M1 és N1 kategóriába 

tartozó járműveknek, amelyeket nem láttak el 112-es hívószámú, fedélzeti e-

segélyhívó rendszerrel.  

A 2018.01.01-én hatályba lépett jogszabály-módosítás alapján már az EU-ból 

behozott használt járművek magyarországi forgalomba helyezését 

megelőzően is előzetes eredetiségvizsgálatot kell végezni. 

 

2018.05.20-án lép hatályba a vizsgálóállomás engedélyezésének részletes 

eljárási szabályairól szóló 181/2017.(VII.5.) Korm. rendelet, amely módosítja 

a kijelölt jármű műszaki vizsgálóállomások engedélyezésének szabályait. Az 

engedélyező hatóság és a vizsgálóállomás között létrejött hatósági szerződést 

hatósági engedély fogja felváltani. Az engedély feltétele, az engedélyező 

hatóság által elvégzett sikeres audit vagy érvényes akkreditáció.  

 

A jogharmonizáció céljából 2018.05.20-ától szintén módosulnak egyes 

közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek. Az új előírások szerint a külföldről 

egyedileg behozott közösségi jármű honosításakor az érvényes külföldi 

műszaki vizsga igazolása kizárólag a forgalmi engedélyhez mellékelt „Műszaki 

vizsgálati bizonyítvány”-nyal fogadható el. Új szabályokat vezetnek be a 

műszaki vizsgabiztosok összeférhetetlenségével, valamint a vizsga során 

tapasztalt hiányosságok minősítésével kapcsolatban. Fontos változásokat 



30 
 

fogalmaznak meg továbbá a műszaki vizsgálat tárgyi feltételrendszere, 

technológiája és ügyrendje tekintetében is. Az új követelmények közt szerepel 

többek között a fékfolyadék-forráspont ellenőrző készülék kötelező 

használata, változik a lengéscsillapító berendezés-, valamint a fékberendezés 

minősítési eljárása, kötelező lesz az ügyfelek fogadásához a megfelelő, 

akadálymentesített körülmények biztosítása is. 

 

Fogyasztóvédelmi szakterület 

Az egészségi állapot felmérésnek álcázott termékbemutatókról 

 

Minden bizonnyal Önök is hallottak az árubemutatós kirándulásokról, 

esetleg részt vettek árubemutatós cég által szervezett „ingyenes” egészségügyi 

szűrővizsgálatokon, amelyek célja a valamilyen „csodás” tulajdonsággal, 

„gyógyhatással” bíró túlárazott termék megvásároltatása. Az ilyen vásárlások 

után a vevők 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 

emberek jelentik. Az árubemutatós tevékenységet folytató vállalkozások a 

korábbi években jellemzően postaládákban elhelyezett szórólapokkal 

invitálták az érdeklődőket az előadás 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 magányos időseket, nyugdíjasokat céloztak 

meg, akik a kirándulás miatt úgy érezték, hogy cserébe „hálával” tartoznak 

és olyan, többnyire magas áron kínált termékeket vásároltak meg, helyszínen 

közvetített hitelre, amelyekre valójában nem is volt szükségük. Az ilyen 

bemutatókat rendszerint éttermekben, fogadókban, kultúrházakban és 

előfordult, hogy önkormányzati intézményekben tartották meg. Az előadás 

alkalmával, többnyire nem tisztességes módszereket pl.: a termék 

gyógyhatására vonatkozó tisztességtelen tájékoztatást alkalmazva 

bemutatásra kerülnek az értékesíteni kívánt, általában meglehetősen drága, 

a gyakorlatban semmilyen gyógyhatással nem rendelkező termékek. Az ilyen, 
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külső helyszíneken vásárolt termékek esetében a jogszabály lehetővé teszi a 

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

terméket a vállalkozásnak és visszakapja a termék árát.  

Az árubemutatókról szóló, 2015 decemberében elfogadott törvénymódosítás 

három lépcsőben kezelte a kérdéskört:  

o az ingyenes juttatás reklámjának tilalmával,  

o az ügyfélszolgálati előírások bevezetésével és  

o a bemutatókon a hitelközvetítés lehetőségének a megszüntetésével.  

Az árubemutatókra vonatkozó jogszabályi szigorítások miatt a jellemzően 

szórólapokon hirdetett külső, üzleten kívül szervezett bemutatók száma 

lecsökkent.  

Az árubemutatós cégek a jogszabályi szigorítások miatt, a megváltozott 

körülményekhez alkalmazkodva a meghirdetett bemutatókat ma már elegáns 

magánorvosi rendelőknek kinéző bejelentett üzletekben tartják meg. Az 

árubemutatók szervezői jelenleg leginkább telefonon keresik meg az 

érdeklődőket, vagy személyre szóló meghívót postáznak. A telefonszámokat, 

címeket korábbi bemutatókról, ismerősöktől, a hatóságok által nem ismert 

módon szerzik be 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”, 

„egészségnapként”, „ingyenes állapotfelmérésként” hirdetik meg. Az ilyen 

jellegű üzletek kialakítása, valamint a fehér köpenybe öltözött alkalmazottak 

szintén a fogyasztók megtévesztését szolgálják, mivel a bemutatókon 

közreműködő személyek nemhogy orvosi, hanem egyéb egészségügyi 

végzettséggel sem rendelkeznek. Az „egészségügyi vizsgálat” mindig nagyon 

rossz eredményt állapít meg és olyan, jellemzően erősen túlárazott terméket 

kínálnak megvételre, amely a vizsgálat során feltárt problémákra nyújt 

megoldást. Természetesen minden esetben kihangsúlyozzák a termékek 

egészségre gyakorolt, pozitív tulajdonságait, amelyek valóságágát a 

későbbiek során már nem tudják bizonyítani. Az árubemutatók során az 
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érdeklődőknek különböző lézerterápiás készülékeket, lézeres agystimulátort, 

alvásrendszereket (takaró, párna, derékalj), inframatracokat, ionizátorokat, 

segélyhívó okosórákat kínálnak megvételre. Az esetek többségében az sem 

jelent akadályt, hogy nincs készpénz a fogyasztónál. Előfordul, hogy ilyen 

esetekben a vállalkozás felajánlja, hogy saját gépkocsiján bankba, 

bankautomatához kíséri, vagy hazaszállítja a vásárlót, aki a lakásán fizetheti 

ki a termék – általában többszázezer forintos – vételárat, ami akár a 

beszerzési ár többszöröse is lehet. Az idősek sérelmére elkövetett súlyos 

bűncselekmények miatt, ez igen komoly veszélyekkel járhat.  

 

Nagyon fontos különbség a külső helyszínen végzett értékesítéshez 

képest, hogy az üzletben végzett kereskedelem esetén a vásárlót nem 

illeti meg a 14 napon belüli elállási jog, így tehát a kereskedő nem köteles 

a termék visszavételére és a vételár visszatérítésére. 

Kérjük, hogy a fentiek alapján ne dőljenek be a hangzatos ígéreteknek, 

magabiztos előadóknak, az ilyen „vizsgálatot” követően megvásárolt 

terméktől nem várhatnak gyógyulást, vagy az egészségi állapot javulását. 

Bármilyen egészségügyi probléma esetén inkább forduljanak 

háziorvosukhoz. 

Ha mégis megtörténik a vásárlás, mit tehet a vásárló? 

Az egyedi igényérvényesítéshez szükséges békéltető testületi gyors és 

ingyenes eljárások megindításához a járási hivatalok fogyasztóvédelmi 

feladatellátásra szakosodott munkatársai tudnak segítséget nyújtani. 

Javasoljuk továbbá a rendőrség felkeresését is, ahol fogyasztók 

megtévesztése, vagy kuruzslás miatt tehetnek feljelentést.   

 

Útügyi szakterület 

Jegyzői közreműködés az útépítéssel összefüggő hatósági 

eljárásokban 

 

Az útépítés engedélyezési, illetve forgalomba helyezési eljárások során a 

jegyző szakhatóságként jár el az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok 
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alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. 

rendelet alapján. 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (Ákr.) 23. § (4) 

bekezdése szerint: "A jegyző kizárt annak az ügynek az elintézéséből, 

amelyben az illetékességi területének az önkormányzata, annak szerve vagy 

a polgármester ügyfél." 

 

1. Abban az esetben, ha a szakhatóságként eljáró jegyző kizárási okot 

jelent be, másik jegyzőt kell a nyilatkozatadásra kijelölni. 

Szükségesnek, és indokoltnak tartjuk, hogy ilyenkor a lehető 

legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 8 napon belül kell bejelenteni a 

kizárási okot (előfordult már, hogy a jegyző a rendelkezésére álló 

ügyintézési határidő utolsó napján jelentette be a kizárást), ugyanis 

minden egyes nap késlekedés az ügyintézési határidő betarthatóságát 

veszélyezteti. 

 

2. Előfordul, hogy a jegyző akkor is kizárási okot jelent be, ha az 

eljárásban nem a fent említett Ákr. kritériumnak megfelelő a 

kérelmező, hanem az adott településen kíván megvalósítani egy 

beruházást pl. egy magánszemély, vagy a NIF Zrt., Magyar Közút Nzrt. 

stb. Álláspontunk szerint ilyen esetekben indokolatlan a kizárás 

kérése, nem beszélve arról, hogy az ügyintézési határidőt is 

indokolatlanul meghosszabbíthatja. 

 

Az útépítési engedélyezési eljárások ügyintézési ideje általánosságban 55 

nap, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyek estében 

általában 30 nap (ettől rövidebbet is megállapíthat jogszabály). Tekintettel 

arra, hogy a szakhatósági eljárás ideje is beleszámít az ügyintézési időbe, az 

elhúzódó jegyzői közreműködés komoly veszélyt jelenthet a hatósági 

eljárások lefolytatásában.  
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A Tatabányai Járási Hivatal  

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztályának tájékoztatói 

 

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi Osztály 

 

Parlagfűvel kapcsolatos belterületi eljárások 

 

I. A PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉSI FELADAT ISMERTETÉSE 

 

A parlagfű hazánk leggyakoribb gyomnövénye, melynek virágpora több 

allergiás megbetegedés kiváltója, mint az összes többi allergén növényé 

együttvéve. A hatékony gyomirtás szükségességét nem „csak” az indokolja, 

hogy allergiát okoz több millió embernek, hanem jelentős terméskiesést is 

okozhat a termelésben. 

Az országos gyomfelvételezési adatok alapján az ország szántóterületeinek 

becsülhetően 5,3 %-a borított parlagfűvel, így a gyomnövények közül mind 

gazdasági, mind humánegészségügyi szempontból ennek a fajnak a 

visszaszorítására nagy figyelmet kell fordítani. 

A becslések szerint hazánkban jelenleg minden 5. ember szenved 

parlagfűhöz kapcsolt allergiás, ill. asztmás megbetegedésben. A pollenallergia 

szempontjából fontos információ, hogy egy átlagos méretű parlagfű (120-140 

cm) pollenproduktuma a tenyészidőszak folyamán virágzáskor 6 milliárd 

pollenszem is lehet. A magprodukció is hatalmas, egy közepes nagyságú 

növényé 3.000-4.000 db mag, de extrém esetben egyes generatívvá vált 

növények magprodukciója az 50.000-60.000 db magot is elérheti. A növény 

magvai a mélyebb talajrétegekben akár 40 évig is képesek nyugalmi 

állapotban maradni anélkül, hogy elveszetnék csírázóképességüket. Erősen 

fertőzött területen a talaj felső 0-10 cm-es rétegében négyzetméterenként 

8.000-10.000 mag is lehet. A szántóföldi talajok gyommagkészletének egy 

éven belül csak 10 %-a kel ki, a megmaradó tekintélyes hányad nyugalmi 

állapotban marad. 
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A parlagfű elleni védekezés fő célja a parlagfű virágzásának és 

magképzésének megakadályozása. Ennek legfontosabb eszköze a tudatos és 

felelős földhasználat, hiányában azonban a hatósági intézkedések 

elkerülhetetlenek. 

 

A parlagfű elleni védekezés végrehajtási feladatait több hatóság látja el. Az 

országos koordinációt a Földművelésügyi Minisztérium (FM), illetve a 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) végzi.  Megyei, illetve helyi 

szinten a hatósági feladatok a kormányhivatalok járási hivatalain belül 

működő Földhivatali Osztályok (ingatlanügyi hatóság), illetve Növény- és 

Talajvédelmi Osztályok (növényvédelmi hatóság), valamint a települési 

jegyzők között oszlanak meg.  

 

A hatósági feladatokat meghatározó legfontosabb jogszabályok az alábbiak: 

• Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 

törvény (Éltv.) 

• A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az 

állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és 

igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. 

rendelet (Vhr.) 

• Az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának 

módjáról és mértékéről szóló 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet 

(Bírság rendelet) 

• A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (Kijelölő rendelet) 

• Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(Ákr.) 

• A panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. tv. 

(Panasztörvény) 

• a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei 

kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt 

kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak 
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mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének 

szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet (Díjtétel rendelet) 

 

II. A KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁTORI FELADATAI 

 

Az FM a fővárosi és a megyei kormányhivatalokkal közösen országos parlagfű 

koordinátori hálózatot hozott létre. A koordinátorok megyei szinten 

összefogják a mentesítéssel kapcsolatos feladatokat, ellenőrzik a 

felméréseket, illetve felelősek a parlagfű irtási tevékenységek 

összehangolásáért. Szintén feladatuk, hogy az FM által meghirdetett 

pályázaton támogatást nyert civil szervezetek parlagfű mentesítési munkáját 

segítsék és egyeztessék a közmunkaprogrammal.  

 

III. JEGYZŐI FELADATOK  

 

A hatósági eljárás jogi háttere: 

Az Éltv. 17. § (4) bekezdése szerint: „A földhasználó köteles az adott év június 

30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását 

megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig 

folyamatosan fenntartani.” 

Az Éltv. mellékletének 30. pontja alapján: „földhasználó: földdel rendelkezik, 

illetve azt használja, vagy a föld hasznosítására kötelezett, vagy olyan 

dologgal (eszközzel, berendezéssel, tárggyal) rendelkezik, illetve azt 

használja, amelyben növény fenntartható;” 

Az Éltv. 50. § (4) bekezdése alapján parlagfű elleni közérdekű védekezést kell 

elrendelni. 

Az Éltv. 50. § (2) bekezdése alapján a közérdekű védekezés költségei 

megtérítésére kell kötelezni a mulasztó földhasználót. 

Az Éltv. 60. § (1) bekezdésének c) pontja alapján növényvédelmi bírságot kell 

kiszabni. 

 

A Vhr. 3. § (1) bekezdés alapján: a helyszíni ellenőrzést 

• külterületen az ingatlanügyi hatóság, 
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• belterületen a jegyző végzi.  

A Vhr. 1. § (1) bekezdés alapján: a közérdekű védekezést 

• külterületen a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi 

feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatala (KH NTO),  

• belterületen a jegyző (kivéve, ha az önkormányzat a földhasználó) 

rendeli el. 

 

A közelmúltban történt fontosabb jogszabályi változások: 

2016. december 6-án fogadta el az Országgyűlés az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényt (Ákr.), az új jogszabály 2018. 

január 1-jei hatályba lépéssel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt (Ket.) váltotta fel, mely a 

parlagfüves eljárásokat is érinti. 

A települési jegyzők parlagfüves eljárásokban ellátandó feladatait hosszú 

ideig a 19/1992.  

(I. 28.) Korm. rendelet (Önk. rendelet) határozta meg, helyette 2016.12.02-i 

hatálybalépéssel a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (Kijelölő 

rendelet) az irányadó e tekintetben, mely szerint: 

„25. § Élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a jegyző jár el az Éltv. 

 a) 18. § (6) bekezdésében foglaltak, 

 b) 50. § (1) és (4) bekezdése alapján belterületen, a növényvédelmi 

tevékenység keretében, a károsítók elleni védekezési kötelezettség 

betartásának ellenőrzése, illetve a közérdekű védekezés elrendelése 

tekintetében.” 

 

Az eljárási költségek elszámolásának rendje is változott: A Vhr. 2.§ (3) 

bekezdése szerint: 

„A közérdekű védekezés költségeként a növény- és talajvédelmi hatóságnál, 

illetve a jegyzőnél felmerült vállalkozói díj számolható el.” 
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Hatósági ellenőrzés 

A parlagfüves eljárások lakossági bejelentés (Parlagfű Bejelentő Rendszer, 

NÉBIH Zöld szám, közvetlen bejelentés) alapján, vagy hivatalból (saját 

felderítés) indulhatnak. 

 

A bejelentéseket a Panasztörvényben foglaltak szerint kell kezelni. 

Amennyiben az érintett belterületi ingatlan önkormányzati használatban áll, 

a bejelentést az Ákr. 17.§-a alapján 8 napon belül intézkedésre át kell tenni a 

hatáskörrel rendelkező járási hivatal növény- és talajvédelmi osztályához. Az 

áttételről a bejelentőt egyidejűleg értesíteni kell. A Panasztörvény 2/A.§ 

alapján a korábbival azonos tartalmú, ugyanazon panaszos, illetőleg 

bejelentő által tett ismételt, továbbá névtelen bejelentés vizsgálata 

mellőzhető. 

Saját hatáskörben kiemelten ellenőrizendő területek: 

– turisztikai célpontok, 

– nagy lélekszámú települések, 
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– kertvárosi részek, 

– óvodák, iskolák, kórházak, közintézmények környéke, 

– beruházások (ipari park, lakópark, út, bevásárlóközpont építés). 

Problémás ingatlanok: 

– a települések szélén lévő belterületi szántók, kertművelésű 

parcellák, 

– az ingatlanfejlesztés alatt álló területek, 

– az elhagyott ingatlanok, 

– a bérelt telephelyek. 

 

A helyszíni ellenőrzésről az ügyfél (földhasználó) előzetes tájékoztatása 

mellőzhető. A bejelentés alapján indult helyszíni ellenőrzésről minden 

esetben jegyzőkönyvet kell készíteni (akkor is, ha nem parlagfüves az 

ingatlan). Jegyzőkönyv felvétele természetesen akkor is szükséges, ha a 

jogszabálysértés ténye megállapítható. Az eljárás megindításának a kezdete a 

helyszíni ellenőrzés napja lesz. 

 

A jegyző megbízásából ellenőrzést végző személy körbejárja az ingatlant – 

amennyiben lehetséges –, GPS pontokkal megjelöli (körbeméri) a parlagfűvel 

borított területet, a folt nagyságának pontosabb meghatározásához. Ennek 

hiányában – pl. zárt ingatlanra nem lehet bejutni – a helyrajzi számot kell 

feltüntetni, illetve a parlagfűvel fertőzött terület nagyságát meg kell becsülni. 

Jegyzőkönyv valamennyi oldalát alá kell írnia a jelenlévőknek (jegyző, 

növényvédelmi felügyelő, ellenőrzött – amennyiben jelen van). A parlagfűvel 

való fertőzöttség tényének megállapítása esetén a felvett jegyzőkönyv alapján 

el kell járni! Amennyiben a jegyzőkönyv hiányos, és már nem pótolhatóak 

utólag az adatok, a meglévő jegyzőkönyv alapján szükséges döntést hozni a 

növényvédelmi bírság tekintetében. 

Ha a jegyzőkönyvben a fertőzött terület nagysága (m2 vagy a fertőzött terület 

%-os meghatározása a teljes terület nagysága alapján) nincs megadva, 

csupán a minimális bírság szabható ki. Ha az eljárás szempontjából alapvető 

adat hiányzik (gyomnövény fajának –parlagfű – meghatározása, parlagfű 
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fenológiája), a növényvédelmi bírság kiszabására irányuló eljárást meg kell 

szüntetni. 

 

A Vhr. 3. § (5) bekezdése alapján: az Éltv. 17. § (4) bekezdésében foglaltak 

betartásának ellenőrzése érdekében végzett helyszíni ellenőrzés során az 

ingatlanügyi hatóság és a jegyző a vidékfejlesztési miniszter által az 1. számú 

melléklet szerinti adattartalommal rendszeresített, a NÉBIH honlapján 

közzétett formanyomtatvány felhasználásával jegyzőkönyvet vesz fel. 

 

A jegyzőkönyv kötelező formai és tartalmi elemei: 

1. Ákr 78.§ szerinti kötelező tartalmi elemek; 

2. az arra való utalás, hogy a helyszíni ellenőrzés az élelmiszerláncról és 

hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) 

bekezdése szerinti kötelezettség ellenőrzésére irányul; 

3. a helyszíni ellenőrzést végző személy neve és beosztása; 

4. annak megjelölése, hogy a helyszíni ellenőrzésre bejelentés alapján 

vagy egyébként hivatalból került sor; 

5. annak megjelölése, hogy a helyszíni ellenőrzésre lezárt terület 

felnyitásával került-e sor; 

6. a hatóságnak a helyszíni ellenőrzés során arra vonatkozóan tett 

megállapítása, mely szerint az ellenőrzéssel érintett földterület 

használója a parlagfű elleni védekezési  kötelezettségének eleget tett-e, 

és hogy a földterület parlagfűvel fertőzött-e; 

7. a parlagfű fenológiai állapota: csíranövény; száras-leveles, de még nem 

virágbimbós növény; újrasarjadó növény; virágbimbós állapot; virágzó 

növény; terméses növény; érett termésű növény; elszáradt kóró; 

8. a parlagfű növény hozzávetőleges átlagos magassága (cm); 

9. más allergén gyomnövény faja; 

10. a fertőzött terület főbb töréspontjainak koordinátái vagy a mérési 

fájl(ok) neve, illetve a helyrajzi szám; 

11. az ellenőrzött terület jellemzőinek leírása: 

a) nem mezőgazdasági (művelés alól kivett) terület mezőgazdasági 

terület, 

https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
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b) ha mezőgazdasági terület: művelt/nem művelt (parlag), 

c) c) ha művelt mezőgazdasági terület: kultúrnövénnyel 

 fedett/tarló/kaszált/egyéb; 

12. annak megállapítása, hogy a közérdekű védekezés kultúrnövény 

károsodása nélkül elvégezhető-e; 

13. a kultúrnövény faja; 

14. a parlagfű felületi borítottságának és a kultúrnövény 

tőszámának megállapításához felvett egyes főbb töréspontok 

koordinátái, valamint e töréspontok környezetében kijelölt kvadrátok 

parlagfű borítottságának %-os mértéke, illetve a leszámolt tőszám; 

15. a parlagfűvel való felületi borítottság (%); 

16. a kultúrnövény tőszámának számított átlaga (db); 

17. a helyszíni ellenőrzésről készült képfelvétel azonosítója, illetve a 

képfelvétel helyének koordinátái vagy a mérési fájl neve, illetve a 

helyrajzi szám; 

18. a jegyzőkönyv mellékleteinek megnevezése. 

 

Közérdekű védekezés elrendelése 

• A közérdekű védekezést a jegyző rendeli el 

– ha az ingatlan tulajdonosa elmulasztja a védekezést (július 1. 

után legalább virágbimbós vagy fejlettebb parlagfű található a 

területen), 

– erről határozatot ad ki (közérdekű védekezést elrendelő 

határozat), 

– a határozatról az ügyfél írásban vagy hirdetmény útján értesül. 

• Az NTO rendeli el 

– ha önkormányzati tulajdonú területről van szó, 

– határozatot ad ki, 

– az önkormányzatot írásban értesíti. 

 

A közérdekű védekezés elrendelése kötelező, kivéve: 

• ha a parlagfű nem éri el legalább a virágbimbós állapotot, 



42 
 

• ha nem parlagfűvel, hanem egyéb (allergén) gyomnövénnyel fertőzött a 

terület, 

• kultúrnövénnyel borított a terület. 

 

Kultúrnövénnyel borított területen közérdekű védekezés az Éltv. 50. § (7) 

bekezdése szerint csak akkor rendelhető el 

• ha az a kultúrnövény károsodása nélkül elvégezhető, vagy 

• az adott területen a kultúrnövény tőszáma nem éri el az agronómiailag 

indokolt tőszám 50%-át, és (!) a parlagfűvel való felületi borítottság a 

30%-ot meghaladja. 

 

A közérdekű védekezés végrehajtása 

A közérdekű védekezés végrehajtásáról – az annak elrendeléséről szóló 

döntés közlését követően – haladéktalanul intézkedni kell. A közérdekű 

védekezés elsősorban gépi vagy kézi kaszálással esetleg szárzúzással, 

szükség esetén tárcsázással történik. A közérdekű védekezés elvégzésére 

minden év május 31. napjáig meg kell bízni egy pályázat útján kiválasztott 

gazdálkodó szervezetet. A megbízási szerződésben pontosan rögzíteni 

szükséges többek között a szerződés tárgyát, a felek közti kommunikáció 

rendjét, a mentesítési munka végrehajtására vonatkozó részleteket, a 

vállalási díjakat, az elszámolás rendjét, illetve a nem megfelelő teljesítésre 

vonatkozó rendelkezéseket. A közérdekű védekezéssel kapcsolatos 

költségeket végzés formájában kell az ügyfél számára megküldeni, mely a 

mentesítéssel megbízott szervezet által kiadott számlán alapul.  

 

A közérdekű védekezés költségeinek megelőlegezése 

A Vhr. 7. § (1) bekezdése alapján a közérdekű védekezéssel kapcsolatos 

költségek előlegezését a jegyző a védekezést elrendelő határozat meghozatala 

után igényelheti a növény- és talajvédelmi hatóságtól. Amennyiben a 

földhasználó a közérdekű védekezés elrendelését követően tesz eleget 

védekezési kötelezettségének, az okafogyottá vált kiszállással felmerült 

költségeket lehet érvényesíteni. 
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A Vhr. 7. §  (2) bekezdése alapján a növény- és talajvédelmi hatóság a 

közérdekű védekezéssel kapcsolatos költségeket a hozzá érkezett igény 

szerint a jegyző részére az előirányzat terhére megelőlegezi, az igénylés 

beérkezését követő nyolc napon belül. 

A közérdekű védekezést elrendelő hatóság a földhasználó által befizetett, 

illetve az adóhatóság által behajtott és a közérdekű védekezést elrendelő 

hatóságnak továbbított összeget a beérkezéstől számított nyolc napon belül 

visszatéríti az előirányzatba. A jegyző a befizetett, illetve továbbított összeget 

a növény- és talajvédelmi hatóságon keresztül téríti vissza az előirányzatba. 

(Vhr. 8. § (2) bek.) 

 

IV. A NÖVÉNY- ÉS TALAJVÉDELMI OSZTÁLYOK FELADATA BELTERÜLETEN 

 

Az NTO az Éltv. 37.§ (2) bekezdés f) pontja alapján belterületen is végez 

parlagfű felderítési feladatokat. 

A Vhr. 1. § (2) bekezdése alapján: Ha belterületi ingatlan esetében a 

települési önkormányzat nem tesz eleget az Éltv. 17. § (4) bekezdésében 

előírt parlagfű elleni védekezési kötelezettségének (az ingatlan önkormányzati 

tulajdonú), a megyei NTO rendeli el a közérdekű védekezést.  

A parlagfű elleni védekezési kötelezettség elmulasztása miatt a 

növényvédelmi bírság kiszabása az Éltv. 60. § (1) bekezdés c) pontja alapján 

minden esetben a megyei NTO feladata, ennek érdekében a jegyzők által 

feltárt parlagfűvel kapcsolatos jogsértések esetében keletkezett iratokat 

(elsősorban a jegyzőkönyv, közérdekű védekezést elrendelő határozat) az Ákr. 

17. § alpján át kell tenni a területileg illetékes járási hivatal növény- és 

talajvédelmi osztályához. 

 

V. AZ ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK (ÁSZ) MEGÁLLAPÍTÁSAI  

Az Állami Számvevőszék 2017. május 29-én hozta nyilvánosságra a parlagfű 

elleni védekezés rendszerének 2013-2015 közötti időszakra vonatkozó 

ellenőrzéséről szóló jelentését, mely megállapította, hogy 

a közérdekű védekezés rendszerében részt vevő hatóságok nem 
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szabályszerűen látták  el feladataikat. A jegyzőkre nézve általánosságban az 

alábbi hibákat, illetve hiányosságokat tárta fel: 

• a helyszíni ellenőrzések során a Vhr. 3. § (5) bekezdésében előírtak 

ellenére esetenként nem vettek fel jegyzőkönyvet;  

• az elkészített helyszíni jegyzőkönyvek adattartalma nem minden 

esetben felelt meg az Vhr. 1. számú melléklet 14. pontjában 

foglaltaknak, mert nem tartalmazták parlagfűvel való felületi 

borítottság mértékét;  

• az Éltv. 50. § (4) bekezdésében rögzítetteket megsértve nem rendelte el 

minden esetben a közérdekű védekezést, ha a földhasználó nem tett 

eleget a 17. § (4) bekezdésében szereplő parlagfű  elleni védekezési 

kötelezettségének;  

• az elrendelt közérdekű védekezésekről a Vhr. 3. § (8) bekezdésében 

rögzítettek ellenére a határozatot nem minden esetben közölték a 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal; 

• a 2013‐2014. években a földhasználót az Éltv. 50. § (2) bekezdésében 

előírtakat megsértve nem minden esetben kötelezte a 

közérdekű védekezés költségeinek 15 napon belüli megtérítésére;  

• a Ket. 94. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak ellenére a jegyzőkönyv 

jogszabálysértésre vonatkozó részének megküldésével nem minden 

esetben kezdeményezte a növényvédelmi bírság kiszabás eljárását a 

kormányhivataloknál. 

 

VI. HATÓSÁGI MUNKÁT SEGÍTŐ ALKALMAZÁSOK 

A parlagfűvel fertőzött területek belterületi eljárásrendjének egységesítése, a 

jegyzők, valamint a növény és talajvédelmi feladatkörükben eljáró megyei 

kormányhivatalok munkájának segítése, hatékonyságának növelése és a 

kapcsolattartás megkönnyítése érdekében került kialakításra 2013-ban az 

Önkormányzati Parlagfű Bejelentő Rendszer (ÖPBR), amelynek üzemeltetési 

feladatait a Nébih koordinálja. Ez a korábban már működő Parlagfű 

Bejelentő Rendszer (PBR) továbbfejlesztésével valósult meg és 2014-től már 

elérhető valamennyi önkormányzat számára.  
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Az ÖPBR biztosítja a regisztrált önkormányzatok számára a bejelentés 

alapján induló eljárás intézéséhez kapcsolódó adatok és események 

rögzítését, az ügyintézési folyamat vezérlését, továbbá a rögzített adatok 

alapján automatikusan legenerálja az ügyintézéshez kapcsolódó 

nyomtatványokat. Az ÖPBR-nek köszönhetően a PBR-en keresztül érkező, és 

a belterületet érintő bejelentések nem csupán e-mailen kerülnek 

továbbításra az önkormányzatok felé, hanem az ÖPBR-en keresztül is, így a 

teljes hatósági munkafolyamat végigkövethetővé válik.  

Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy a rendszerben található iratsablonok 

hosszú ideje nem kerültek frissítésre, így azok fenntartásokkal kezelendők! 

Azok az önkormányzatok, amelyek szeretnének kapcsolódni az ÖPBR-hez, 

regisztrációs lapot kell kitölteni, majd a kitöltött regisztrációs lapot 

a pbr@nebih.gov.hu e-mail címre továbbítani. Az adatlap alapján 

megtörténik a program használatára kijelölt ügyintézők regisztrációja, 

melynek sikerességéről az érintettek a megadott e-mail címen kapnak 

tájékoztatást. Az ÖBPR a https://pbr.nebih.gov.hu oldalon érhető el. Az 

ÖPBR működésével, használatával kapcsolatos felhasználói kézikönyv a 

regisztrációt követően kerül továbbításra. 

Amennyiben az önkormányzat közvetlenül 

a https://pbr.nebih.gov.hu oldalon keresztül regisztrál – vagyis nem a 

regisztrációs lap kitöltésével –, akkor csak a PBR használatára lesz jogosult, 

amely a lakossági felhasználók részére került kifejlesztésre a parlagfüves 

területek bejelentése céljából. 

A rendszer optimális működéséhez elengedhetetlen a regisztrációkor 

megadott e-mail címek folyamatos frissítése, aktualizálása. Tapasztalataink 

szerint számos esetben a rendszer által kiküldött értesítések nem jutnak el 

az illetékes jegyzőhöz az elektronikus levelezési címek változása miatt. 

 

A hatósági munkát nagyban segítő, a jegyzők számára is elérhető 

alkalmazások továbbá a Mezőgazdasági Parcella-azonosító Rendszer 

(www.mepar.hu), illetve a TAKARNET (http://www.takarnet.hu/) is, 

melyekhez az ellenőrzések tervezésében, a területek beazonosításában, a 

mailto:pbr@nebih.gov.hu
https://pbr.nebih.gov.hu/
https://pbr.nebih.gov.hu/
http://www.mepar.hu/
http://www.takarnet.hu/
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területmérésben, illetve az adott ingatlan tulajdonosi, földhasználói 

adatainak beszerzéséhez nyújtanak segítséget.  
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Tájékoztatás az Országos Főállatorvos 1/2018. számú határozatáról 

 

A Földművelésügyi Minisztérium hivatalos lapjában, a Földművelésügyi 

Értesítő 2018. március 8-i számában megjelent az Országos Főállatorvos 

1/2018. számú határozata. 

 

A határozat egységes szerkezetben, új intézkedésekkel is kiegészítve foglalja 

össze az afrikai sertéspestis (ASP) elleni védekezési feladatokat annak 

érdekében, hogy az érintettek (állattartók, vadászok, szolgáltató és hatósági 

állatorvosok, aktív közreműködésre kötelezhetők) még hatékonyabban 

végezhessék el a megelőzést és a korai felismerést szolgáló teendőket. 

 

Az állatorvosokból, vadászokból és vadbiológusokból álló ASP Nemzeti 

Szakértői Bizottság – az elmúlt időszak európai járványhelyzetének változása 

miatt – javaslatot tett a magas kockázatú terület módosítására, valamint egy 

közepes és egy alacsony kockázatú terület létrehozására. A határozat 1. 

számú melléklete definiálja az egyes kockázati kategóriákhoz tartozó 

területeket az érintett vadgazdálkodási egységek kódszámainak a 

felsorolásával. 

 

Komárom-Esztergom megye ASP szempontjából alacsony kockázatú 

területnek minősül. 

 

Bár az ASP emberre nem veszélyes, azonban esetleges magyarországi 

megjelenése rendkívül komoly gazdasági kárt jelentene. A korai 

felismerése érdekében hozott intézkedések eredménye attól függ, hogy a 

sertéstartók és vadászok eleget tesznek-e a bejelentési kötelezettségüknek. 

Ugyanígy kiemelten fontos hogy a sertéstartók betartsák a moslékkal való 

etetés tilalmát. 

 

Minden vadászatra jogosult és minden vadászatot folytató természetes 

személy köteles írásban bejelenteni a tudomásukra jutott elhullott 

vaddisznó fellelhetőségét az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 

http://airterkep.nebih.gov.hu/aaijo/asp/asp.htm
http://airterkep.nebih.gov.hu/aaijo/asp/asp.htm
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hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal felé, hogy minden bejelentett 

vaddisznó hulla esetében megtörténhessen a mintavétel és a mintaküldés 

az ASP kimutatására, illetve kizárására irányuló virológiai vizsgálat céljából. 

A sertéstartóknak (függetlenül állományuk nagyságától) 24 órán belül kell 

jelenteniük a szolgáltató állatorvosnak, ha az ASP-re vagy klasszikus 

sertéspestisre gyanakszanak, továbbá ha sertésük elhullott vagy 

megbetegedett. 

 

A határozat felsorolja az ASP megelőzése szempontjából kiemelt jelentőségű 

általános járványvédelmi követelményeket, melyeket az egész országban 

be kell tartani a kockázati kategóriára való tekintet nélkül. Ezek a 

következők: 

1. Tilos az állati eredetű anyagot tartalmazó élelmiszerhulladék (moslék) 

etetése. 

2. Az állathullákat és egyéb állati eredetű melléktermékeket 

jogszabályban előírt módon kell kezelni és ártalmatlanítani. 

3. Meg kell akadályozni az ASP-re fogékony állatoknak (sertés, vaddisznó) 

nem az adott állományhoz tartozó fogékony állatokkal történő 

közvetlen vagy közvetett érintkezését (zárt tartás). 

4. Sertéstartó telepre belépni csak kéz- és lábbeli fertőtlenítés, átöltözés 

vagy egyszer használatos védőköpeny és védőlábbeli felvétele után 

lehet. 

5. Sertéseket csak megbízható, a központi adatbázisban nyilvántartott 

helyről, szállítási dokumentumokkal együtt szabad vásárolni. 

6. Olyan kerítés kell a telep körül, amely alkalmas ember, kóbor állat 

vagy vadon élő állat behatolásának megakadályozására. 

7. Az állategészségügyi hatóság által jóváhagyott járványvédelmi 

intézkedési tervet kell alkalmazni, amely kiterjed a személyi higiéniára, 

valamint a takarítás és fertőtlenítés végrehajtásra a telepen. 

A fent leírtakon kívül kiemelendő még, hogy a határozattal elrendelt országos 

vagy területi szintű járványügyi felmérő, illetve monitoring program 

végrehajtása állami költségre történik. 
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Szintén állami költségre történik az ASP megelőzése, felderítése, felszámolása 

és a járványügyi intézkedések során keletkezett állati eredetű 

melléktermékek szállítása, ártalmatlanná tétele, valamint az aktív 

közreműködésre kötelezettek kifizetése is. 

 

Tekintettel arra, hogy az ASP nagy nemzetgazdasági kárral fenyegető 

betegség, ezért minden érintettnek törekednie kell a határozat megismerésére 

és az abban foglaltak maradéktalan betartására. 

 

Az előírásokat részletesen tartalmazó teljes határozat elérhető a 

www.kormany.hu portálon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kormany.hu/
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Panasz és hatósági ügy összehasonlítása táblázat 

 

szempont 
Panasz/közérdekű 

bejelentés 
Közigazgatási hatósági eljárás 

jogszabályi 

háttér 

A panaszokról és a 

közérdekű 

bejelentésekről szóló 

2013. évi CLXV. törvény 

Az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (Ákr.) 

fogalma 

Panasz: olyan kérelem, 

amely egyéni jog- vagy 

érdeksérelem 

megszüntetésére 

irányul, és elintézése 

nem tartozik más - így 

különösen bírósági, 

közigazgatási - eljárás 

hatálya alá.   

Közérdekű bejelentés: 

olyan körülményre hívja 

fel a figyelmet, amelynek 

orvoslása vagy 

megszüntetése a 

közösség vagy az egész 

társadalom érdekét 

szolgálja. 

Közigazgatási hatósági ügy: - 

hatósági ügy az, amelynek 

intézése során a hatóság 

döntésével az ügyfél  

 jogát vagy kötelezettségét 

megállapítja,  

 jogvitáját eldönti,  

 jogsértését megállapítja,  

 tényt, állapotot, adatot (a 

továbbiakban együtt: 

adat) igazol vagy  

 nyilvántartást vezet, 

illetve  

 az ezeket érintő döntését 

érvényesíti 

eljárás jellege nem formalizált eljárás formalizált, kötött eljárás 

határidő 30 nap 

sommás eljárás 8 nap;  

teljes eljárás 60 nap; vagy  

ágazati jogszabályban 

megállapított egyedi határidő 
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hatáskör/ 

illetékesség 

beérkezéstől számított 8 

napon belül levélben 

(nem végzés) át kell 

tenni az eljárásra 

jogosult szervhez, a 

panaszos/bejelentő 

egyidejű tájékoztatása 

mellett 

haladéktalanul, de legkésőbb a 

kérelem megérkezésétől 

számított 8 napon belül 

végzésben át kell tenni a 

hatáskörrel és illetékességgel 

rendelkező hatósághoz, az 

ügyfél egyidejű tájékoztatása 

mellett 

ügyféli jogállás 

a panasz kivizsgálására 

irányuló eljárásban a 

panaszost/bejelentőt 

nem illetik meg az Ákr. 

alapján az ügyfél 

számára biztosított jogok 

(pl. iratbetekintési jog, 

jogorvoslati jog) 

ügyfél: az a természetes vagy 

jogi személy, egyéb szervezet, 

akinek (amelynek)  

 jogát vagy jogos érdekét 

az ügy közvetlenül érinti,  

 akire (amelyre) nézve a 

hatósági nyilvántartás 

adatot tartalmaz, vagy  

 akit (amelyet) hatósági 

ellenőrzés alá vontak;  

ügyféli jog szélesebb: pl. 

iratbetekintés, jogorvoslati jog 

formai 

követelmények 

nincs előírás, e-mailen is 

érkezhet beadvány 

Ákr. 35. § -ban meghatározott 

formai kötöttség:  a kérelmet a 

hatósághoz írásban vagy 

személyesen lehet előterjeszteni 

+ elektronikus kapcsolattartásra 

kötelezettek esetén kizárólag a 

szabályozott elektronikus út a 

megfelelő  

eljárás 

mellőzése 

A panasz vagy 

közérdekű bejelentés 

vizsgálata mellőzhető, ha  

• az a korábbival azonos 

A hatóság a kérelmet 

visszautasítja, ha                     

 az eljárás megindításának 

jogszabályban 
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tartalmú, ugyanazon 

panaszos, illetőleg 

bejelentő által tett 

ismételt panasz vagy 

közérdekű bejelentés, 

• azonosíthatatlan 

személy által tett,  

• ha a panasztevő a 

sérelmezett 

tevékenységről 

(mulasztásról) való 

tudomásszerzéstől 

számított hat hónap 

után terjesztette elő a 

panaszát.  

A tudomásszerzéstől 

számított egy éven túl 

előterjesztett panaszt 

érdemi vizsgálat nélkül 

el kell utasítani. 

meghatározott feltétele 

hiányzik, és e törvény 

ahhoz más 

jogkövetkezményt nem 

fűz, vagy 

 az ugyanazon jog 

érvényesítésére irányuló 

kérelmet a bíróság vagy a 

hatóság érdemben már 

elbírálta, és a kérelem 

tartalma, valamint az 

irányadó jogi szabályozás 

nem változott. 

A hatóság a kérelmet 

visszautasíthatja, ha azt nem 

az előírt formában 

terjesztették elő. Ha a 

kérelmező a kérelmét öt 

napon belül az előírt 

formában ismételten 

előterjeszti, a hatóság az 

eljárást teljes eljárásban 

folytatja le, azzal, hogy a 

kérelmet az eredeti 

benyújtáskor 

előterjesztettnek kell 

tekinteni, de az ügyintézési 

határidőt az ismételt 

benyújtást követő naptól kell 

számítani. 

eljárás lezárása 

tájékoztató levél az 

eljárás eredményéről 

vagy mellőzéséről 

döntés (végzés, határozat) 
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jogorvoslati 

lehetőség 

felettes szervhez 

fordulhat, illetve az 

alapvető jogok 

biztosának hivatalához 

fellebbezés, közigazgatás per, 

felügyeleti eljárás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

Tájékoztató a háziorvosi törzskarton vezetésének szabályaiban történő 

változásokról 

 

A háziorvosi, a házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. 

(II.25.) EüM. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2018. július 1-ei 

módosításával változik a háziorvosi törzskarton vezetésének rendszere.  

A törzskartont vezető informatikai rendszernek képesnek kell lennie 

csatlakozni az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térhez (EESZT).  

Ezzel a 2017. november 1-én bevezetett új rendszer további elemmel fog 

bővülni.  

A törzskartonok adattartalmát a Rendelet 3. és 4. számú melléklete 

tartalmazza. Az adatokat a háziorvosnak a Rendelet hatályba lépésétől 

számított 3 éven belül kell feltöltenie azzal, hogy évente legalább a bejelentett 

biztosítottak 30 %-ának adatait szükséges feltölteni.  

 

A törzskarton fontos adatokat tartalmaz a családban halmozódó 

betegségekről, a meglévő krónikus betegségekről, kórházi kezelésekről, 

esetleges allergiáról, gépjárművezetői alkalmassági vizsgálat adatairól 

továbbá a fizikális vizsgálat eredményéről és több, az életmóddal, 

függőségekkel, kedélyállapottal kapcsolatos kérdésekre adott válaszokról. 

 

A törzskartonba történő bejegyzést követően összefoglaló dokumentum 

készül, mely a biztosított részére átadásra kerül, továbbá más háziorvoshoz 

történő átjelentkezés esetén a megfelelő összefoglalót is elkészíti a program.  

Az EESZT-ben rögzített adatok segítséget adhatnak minden felhasználó 

szakorvosnak a pontos diagnózis felállításában, továbbá a szűrés 

elvégzésekor az egészségi állapotra vonatkozó kivizsgálást igénylő adatok is 

felmerülhetnek.  

 

Fentiek alapján minden biztosított számára fontosnak kell lennie, hogy 

háziorvosa kérésére a megadott időpontban részt vegyen a törzskarton 

kitöltését eredményező orvosi vizsgálaton.  
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Tájékoztatás a bölcsődei ellátás megszervezésének kötelezettségéről 

 

Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb 

kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2015. évi CCXXIII. törvény egyes 

rendelkezései 2017. január 1-től módosították a gyermekek védelméről és 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 

gyermekek napközbeni ellátására, így a bölcsődei ellátásra vonatkozó 

rendelkezéseit is. A Gyvt. 42. § (2) bekezdése alapján bölcsődei ellátást 

biztosíthat a bölcsőde, a mini bölcsőde, a munkahelyi bölcsőde és a családi 

bölcsőde. 

 

A Gyvt. 94. § (3) bekezdése a korábbi szabályokkal egyezően továbbra is azon 

települési önkormányzatok kötelezettségévé teszi a bölcsődei ellátás 

biztosítását, amelynek területén tízezernél több állandó lakos él.  

 

Ezen túlmenően a Gyvt. 94. § (3a) bekezdése alapján legkésőbb 2018. 

december 31-ig azok a települési önkormányzatok is kötelesek a bölcsődei 

ellátás megszervezésére, ahol az adott településen legalább öt gyermek 

tekintetében igény jelentkezik, vagy a település 3 év alatti lakosainak száma 

a 40 főt meghaladja. 

 

Az ellátás megszervezése a bölcsődei szolgáltatások bármely formájának 

biztosításával, önállóan, társulásban vagy ellátási szerződés útján is 

történhet. 

 

A bölcsődei szolgáltatást érintő adatbejegyzés, adatmódosítás iránti kérelmek 

benyújtására a már ismert elektronikus felületen van lehetőség. A 

kérelemmel, a csatolandó iratokkal, illetve az adatbejegyzési-, módosítási 

eljárással, szolgáltatási formákra vonatkozó szabályokkal kapcsolatos 

esetleges kérdésekkel a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályához fordulhatnak az 

érintett fenntartók a 34/515-181-es telefonszámon vagy a 

gyamugy@komarom.gov.hu e-mail címen. 

mailto:gyamugy@komarom.gov.hu
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Tájékoztató a bölcsődei kiegészítő támogatásról  

 

A Magyar Közlöny 38. számában megjelent a bölcsődei kiegészítő 

támogatásról szóló 46/2018. (III.19.) Kormányrendelet. 

 

A jogszabályban foglaltak szerint a Kormány kiegészítő támogatást biztosít a 

bölcsődét, mini bölcsődét fenntartó 32 000 forint egy lakosra jutó adóerő-

képesség feletti adóerő-képességgel rendelkező települési önkormányzatok és 

azok társulásai számára.  

 

Az igénylés érdekében az önkormányzatok a Magyarország 2018. évi 

központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 

2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pont b) alpontjában foglalt táblázat 1. 

sorában meghatározott 2018. május 15-ei határidejű adatszolgáltatás 

keretében szolgáltatnak adatot az ebr42 önkormányzati információs 

rendszeren keresztül a Kvtv. 2. melléklet III. pont 7. alpont b) pontja szerinti, 

az államháztartásért felelős miniszter által kiadott útmutató alapján. 

 

A támogatás önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak összegéről – 

az önkormányzatok által nyújtott adatszolgáltatás alapján, a települések 

típusát és az egy lakosra jutó adóerő-képességét is figyelembe véve – az 

államháztartásért felelős miniszter, a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős 

miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 2018. július 31-éig 

döntenek. 

 

A támogatás 66%-ának folyósítása 2018. augusztus 15-ig, további 

összegének folyósítása négy egyenlő részletben minden hónap 15-éig 

történik. A felhasználás határideje 2018. december 31. 

 

A folyósításról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása 

alapján a Magyar Államkincstár gondoskodik.  
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Szankciós jogszabályok összehasonlítása 

 

2017. december 31-ig a Ket. 94. § - 94/B. § szabályozta a közigazgatási 

szankciókkal kapcsolatos rendelkezéseket. A Ket. vonatkozó rendelkezései 

mellett a szankciók megállapítása során alkalmazni kellett az ágazati 

jogszabályok előírásait, illetve a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük 

támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény rendelkezéseit is.  

 

2018. január 1-jétől az átmeneti szankciós törvény (a közigazgatási 

szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a 

közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények 

módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. 

évi CLXXIX. törvény) alkalmazandó. A törvényt a 2018. január 1-jét követően 

indult és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.  

 

2019. január 1-jétől lép hatályba a közigazgatási szabályszegések 

szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény, melyet majd a 2019. január 1. 

után induló és megismételt eljárásokban kell majd alkalmazni.  

 

A 3 jogszabály rendelkezéseinek összevetését az alábbi táblázat tartalmazza.  
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1  Ket. átmeneti szankciós tv. 
(2017. évi CLXXIX. törvény) 

szankciós tv. (2017. évi 
CXXV. törvény)  

2  2017. december 31-ig indult 
eljárásokban kell alkalmazni 

2018. január 1-jétől, ezt 
követően indult és 

megismételt eljárásokban kell 
alkalmazni 

2019. január 1-jétől, ezt 
követően indult és 

megismételt 
eljárásokban kell 
alkalmazni 

3 Figyelmeztetés 

4 jogszabályhely 94. § = felhívás 2. § 6. § 

5 alkalmazása  hatósági ellenőrzés 

befejezéseként 

 jogszabályban vagy 

hatósági döntésben 
foglalt előírásokat 

megsértette 

 és a jogellenes 

magatartás 
megszüntetésével vagy a 
jogszerű állapot 

helyreállításával 
orvosolható 

 hatósági ellenőrzés 

befejezéseként 

 jogszabályban vagy 

hatósági döntésben 
foglalt előírásokat 

megsértette 

 és a jogellenes 

magatartás 
megszüntetésével vagy a 
jogszerű állapot 

helyreállításával 
orvosolható 

 ha törvény, vagy 

önkormányzati 
rendelet közigazgatási 

bírság kiszabását teszi 
lehetővé 

 ha más szankció nem 

alkalmazható 

 a szabályszegés 

csekély súlyú és a 
figyelmeztetéstől kellő 

visszatartó hatás 
várható (mérlegelés) 

 ha az ügyfél számára 

kötelezettséget állapít 
meg és a döntésben 

más szankciót nem 
alkalmaz 

6 formája végzés 

 nem minősül érdemi, 

anyagi jogi hatású 
döntésnek 

 nincs önálló jogorvoslat 

határozat 

 érdemi döntés! 

(figyelmeztetést 
tartalmazó döntés) 

 önálló jogorvoslat! 

határozat 

 érdemi döntés 

 önálló jogorvoslat 
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– a hatósági eljárás 
eredményeként hozott 

hatósági határozattal 
szemben igénybe vehető 

jogorvoslatban 
támadható 

 

7 tartalma  felhívja az ügyfél 

figyelmét a 
jogszabálysértésre 

 határidő 
megállapításával, 

valamint a 
jogkövetkezményekre 

történő figyelmeztetéssel 
kötelezi a 
jogszabálysértés 

megszüntetésére 

 felhívja az ügyfél 

figyelmét a 
jogszabálysértésre 

 határidő 
megállapításával, 

valamint a 
jogkövetkezményekre 

történő figyelmeztetéssel 
kötelezi a 
jogszabálysértés 

megszüntetésére 

a hatóság rosszallását 

fejezi ki, felszólítja az 
ügyfelet újabb szankció 

kilátásba helyezésével, 
hogy a jövőben 
tartózkodjon a közig. 

szabályszegés 
elkövetésétől  

8  határidő eredménytelenül telt 

el vagy kizárt az alkalmazása 
→ hatósági eljárás indítása 

határidő eredménytelenül telt 

el vagy kizárt az alkalmazása 
→ a hatóság hivatalbóli 
eljárásban egyéb szankciót 

állapít meg 

 

9 jelzés/szignalizáció nincs hatásköre/illetékessége 

→ kezdeményezi a hatáskörrel 
rendelkező hatóság eljárását 

& fegyelmi, szabálysértési, 
büntető-, polgári, egyéb 
eljárást kezdeményez 

nincs hatásköre/illetékessége 

→ kezdeményezi a hatáskörrel 
rendelkező hatóság eljárását 

& fegyelmi, szabálysértési, 
büntető-, polgári, egyéb 
eljárást kezdeményez 

Ákr. 101§ (1) bekezdés b) 

pontja –  
ha a feltárt jogsértés 

miatt az eljárás más 
szerv illetékességébe 
tartozik, annak eljárását 

kezdeményezi 

10 nem alkalmazható 

a figyelmeztetés 
 az előírások megsértése 

kizárólag újabb hatósági 

 az előírások megsértése 

kizárólag újabb 

Törvény (!) meghatározott 

ügyek vonatkozásában a 



60 
 

eljárás lefolytatásával 
orvosolható, 

 jogszabály kizárja: 
életet, testi épséget, a 

nemzetbiztonságot, a 
honvédelmi érdeket, 

vagyonbiztonságot, a 
közlekedés biztonságát, 
a környezet vagy a 

természet állapotának 
fenntarthatóságát, 
közteherviselési 

kötelezettség 
teljesítését, EU pénzügyi 

érdekeit, harmadik 
személy alapvető jogát 
közvetlenül 

veszélyezteti/veszélyezte
tné 

 a hatóság ugyanazon 
ügyféllel szemben, 

felhívás 
eredménytelensége 
miatt 2 éven belül 

jogerősen 
jogkövetkezményt 
állapított meg 

 a hatóság ugyanazon 
ügyféllel szemben 

ugyanazon jogszabályi 
rendelkezés megsértése 

hatósági eljárás 
lefolytatásával 

orvosolható, 

 jogszabály kizárja: 

életet, testi épséget, a 
nemzetbiztonságot, a 

honvédelmi érdeket, 
vagyonbiztonságot, a 
közlekedés biztonságát, 

a környezet vagy a 
természet állapotának 
fenntarthatóságát, 

közteherviselési 
kötelezettség 

teljesítését, EU 
pénzügyi érdekeit, 
harmadik személy 

alapvető jogát 
közvetlenül 

veszélyezteti/veszélyezte
tné 

 a hatóság ugyanazon 

ügyféllel szemben, 
felhívás 

eredménytelensége 
miatt 2 éven belül 
véglegesen 

jogkövetkezményt 
állapított meg 

 a hatóság ugyanazon 
ügyféllel szemben 

figyelmeztetés 
alkalmazásának 

kizárásáról rendelkezhet, 
ha az adott ügyben 

csekély súlyú 
szabályszegés nem 
merülhet fel 
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miatt 2 éven belül 
figyelmeztetést állapított 

meg 

 az adott ügyben 

autonóm 
államigazgatási szerv 

vagy önálló szabályozó 
szerv jár el 

 Ket. 13. § (2) b) pontja 

szerinti eljárásban 
állapítják meg 

 adatszolgáltatási vagy 
bejelentési 

kötelezettséget előíró 
jogszabályi rendelkezés 
megsértését a Ket. 13. § 

(2) d)-e) pontja szerinti 
eljárásban állapítják 

meg 

 az ügyfél közhiteles 

hatósági 
nyilvántartásba való, 
jogszabály által előírt 

bejelenti 
kötelezettségének nem 

tesz eleget 

ugyanazon jogszabályi 
rendelkezés megsértése 

miatt 2 éven belül 
figyelmeztetést állapított 

meg 

 az adott ügyben 

autonóm 
államigazgatási szerv 
vagy önálló szabályozó 

szerv jár el 

 az államháztartás 

javára teljesítendő, 
törvényben 
meghatározott, illetve a 

Közösségek 
költségvetésével 

megosztásra kerülő 
kötelező befizetésekkel 
és a központi 

költségvetés, valamint 
az elkülönített állami 

pénzalap terhére 
jogszabály alapján 
juttatott támogatással 

összefüggő eljárásokra 
vonatkozó jogszabályi 
rendelkezést sértik meg, 

(= Ket. 13. § (2) b))  

 az adatszolgáltatási 

vagy bejelentési 
kötelezettséget előíró 
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jogszabályi rendelkezés 
megsértését a termékek 

és a szolgáltatások 
forgalmazására, illetve 

értékesítésére, valamint 
az ezekkel összefüggő 
kereskedelmi 

gyakorlatokra 
vonatkozó 
követelmények 

ellenőrzésével, illetve a 
piacszabályozással 

kapcsolatos 
eljárásokban, ideértve a 
gyógyszerek, 

gyógyászati 
segédeszközök és 

egészségügyi 
technológiák 
társadalombiztosítási 

támogatásával 
kapcsolatos eljárást is, 
a pénz- és tőkepiaci, a 

biztosítási, az önkéntes 
kölcsönös biztosító 

pénztári és a 
magánnyugdíjpénztári 
tevékenység 

felügyeletével 
kapcsolatos eljárásban 
állapítják meg, (= Ket. 

13. § (2) d)-e)) 
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 az ügyfél közhiteles 

hatósági 
nyilvántartásba való, 
jogszabály által előírt 

bejelenti 
kötelezettségének nem 

tesz eleget 

11 figyelmeztetést 
kizáró ágazati 

miniszteri 
rendeletek 

 19/2009. (XII.22.) 

KvVM rendelet 

 34/2009. (XII.29.) ÖM 

rendelet 

 39/2009. (XII.30.) OKM 

rendelet 

 54/2009. (XII.30.) EüM 

rendelet 

 80/2009. (XII.29.) 

KHEM rendelet 

 82/2009. (XII.30.) IRM 

rendelet 

 177/2009. (XII.28.) 

FVM rendelet 

 6/2010. (I.14.) NFGM 

rendelet 

 31/2012. (X.16.) NGM 

rendelet 

 19/2009. (XII.22.) 

KvVM rendelet 

 34/2009. (XII.29.) ÖM 

rendelet 

 39/2009. (XII.30.) OKM 

rendelet 

 54/2009. (XII.30.) EüM 

rendelet 

 80/2009. (XII.29.) 

KHEM rendelet 

 82/2009. (XII.30.) IRM 

rendelet 

 177/2009. (XII.28.) 

FVM rendelet 

 6/2010. (I.14.) NFGM 

rendelet 

 31/2012. (X.16.) NGM 

rendelet 

2019. január 1-én 
hatályukat vesztik! 

12 nyilvántartás  a hatóság nyilvántartást 

vezet, 

 2 évig kezeli az adatokat 

 a hatóság nyilvántartást 

vezet 

 2 évig kezeli az adatokat 

 országos 

nyilvántartás: 
Közigazgatási 

Szankciók 
Nyilvántartása 

 3 évig tartalmazza 
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az adott döntéssel 
összefüggésben 

nyilvántartott 
adatokat 

 a hatóság eljárása 
során az adott 

ügyfélre vonatkozó 
minden adatába 
betekinthet 

13 KKV törvény 
(2004. évi XXXIV. 

törvény)  

12/A. § - a hatóság köteles 
felhívást alkalmazni 

 kis- és 
középvállalkozásokkal 

szemben 

 bármely hatósági 

eljárásban 

 első esetben előforduló 

jogsértés esetén 

 bírság helyett 

figyelmeztetés és a Ket. 
94. § (1) bekezdés a) 
pontja szerinti felhívás  

Kivétel: (tehát bírságolásnak 
van helye):  

 a jogsértés emberi 
életet, testi épséget vagy 

egészséget sért vagy 
veszélyeztet 

 környezetkárosodás 

következett be 

 18. életévét be nem 

12/A. § - a hatóság köteles 
figyelmeztetést alkalmazni 

 kis- és 
középvállalkozásokkal 

szemben 

 bármely hatósági 

eljárásban 

 első esetben előforduló 

jogsértés esetén 
Kivétel: (tehát bírságolásnak 
van helye):  

 a jogsértés emberi 
életet, testi épséget vagy 

egészséget sért vagy 
veszélyeztet 

 környezetkárosodás 
következett be 

 18. életévét be nem 
töltött személy védelmét 

célzó jogszab. 
megsértésére került sor 

 kiszolgáltatott személy 

- 
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töltött személy védelmét 
célzó jogszab. 

megsértésére került sor 

 kiszolgáltatott személy 

sérelmére elkövetett 
jogsértés esetén 

sérelmére elkövetett 
jogsértés esetén 

 a vállalkozás megsérti a 
békéltető testületi 

eljárásban fennálló, a 
fogyasztóvédelemről 

szóló 1997. évi CLV. 
törvény 29. § (11) 
bekezdésében 

meghatározott 
együttműködési 
kötelezettségét 

 

14 közigazgatási bírság 

15 jogszabályhely 94/A. § 3. § 9-12. § 

16 alkalmazása ha jogszabály bírság 

kiszabását lehetővé teszi 

ha jogszabály bírság 

kiszabását lehetővé teszi 
 ha törvény, vagy 

tv. felhatalmazása 

alapján 
önkormányzati 
rendelet bírság 

kiszabását írja elő 

 a Nyilvántartásba 

a hatósági eljárás 
megindításának 
napját megelőző 

egy éven belül az 
ügyfél 

vonatkozásában 
közigazgatási 
szankciót 

megállapító 
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döntést jegyeztek 
be és 

 a hatóság nem 
figyelmeztetés vagy 

közigazgatási 
óvadék 

alkalmazásáról 
dönt 

17 kötelező bírságot 

kiszabni 

ha a felhívás alkalmazása 

kizárt (lásd. 10. sor)  

ha a figyelmeztetés 

alkalmazása kizárt (lásd. 10. 
sor) 

 a jogsértés emberi 

életet, testi épséget 
vagy egészséget 

sért/veszélyeztet, 
vagy 

 kiskorú személyek 
védelmét célzó jsz. 

rendelkezés 
megsértése 

 kiszolgáltatott 

személlyel szembeni 
jogsértés 

 törvény kizárja az 
óvadék 

/figyelmeztetés 
alkalmazását 

18 mérlegelés 
szempontjai 

(ugyanaz 
mindhárom 
törvényben!) 

 a jogsértéssel okozott 
hátrány, ideértve a 

hátrány megelőzésével, 
elhárításával, 

helyreállításával 
kapcsolatban felmerült 
költség, ill. a 

 a jogsértéssel okozott 
hátrány, ideértve a 

hátrány megelőzésével, 
elhárításával, 

helyreállításával 
kapcsolatban felmerült 
költség, ill. a 

 a jogsértéssel 
okozott hátrány, 

ideértve a hátrány 
megelőzésével, 

elhárításával, 
helyreállításával 
kapcsolatban 
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jogsértéssel elért előny 
mértékét 

 a jogsértéssel okozott 
hátrány 

visszafordíthatósága 

 a jogsértéssel érintettek 

körének nagysága 

 a jogsértő állapot 

időtartama 

 a jogsértő magatartás 

ismétlődése, 
gyakorisága 

 az elkövető eljárást 
segítő, együttműködő 

magatartása 
az elkövető gazdasági 
súlya 

jogsértéssel elért előny 
mértékét 

 a jogsértéssel okozott 
hátrány 

visszafordíthatósága 

 a jogsértéssel érintettek 

körének nagysága 

 a jogsértő állapot 

időtartama 

 a jogsértő magatartás 

ismétlődése, 
gyakorisága 

 az elkövető eljárást 
segítő, együttműködő 

magatartása 
az elkövető gazdasági 
súlya 

felmerült költség, 
ill. a jogsértéssel 

elért előny 
mértékét 

 a jogsértéssel 
okozott hátrány 

visszafordíthatóság
a 

 a jogsértéssel 

érintettek körének 
nagysága 

 a jogsértő állapot 
időtartama 

 a jogsértő 
magatartás 

ismétlődése, 
gyakorisága 

 az elkövető eljárást 
segítő, 

együttműködő 
magatartása 

 az elkövető 

gazdasági súlya 

19 elévülés szubjektív: hatóság 

tudomására jutástól számított 
1 év 

objektív: elkövetéstől számított 
5 év 

szubjektív: hatóság 

tudomására jutástól számított 
1 év 

objektív: elkövetéstől 
számított 5 év 

szubjektív: hatóság 

tudomására jutástól 
számított 6 hónap 

(bármely eljárási 
cselekmény megszakítja)  
objektív: elkövetéstől 

számított 3 év 

20 felső határ önk. rendelet által önk. rendelet által törvény/korm.rend eltérő 
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megállapított bírság esetén:   

 természetes személy 

200ezer Ft 

 jogi személy 2millió Ft 

megállapított bírság esetén:  

 természetes személy 

200ezer Ft 

 jogi személy 2millió Ft 

rendelkezése hiányában:  

 természetes 

személy 1millió Ft 

 jogi személy 

10millió Ft 
önkormányzati rendelet 

alapján megállapítható 
bírság esetén:  

 természetes 
személy 200ezer Ft 

 jogi személy 
2millió Ft 
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Szankciók típusai 2019. január 1-jétől a 2017. évi CXXV. törvény alapján 

szankció 
típusa 

figyelmeztetés közigazgatási 
óvadék 

közigazgatási 
bírság 

tevékenység 
végzésétől történő 

eltiltás 

elkobzás 

fogalma a hatóság 

rosszallását fejezi 
ki, felszólítja az 

ügyfelet újabb 
szankció 
kilátásba 

helyezésével, 
hogy a jövőben 
tartózkodjon a 

közig. 
szabályszegés 

elkövetésétől  

a közigazgatási 

bírságot 
megelőző, 

biztosíték jellegű 
pénzügyi 
joghátrány, mely 

jogkövető 
magatartás 
esetén bizonyos 

idő elteltével 
visszajár.  

minden, a 

közigazgatási 
hatóság által 

közigazgatási 
szabályszegésért 
kiszabott bírság 

minden olyan 

közigazgatási 
szankció, amellyel 

a hatóság az ügyfél 
valamilyen 
jogosultsága 

gyakorlását 
meghatározott 
időre megvonja 

vagy korlátozza 

vagyoni hátrányt okozó 

szankció, amelynek 
alkalmazása során az 

ügyféltől elvonják a 
jogsértéssel kapcsolatba 
hozható dolgot 

elévülés szubjektív: a jogsértő magatartásnak a szankció alkalmazására jogosult hatóság tudomására jutásától 

számított 6 hónap (bármely eljárási cselekmény megszakítja) 
objektív: elkövetéstől számított 3 év  

alkalmazás 

feltételei 
 ha törvény, 

vagy 
önkormányzati 

rendelet 
közigazgatási 

bírság 
kiszabását 
teszi lehetővé 

 ha más 
szankció nem 

alkalmazható 

 a szabályszegés 

 ha törvény, 

vagy 
önkormányzati 

rendelet 
közigazgatási 

bírság 
kiszabását 
teszi lehetővé 

 a 
Nyilvántartásb

a a hatósági 
eljárás 

 ha törvény, vagy 

önkormányzati 
rendelet 

közigazgatási 
bírság 

kiszabását írja 
elő 

 a 

Nyilvántartásba 
a hatósági 

eljárás 
megindítását 

 ha törvény 

eltérően nem 
rendelkezik 

 ha a jogsértés 
emberi életet, 

testi épséget 
vagy egészséget 

sért/veszélyezte
t vagy 

 kiszolgáltatott 

személlyel 
szembeni 

 ha törvény lehetővé 

teszi 
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csekély súlyú 
és a 

figyelmeztetést
ől kellő 

visszatartó 
hatás várható 
(mérlegelés) 

 ha az ügyfél 
számára 

kötelezettséget 
állapít meg és a 
döntésben más 

szankciót nem 
alkalmaz 

megindítását 
megelőző 1 

éven belül az 
ügyfél 

vonatkozásába
n 
közigazgatási 

szankciót 
megállapító 
döntést 

jegyeztek be 
(feltéve, hogy a 

törvény a 
figyelmeztetés 
alkalmazását 

nem zárja ki) 
és 

 az óvadék 
alkalmazásától 

kellő 
visszatartó 
hatás várható 

 

megelőző 1 éven 
belül az ügyfél 

vonatkozásában 
közigazgatási 

szankciót 
megállapító 
döntést 

jegyeztek be és 

 a hatóság nem 

figyelmeztetés 
vagy 
közigazgatási 

óvadék 
alkalmazásáról 

dönt. 

 mindenképpen 

bírság:  
o  a jogsértés 
emberi életet, 

testi épséget 
vagy egészséget 

sért/veszélyezte
t, vagy 
o kiskorú 

személyek 
védelmét célzó 
jsz. rendelkezés 

megsértése 
o kiszolgáltato

tt személlyel 
szembeni 
jogsértés 

jogsértés vagy 

 eljárás 

megindítását 
megelőző 1 éven 

belül legalább 3 
alkalommal 

került 
megállapításra 
jogsértés 

 ágazati törvény 
egyéb esetben is 

lehetővé teheti 
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o törvény 
kizárja az 

óvadék 
/figyelmeztetés 

alkalmazását 

alkalmazása 
kizárható-e?  

törvény 
kizárhatja 

törvény 
kizárhatja 

  alkalmazása kivételesen 
mellőzhető, ha 

aránytalan/méltánytalan 
hátrányt jelentene 
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