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A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 2005. ÉVI 
TEVÉKENYSÉGÉNEK RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA

A Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal 2005. évi tevékenységét a belügyminiszter által 
meghatározott  kiemelt  célok,  valamint  a  Belügyminisztérium  2003-2006.  évekre  szóló 
közigazgatási  és  rendészeti  ágazati  stratégiája  határozták  meg  és  a  következőképpen 
foglalhatók össze:  

 A szolgáltató közigazgatás megteremtését segítő Közigazgatási Ügyfélszolgálati Karta 
modellkísérletet  eredményes  végrehajtása,  a  program  operatív  irányítása  és 
koordinálása.  „A  szolgáltató  hivatal  15  pontja”  elnevezésű  modellkísérleti  karta 
alkalmazása  a  résztvevő  szervek  körében,  és  az  állampolgárok,  civil  szervezetek 
bevonása a programba. 

 A hivatal minőségfejlesztési tevékenységének folytatása: a CAF önértékelési rendszer 
ismételt  alkalmazása  a  szervezetben.  Az  Általános  Értékelési  Keretrendszer 
bevezetésének  ösztönzése  a  területi  államigazgatási  szerveknél  és  az 
önkormányzatoknál. A Megyei Államigazgatási Kollégium tagjait felölelő „Q-Megye” 
(Quality/Minőség)  megvalósítása  érdekében  szakmai  segítség  nyújtása,  illetve 
koordinációs tevékenység folytatása.

 Az  elektronikus  közigazgatás  bevezetésének  előkészítésében,  modell  értékű 
megoldások felkutatásában, kidolgozásában való részvétel. 

 A  többcélú  kistérségi  társulások  működésének,  a  kistérségi  területfejlesztési 
intézményrendszer megerősítésének segítése, szakmai támogatása, időszerű, hatékony 
törvényességi ellenőrzése, illetve felügyelete. 

 Az  önkormányzatok  jogharmonizációs  tevékenységének  folyamatos  figyelemmel 
kísérése  és  ellenőrzése,  szakmai  segítségnyújtás  és  képzések  szervezése  a  feladat 
hatékony megoldása érdekében.

 A helyi  önkormányzatok ösztönzése arra,  hogy minél  nagyobb arányban vegyenek 
részt  az Európai  Uniós  pályázatokon,  folyamatos  tájékoztatás  a  lehetőségekről.  Az 
Európai  Uniós  forrásból  támogatott  beruházások  megvalósulásának  figyelemmel 
kísérése, a pályázatok sikerességének vizsgálata, elemzése. 

 Az  új  közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás  általános  szabályairól  szóló 
törvény bevezetésének előkészítésében közreműködés, és a hatálybalépésig elrendelt 
feladatokat végrehajtása.

 A hivatal  működésében  a  rendelkezésre  álló  erőforrások  hatékony,  takarékos  és 
biztonságos felhasználása. A hivatal adósságmentes gazdálkodásának megőrzése.

Mindezek megvalósításában a  létszámában fogyatkozott,  az anyagi  elismerést,  nem alanyi 
jogon  járó  juttatásokat  is  nélkülözni  kénytelen  személyi  állomány  –  sokszor  túlmunkát 
vállalva megfeszítetten dolgozott. Elmondhatjuk, nem eredménytelenül. 

2005 tavaszán zárult le a közel egy éven át zajló Bács-Kiskun  megyei modellkísérlet, 
melynek  célja  a  Közigazgatási  Ügyfélszolgálati  Karták országos  bevezetésének 
megalapozása volt. A program operatív irányításával és koordinálásával kapcsolatos teendőket 
a  Bács-Kiskun  Megyei  Közigazgatási  Hivatal  látta  el,  míg  a  kísérleti  projekt  szakmai 
feladataiért a Belügyminisztérium Közszolgálati Főosztálya felelt. 
Arra  törekedtünk,  hogy  a  modellkísérletbe  minél  színesebb  feladatkörrel,  ügykörrel 
rendelkező hivatalokat vonjunk be, így öt önkormányzat és két rendvédelmi szerv mellett öt 
területi államigazgatási szerv is részt vett. 
A modellkísérlet  lényeges  eredményeként  értékeljük  a  Karta  15  pontjának  kidolgozását, 
valamint  azt,  hogy a  résztvevő hivatalok a  központi  támogatást  felhasználva javították az 
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ügyfélfogadás körülményeit. Nagyon fontos az a szemléletváltás, az ügyfeleket középpontba 
állító gondolkodásmód, amely a program hatására felerősödött. 

A közigazgatási hivatal vállalta, hogy koordinálja és segíti azt a szakmai munkát, mely 
a területi államigazgatási szerveknél a CAF minőségirányítási rendszer bevezetéséért folyt. 
Ennek eredményeként az év végére 11 hivatal sikeresen alkalmazta az önértékelési modellt. A 
Q-megye  megvalósítását  követően  nem  zárul  le  a  minőségügyi  munka,  hiszen  a  CAF 
folyamatos fejlesztést jelent. 

Az Ügyfélszolgálati Karta modellkísérlet és a CAF bevezetésére irányuló törekvés is 
indukálta az érdekelt érdekképviseleti szervekkel, illetve köztestületekkel az együttműködés 
értékelését  és  továbbfejlesztésének  kérdését.  A  hivatal  arra  törekedett,  hogy  pontos  és 
közérthetően megfogalmazott tájékoztatást nyújtson a  civil szféra képviselőinek, közérdekű 
és egyedi ügyekben egyaránt. 

Az elektronikus ügyintézésre felkészülés hivatali feladataira cselekvési terv készült, 
mely  az  infrastruktúra  megteremtésétől  az  ügyiratkezelésen  át  a  minősített  elektronikus 
kiadmányozás lehetőségéig terjedő teendőket foglalja össze. Technikai és pénzügyi akadályok 
miatt ezek egy része még megvalósítása vár.
Az elektronikus aláírás  és  ügyintézés elméleti  és  gyakorlati  ismereteinek megszerzéséhez, 
illetve  a  már  meglévők  bővítésére,  pontosítására  a  oktatási  programot  készítettünk  és 
akkreditáltattunk, amely hatékonyan egészítheti ki a központi projekteket.
Látványos tartalmi fejlődésen ment keresztül a  hivatal  WEB lapja,  melyre egyrészt  a Ket 
hatályba lépése, másrészt az információszabadságról szóló törvény elfogadása hatott. 
Országos  fejlesztési  és  szervezési  témafelelősként  részt  vettünk  a  törvényességi  rendszer 
bevezetést követő további fejlesztési feladatokban.

A többcélú kistérségi társulások szervezésében a megye települési önkormányzatai 
jól reagáltak a kínálkozó lehetőségekre, aktívan, kezdeményezően léptek fel. 
A társulási  megállapodások  a  feladatellátás  széles  körét  fogják  át,  több  együttműködési 
területet mikro-térségi társulásokra ruháztak. 
A társulások létrejöttében az önkormányzatok és a hivatal között konstruktív együttműködés 
volt.  Ennek is  köszönhető,  hogy szervezetüket  a  törvényben megfelelően alakították ki;  a 
közös  feladatellátásra,  a  lehetséges  kiegészítő  források  felhasználva  koncentrálva 
eredményesen működtek. 

Az Európai  Uniós csatlakozással  nem fejeződött  be az  önkormányzati  rendeletek 
jogharmonizációja.  Az  újabb  magyar  és  uniós  szabályozások  folyamatosan  szükségessé 
teszik  az  önkormányzati  joganyag  vizsgálatát.  A  hivatal  ezt  a  munkát  a  szakmai 
segítségnyújtás  eszközeinek  alkalmazásával  eredményesen  végezte,  az  önkormányzati 
joganyag rendezettebbé vált.
2005.  évben  jelentkeztek  a  Ket.  jogharmonizáció  feladatai  is,  amit  a  megyei  intézkedési 
tervben  megfogalmazottak  szerint  segítette,  ösztönözte  a  hivatal.  Ennek  eredményeként  a 
hatályos  rendeletek többségének felülvizsgálata megtörtént  és  több mint  100 új  rendeletet 
alkottak az önkormányzatok, kifejezetten a Ket. végrehajtására. 

A  hivatal  eleget  tett  a  pályázatfigyelési  vállalásának,  a  megye  települési 
önkormányzatait  folyamatosan  tájékoztatja  az  uniós  és  hazai  pályázati  kiírásokról.  Több 
alkalommal  közreműködtünk  benyújtott  pályázatok  érvényes  pályázatként  történő 
elbírálásához szükséges feltételek teljesítésében. 
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A  különböző  pályázási  készséggel  rendelkező  önkormányzatok  eltérő  módszerek 
alkalmazását  igénylik  az  információnyújtásban.  A  helyi  igényekre  történő  gyorsabb, 
pontosabb reagálás érdekében szorosabb, közvetlenebb információs rendszer kiépítésére van 
szükség a központ és a hivatal között. 

A 2004.  évi  CLX törvény (Ket.)  2005.  november  1-jei  sikeres  bevezetésére  való 
felkészülés nagy  kihívás  volt  hivatalunknak.  A  Belügyminisztérium  instrukciói  alapján 
megyei  intézkedési  tervet  készítettünk,  melyben  összegyűjtöttük  a  tevékenységi  körünket 
felölelő teendőket. 
A Ket. bevezetésével, majd alkalmazásával kapcsolatos problémák megoldása érdekében, a 
folyamatos kapcsolattartásra kontaktszemélyt jelöltünk ki. Öt ügykörben „forródrót” működik 
annak érdekében, hogy az ágazati,  illetve speciális szakmai kérdésekre minél gyorsabb és 
szakszerűbb választ adhassunk. Hivatalunk internetes honlapján elérhető a „Ket-help-desk”, 
amelyen a honlapra látogató bármikor felteheti a Ket.-tel kapcsolatban felmerülő kérdéseit, 
valamint a válaszokat is megismerheti. Letölthető anyagok, iratminták állnak rendelkezésre és 
elérhető az un. Ket. E-szeminárium is. 
A Megyei Államigazgatási Kollégium rendszeresen napirendjére tűzte a Ket. bevezetésével 
kapcsolatos tapasztalatokat. Új munkacsoportot hozott létre, melynek a MÁK tagok vezető 
hatósági feladatot ellátó kollégái a tagjai. Tevékenysége hasznosnak mondható. 
A közigazgatási  eljárások  elméleti  és  gyakorlati  ismereteinek  elsajátítását  célzó  szakértői 
szintű  5  napos,  valamint  a  hatósági  döntés-előkészítésben  részt  vevő  vezető  és  beosztott 
köztisztviselők  2  napos  képzését  hivatalunk  sikeresen  szervezte  és  bonyolította  le. 
Kijelenthető, hogy az oktatók és szervezők munkájának köszönhetően teljesült az a képzési 
cél, hogy a Ket. hatályba lépésének időpontjától az ügyfelek ügyeinek intézésére legalább a 
törvény hatályba lépését megelőző időszak színvonalán, jogszerűen, zökkenőmentesen és az 
ügyintézési határidők betartásával történjen a közigazgatás valamennyi szintjén. 

A költségvetési egyensúly megteremtése, az ellátandó feladatok finanszírozhatósága, 
a működési  feltételek folyamatos biztosítása érdekében létszámcsökkentésre és álláshelyek 
felszabadítására  került  sor.  Következetes  takarékossággal,  valamint  központi  pótlólagos 
támogatással  elértük,  hogy  év  végére  csak  annyi  adósságunk  maradt,  amennyi  az  előírt 
kötelező maradvány összege. 

A  hivatal  kiemelt  célkitűzései  között  nem  szerepelt,  és  az  év  első  felében  új 
kihívásként jelentkezett a ROP 3.1.1. program keretében indított képzések lebonyolítása. 
A képzések, továbbképzések körében jelentős körülmény, hogy az első Nemzeti Fejlesztési 
Terv  Regionális Operatív Programja (ROP 3.1.) keretében az Európai Unió és a magyar 
kormány  együttesen  3,3  milliárd  Ft-ot  biztosít  2005-2007.  évekre  az  „ügyfélközpontú, 
hatékonyan  működő,  az  európai  közigazgatási  térbe  illeszkedő,  az  uniós  forrásokat 
hatékonyan  felhasználni  képes”  magyar  közigazgatási  rendszer  megerősítéséhez.  A 
rendelkezésre álló forrás egyrészt a helyi,  területi közigazgatásban dolgozó köztisztviselők 
képzésére, másrészt a helyi közigazgatás modernizálását és a továbbképzéseket megalapozó 
tanácsadásra használható fel. 
A Kormányzat a Magyar Közigazgatási Intézetet jelölte ki a végrehajtás megszervezésére és 
összehangolására, a képzések megvalósításában a megyei (fővárosi) közigazgatási hivatalok 
az Intézet partnerei.
2005-ben teljesítettük képzési feladatainkat. Összesen 13 turnusban, 58 képzési napon közel 
400 köztisztviselő vett részt az EU támogatási rendszeréről, általános jogalkotási, valamint 
közbeszerzési  ismeretekről  szóló  programokon.  A  legnagyobb  létszám  a  Ket.  szakértői 
képzésen volt, ezt indokolni sem kell. 
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A  hivatal  igazgatási  szervei önálló  feladataik  maga  színvonalon  történt  ellátásával 
járultak hozzá az eredményes működéshez. 
2005. szeptember 1-jétől működik a Szociális és Gyámhivatal. Tevékenységében  

 a  családon  belüli  erőszak  -  ezen  belül  a  gyermekek  bántalmazásának, 
elhanyagolásának  megelőzése  és  kezelése  valamennyi  gyermekjóléti  és 
gyermekvédelmi intézmény ellenőrzésében elsődleges szempontnak minősült,

 a gyermekjóléti alapellátás és a gyermekvédelmi szakellátás intézményrendszerének 
átalakítása során szorgalmazták a kistérségi együttműködések létrehozását,

 a  társadalmi  bűnmegelőzés  nemzeti  stratégiájában  meghatározott  feladatok 
végrehajtásában  széleskörű  együttműködést  alakítottunk  ki  a  megyében  működő 
társszervekkel,

  az új hatáskörünk – a szociális hatáskör – gyakorlása során a Kormány 100 lépés 
programjában foglaltak végrehajtását tekintjük elsődleges feladatunknak.

A  Fogyasztóvédelmi  Felügyelőség a  2005  évi  munkájában  a  fogyasztók  életének 
egészségének, biztonságának védelme, illetve a tájékoztatás kapott prioritást. Nagy hangsúlyt 
fektettek a veszélyes áruk forgalomból való kivonására. A vizsgálatok száma megduplázódott. 
Tájékoztatási tevékenységük erősödött.  Ennek egyik oka,  hogy a konkrét intézkedést kérő 
bejelentések  helyett  megnőtt  a  kifejezetten  csupán  felvilágosítást,  tájékoztatást  igénylő 
megkeresések száma.  
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I.
TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSI, TÖRVÉNYESSÉGI

FELÜGYELETI MUNKA

1.1. A számszerű adatok értékelése

 Bács-Kiskun megyében 2005-ben 120 helyi önkormányzat működött. Jogállásukban változás 
nem következett be. (I./1. számú melléklet)

A hivatali forma tekintetében történtek változások. Januártól, márciustól és májustól 1-1 új, 
összesen  3  új  körjegyzőség  kezdte  meg  működését  (Szakmár-Újtelek,  Felsőszentiván-
Tataháza,  Solt-Újsolt),  ezzel  12- re nőtt  a körjegyzőségek száma. További 2 körjegyzőség 
szerveződik,  ebből  az  egyik  2006.  január  1-én  kezdte  meg  működését  (Nemesnádudvar-
Érsekhalma). (I./1. számú melléklet)

A polgármesterek személyében egy változás következett be. 
Vaskúton  a  testület  kimondta  feloszlását.  Áprilisban  időközi  választáson  új  polgármestert 
választottak.
Tabdi  községben  a  testület  létszáma  a  működőképesség  alá  csökkent,  ezért  május  22-én 
időközi választás volt.

A jegyzői  kart  jelentősebb  változások  jellemezték.  Generációs  váltás  figyelhető  meg.  11 
nyugállományba vonult helyett neveztek ki újat. Ezen kívül további 10 önkormányzatnál volt 
különböző okokból változás a jegyzőknél. Az év végi állapot szerint 5 önkormányzatnál nincs 
kinevezett  jegyző.  Ezeken  a  helyeken  helyettesítéssel  oldják  meg  a  feladatellátást.  (I./2.  
számú melléklet)

Az önkormányzatok társulási, együttműködési hajlama tovább nőt. Ezt jelzi a körjegyzőségek 
számának növekedése, de a többcélú kistérségi társuláson belüli feladatellátás érdekében is 
több mikrotérségi társulást hoztak létre a közoktatás, a szociális és gyermekvédelmi ellátás, 
valamint háziorvosi ügyelet terén.

A képviselő-testületi ülések számában az új statisztikai rendszerre való áttérés következtében 
nagy az emelkedés. A rendszer a zárt üléseket külön testületi ülésként kezeli tekintet nélkül 
arra, hogy az nyilvános üléshez kapcsolódva vagy önálló zárt ülésként került megtartásra.
Tényleges növekedés alig van az ülések számában.

A megalkotott rendeletek száma az előző évhez képest csökkent. Ennek oka, hogy 2004-ben 
az  EU jogharmonizáció  végrehajtása  miatt  sok  rendeletet  kellett  módosítani.  A 2005-ben 
végrehajtott Ket. jogharmonizáció nem igényelt nagyobb számú rendelet változtatást, illetve 
azokat  az  egyéb szükséges  módosításokkal  együtt  hajtották  végre.  A testületi  határozatok 
száma kismértékű csökkenést mutat. 

A törvényességi észrevételek száma összességében az előző évvel azonosan alakult. Összesen 
94 írásbeli és 668 szóbeli törvényességi észrevételt tettünk. Részletes elemzésére a beszámoló 
további részében kitérünk.
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A felterjesztett  bizottsági  jegyzőkönyvek  száma  növekedett,  de  itt  is  közrejátszik  az  a 
körülmény, hogy a zárt és nyílt ülések jegyzőkönyveit külön kell nyilvántartani.
A kisebbségi  önkormányzatok  2005-ben  stabilan  működtek.  Megszűnés  nem  volt,  ennek 
megfelelően továbbra is 68 közvetlen módon létrejött, 4 kisebbségi települési és egy közvetett 
módon létrejött kisebbségi önkormányzat működött a megyében.
Az  előző  évhez  képest  több  ülést  tartottak  a  kisebbségi  önkormányzatok,  de  kevesebb 
határozatot hoztak. Törvényességi észrevételt az előző évivel azonos nagyságrendben kellett 
tenni.

A kibővült törvényességi felügyeleti jogkörnek megfelelően a megyei területfejlesztési tanács 
mellett elláttuk a kistérségi fejlesztési tanácsi feladatot végző többcélú kistérségi társulások 
törvényességi felügyeletét is.
A megyei fejlesztési tanács az előző évivel azonos intenzitással működött, a kistérségekből 87 
jegyzőkönyvet  terjesztettek  fel.  Kisebb  részben  tárgyaltak  területfejlesztési  napirendeket. 
Összességében az előző évhez képest számszerűen nem nőttek a mutatók. A továbbiakban a 
részletes értékelésről szólunk.

1.2.  Az  önkormányzatok  törvényes  működését  befolyásoló  tények, 
körülmények, a jellemző jogszabálysértési tendenciák bemutatása

1.2.1. A törvényességi működést befolyásoló tények, körülmények
 
Önkormányzataink  működését,  helyzetét  az  országosan  is  ható  jogszabályi,  társadalmi 
környezet, valamint a helyi körülmények határozzák meg.
A működési,  jogi szabályozási  környezet alapvetően nem változott.  Pénzügyi szabályozási 
feltételeikben azokon a területeken történt jelentősebb előrelépés, ahol ki tudták használni a 
többcélú kistérségi társulások kiegészítő normatív támogatásából adódó lehetőségeket.

Továbbra is magas volt az önhibájukon kívül hátrányos helyzetű települési önkormányzatok 
száma (31).  2  önkormányzat  is  jelzett  az  adósságrendezési  eljárás  megindításához  közeli 
pénzügyi  helyzetet.  Vaskút  esetében  nehezítette  a  helyzetet,  hogy  a  testület  kimondta 
feloszlását  és  az  időközi  választások  megtartásáig  nem  működött  a  testület.  Dunafalván 
befejeződött a 2003. elején megindított adósságrendezési eljárás.

Egyik fontos meghatározó tényező volt az önkormányzati munkában a közigazgatási eljárás 
és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény (Ket.) alkalmazására való felkészülés. Ez a 
hivatalok emberi erőforrással való gazdálkodását, az önkormányzatok jogalkotási programját 
befolyásolta,  kihatásában  pedig  az  ügyfélbarát,  emberközeli  közigazgatás  feltételeinek 
megteremtése felé való közelítést is szolgálta. A Ket. jogharmonizációra való felkészülésről és 
végrehajtásáról külön részben adunk számot.

Az önkormányzatok feladatellátási színvonala jelentős eltéréseket mutat.
Ennek  javarészt  objektív,  de  helyenként  szubjektív  okai  is  vannak.  Nem tett  eleget  még 
minden  önkormányzat  olyan  fontos  szolgáltatás  szervezési  feladatának,  mint  a 
hulladékgazdálkodás  megszervezése,  a  temető  rendelet   megalkotása,  egyes  szociális, 
gyermekvédelmi ellátások megszervezése. 
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Az önkormányzatok szervezeti és működési rendjében jelentős változás nem következett be. 
Településenként  kialakult  az  a  rendszer,  amely  szerint  végzik  a  munkát.  A  helyszíni 
ellenőrzések,  valamint  a  beküldött  SZMSZ  módosítások  vizsgálata  során  is  csak  kisebb 
kifogások  merültek  fel.  Néhány  önkormányzatnál  részletes  a  működés  szabályozása  és 
mellékletként csatolnak az SZMSZ- hez személyi döntéseket, emiatt gyakran szükséges az 
SZMSZ módosítása (pl. bizottság személyi összetétele miatt).

Az önkormányzatok ülésezési gyakorisága a korábbi éveknek megfelelő. Mint utaltunk rá, a 
zárt ülések új rendszerű statisztikai kezelése miatt az adat torzít, de valójában most is az átlag 
évente 12 ülés kerül megtartásra.

A testületi ülések jegyzőkönyveinek határidőben való felterjesztése még kívánnivalót hagy 
maga  után.  Szóbeli,  esetenként  írásbeli  észrevételünkre  úgy  reagálnak,  hogy  a  nagy 
munkateherre, az elégtelen gépírói kapacitásra hivatkoznak.
Tartalmilag és formailag egyébként javuló tendenciát mutatnak a jegyzőkönyvek.

A  közmeghallgatásoknál  néhány  esetben  tapasztaltunk  mulasztást.  A  megtartott 
közmeghallgatások  egy  része  viszont  formális.  Több  helyen  falugyűléssel  egybekötött 
közmeghallgatást tartanak.

Az  önkormányzatok  törvényes  működését  befolyásoló  körülmény  az  anyagi,  személyi 
feltételek  mellett  a  jogalkotás  színvonala.  A központi  jogalkotás  –  figyelemmel  az  uniós 
elvárásokra is – felgyorsult. Ennek következtében gyakran, rövid határidőben kell módosítani 
a  helyi  rendeleteket.  Különösen  a  szociális  területen,  de  a  hulladékgazdálkodás, 
környezetvédelem terén jelentkezett ilyen feladat.

Az ellenőrzés hatékonyságát negatívan befolyásolja az a körülmény, ha a hatályba nem lépett 
rendelkezés várható módosítására is figyelemmel kell lenni, de ez a jogszabály csak késve 
jelenik meg (szociális hatáskör átadása a jegyzőnek, illetve ennek elhalasztása).
Az  önkormányzati  munka  szakmai  színvonalát,  az  elmélyült  jogalkotási,  jogalkalmazási 
tevékenységet  hátrányosan  befolyásolják  a  gyors  intézkedések,  nehezen  lehet  hatékony 
ellenőrzést végezni ilyen körülmények között.

1.2.2. A jellemző jogszabálysértési tendenciák bemutatása

1.2.2.1. A törvényességi ellenőrzés általános tapasztalatai

Ellenőrzési  munkánkban  a  nagyjából  változatlan,  illetve  helyenként  csökkent  mennyiségű 
döntéshez  viszonyítva  nőtt  az  észrevételek  száma,  ami  azt  jelzi,  hogy nagyobb  arányban 
kellett  döntéseket  kifogásolni.  A  múlt  évi  észrevételek  számának  magas  szintjén 
stabilizálódott  a  2005-ben  tett  törvényességi  észrevételek  nagyságrendje.  (I./3.  számú 
melléklet)
Jelentős  arányt  képviselnek  a  szóbeli  észrevételek.  Ezek  megtételére  főként  azokban  az 
esetekben kerül sor, amikor a törvénysértés nyilvánvaló és együttműködési szándék is van 
annak megszüntetésére.
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A törvényességi  ellenőrzés  a  jegyzőkönyvek  ellenőrzésén  túl  többéves  gyakorlatunknak 
megfelelően helyszíni vizsgálattal is kiegészül. A 2005-ben 11 önkormányzatnál végeztünk 
helyszíni ellenőrzést.
Ezek  a  hivatalvezető  törvényességi  ellenőrzési  jogkörébe  tartozó,  a  képviselő-testület,  a 
bizottságok  működésével,  a  polgármester,  alpolgármester  és  a  jegyző  önkormányzati 
működéssel kapcsolatos tevékenységére terjedtek ki.
Az ellenőrzési program alapján mindenütt a megelőző másfél éves időszakot vizsgáltuk.

A tapasztalatok a szempontok sorrendjében az alábbiak:

A szervezet  és  működés  szabályozottsága  összességében  megfelelő.  Kisebb  gondok  ott 
tapasztalhatók, hogy a jó szabályozást nem követi a gyakorlat (pl. nem készül minden esetben 
írásos előterjesztés, nem csatolják az írásos meghívókat az előterjesztéseket).

Szabályozási  hiányosságot  főleg a hangfelvételek kezelésénél,  a  rendeletek és határozatok 
nyilvántartásánál,  valamint  a  bizottságok  ügyrendjének  elkészítése  terén  tapasztaltunk.  A 
testület,  illetve  a  polgármester  nem tett  eleget  néhány helyen  kiadmányozás  szabályozási 
feladatának, nem határozták meg az alpolgármester munkarendjét,  nem rögzítették írásban 
feladatait.

A rendeletek előkészítése terén esetenként elmarad a SZMSZ -beli előírás ellenére az írásos 
indokolás készítése. Nem megfelelő a rendeletek egységes szerkezetbe foglalása.

Vizsgálati  szempontjaink  között  szerepelt  az  önkormányzati  hatósági  ügyek döntésre  való 
előkészítésének áttekintése is. Az Áe. szerinti ügyintézést vizsgáltuk.
Tapasztalataink  kedvezőek.  Az  előkészítés,  döntés,  annak  közlése  kisebb  hiányosságoktól 
eltekintve az Áe. szerint történt.

Az  önkormányzatok  társulásokban való  részvételét,  az  ezzel  kapcsolatos  tevékenységet  is 
érintette a helyszíni vizsgálat.
A társulásokban való részvétel helyszíni áttekintésekor néhány esetben felszínre került, hogy 
nem tettek eleget társulási megállapodás felterjesztési kötelezettségüknek.

A  közérdekű  kérelmekkel,  panaszokkal  és  bejelentésekkel  kapcsolatos  eljárást,  ezek 
nyilvántartását is érintette helyszíni ellenőrzésünk. A 2004. évi XXIX. törvény erre vonatkozó 
szabályainak alkalmazása nem mindenben megfelelő. Több önkormányzatnál jelezték, hogy e 
körben nem tartanak nyilván ügyeket, holott ez gyakorlatilag alig elképzelhető.
Az önkormányzati rendeletek helyszíni vizsgálatok során szerzett tapasztalatait a következő 
részben szerepeltetjük.

1.2.2.2. Az önkormányzati rendeletek törvényessége

2005-ben az előző évhez képest kevesebb rendeletet alkottak, ugyanakkor nem csökkent az 
észrevételek száma. Ez némi színvonal romlást jelez. (I./4. számú melléklet)

Okait kutatva az alábbi tényezők együttes hatása figyelhető meg. Nem mindenütt van meg a 
kellő szakmai felkészültség, kodifikációs ismeret. Szabályozási segédletek pontatlan átvétele 
olykor rossz minta alkalmazása történik. A magasabb szintű jogszabályok gyakori változását 
nehezen követi a helyi jogalkotás. Szakmailag jól előkészített szabályozásokat rossz módosító 
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javaslatokkal  megváltoztatnak.  Helytelen  jogszabály  értelmezéssel  alakítanak  ki  helyi 
szabályt.  Ez  sokszor  csak  a  későbbi  tapasztalatok,  illetve  Alkotmánybírósági  gyakorlat 
nyomán kifogásolható. 

Az  önkormányzati  rendeletek  mindezzel  együtt  áttekinthetőbbé,  rendezettebbekké  váltak. 
Köszönhető ez az EU jogharmonizáció során végzett munkának, a Ket. jogharmonizációnak 
egyaránt.
Egyre többen foglalják egységes szerkezetbe a helyi szabályokat, teret hódít az informatika, 
melynek eredményeként legalább helyi adatbázisban hozzáférhetők a szabályozások.

Az  önkormányzati  rendeletek  törvényessége  megköveteli,  hogy  helyi  szinten  állandóan 
figyelemmel  kísérjék  a  változásokat  és  elvégezzék  a  szükséges  módosításokat.  A helyi 
jogalkotást  többségében  nem  a  települési  igények,  hanem  a  magasabb  szintű  jogszabály 
módosítások indukálják. Ennek a követelménynek csak feszített tempóban lehet eleget tenni. 

Fontos,  hogy  az  ellenőrzési  munka  ne  csak  az  aktuális  jegyzőkönyvek  vizsgálatára 
koncentráljon, hanem előre is tekintsen, amely a szakmai szabályok értelmezésében, írásos és 
szóbeli  tájékoztatások  adásában  nyilvánult  meg.  A visszatekintés  pedig  a  szabályozások 
átfogó,  tematikus  rendelet  felülvizsgálatát  jelenti.  Ilyenre  került  sor  a  költségvetési  és 
zárszámadási,  a  temető,  a  lakás,  a  közterület-használati,  továbbá  az  idegenforgalmi  adó 
rendeletek vonatkozásában.

A  rendeletalkotásban  –  annak  ellenére,  hogy  eredményesnek  mondható  jogalkotási  és 
jogharmonizációs képzésen vettek részt az önkormányzati szakemberek immár tömegesen – 
jelentkeztek továbbra is általános jogalkotási, jogszabályszerkesztési problémák.

Ezek a visszatérő törvénysértések a következőkben nyilvánultak meg:

 a jelölés nem felelt meg a jogszabályszerkesztési IM rendeletnek,
 pontatlanul volt a jogszabály hatálya,
 a felhatalmazást tévesen jelölték meg, vagy elmaradt annak feltüntetése,
 a magasabb szintű jogforrás szövegét pontatlanul vették át,
 visszamenőlegesen léptették hatályba a megemelt díjakat,
 a közérthetőséget, nyelvhelyességet sértő rendelkezéseket fogalmaztak meg,
 nem helyezték hatályon kívül a korábbi, azonos tárgyú rendelkezéseket.

Fentieken  túl  természetesen  más  tartalmi  törvénysértések  is  előfordultak.  Ezekre  a 
következőkben az egyes rendeletalkotási tárgyaknál térünk ki.

Az év egyik legfontosabb a BM Önkormányzati Helyettes Államtitkára által meghatározott, 
kiemelt feladata volt a  költségvetési  és zárszámadási rendeletek tematikus törvényességi 
átvizsgálása. 
Hivatalunkban 2004-ben is készült hasonló ellenőrzés, ezért mód volt a változások nyomon 
követésére is.

A költségvetési rendeletek átfogó vizsgálata során a késedelmes felterjesztésre, a rendeletek 
tartalmára  több  mint  100  észrevételt  tettünk.  Szerencsére  a  polgármesterek  időben 
benyújtották  a  költségvetési  javaslatot  és  határidőben  minden  önkormányzat  megalkotta 
rendeletét. Gondot okozott, hogy 34 önkormányzattól jelentős késedelemmel érkezett meg a 
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jegyzőkönyv,  melyekhez  esetenként  még  kiegészítő  tájékoztatást  kellett  kérni,  mert  nem 
tartalmazott minden törvényességi ellenőrzéshez szükséges információt.

A rendeletekben az alábbi főbb tipikusnak mondható hibák:

 A rendelet  nem  tartalmazta  a  tervezett  hiány  finanszírozásának  módját,  illetve  a 
hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket (Áht. 75. § ).

 A hitelfelvételi korlát Ötv. 88. § -ában meghatározott szabályait megsértették.
 Nem  a  törvénynek  megfelelően  határozták  meg  a  címrendet  (Áht.  67.  §  )  Több 

rendeletben  hiányzott például a nem intézményi keretben ellátott feladatok címrendje.
 A mérlegek nem feleltek meg az Áht. 118. § -ának.
 A közvetett támogatásról nem csatoltak mellékletet a rendelethez.

Ritkán előforduló hibák voltak:

 A hatáskör címzettjének téves megjelölése.
 Az előirányzat  módosítás  szabályai  nem feleltek  meg  az  államháztartás  működési 

rendjéről szóló kormányrendelet. 53. § -ának (Ámr.).
 Nem készítettek előirányzat felhasználási ütemtervet Ámr. 29. §.
 Nem mutatták be a következő két költségvetési év várható előirányzatait (Áht. 71. § 

(3) bekezdése.
 A kisebbségi önkormányzat költségvetése nem épült be megfelelően a rendeletbe.
 A többcélú kistérségi társulás költségvetését is beépítették a települési önkormányzat 

rendeletébe.
 Törvénysértően állapították meg a létszámkeretet.

Mint  utaltunk  rá  2004-ben  is  végeztünk  hasonló  tartalmú  ellenőrzést.  Akkor  az  Állami 
Számvevőszék  2004.  évi  0436.  számú  jelentésének  tapasztalatai  alapján  terveztük  a 
vizsgálatot.  Az  ÁSZ jelentésében foglaltakhoz  képest  a  megye  önkormányzatai  elenyésző 
számban követtek el törvénysértést.

Sajnos  nem  tapasztalható  azonban  javulás  a  „típushibák”  előfordulásában,  valamint  a 
jegyzőkönyvek megküldésében.
Több kisebb súlyú törvénysértés szerencsére már 2005-ben nem, vagy alig fordult elő. Így pl. 
jól szerepeltették az uniós támogatásokat a költségvetésben, a létszámkeret meghatározása 1-2 
kivételtől eltekintve törvényes volt.

Az egyeztetésben is jelentős javulás következett be, de ezen a téren nehézséget okoz, hogy az 
előterjesztések alig tartalmaznak ezek megtörténtére  való  utalást,  ezért  külön tájékoztatást 
kellett kérni erről a vizsgálathoz.

Az észrevételek zöme szóbeli volt. Ezeket elfogadják, azonban több esetben már nincs mód a 
tényleges  korrekcióra,  mert  pl.  a  hitelfelvétel  már  megtörtént.  A szabályozásbeli,  tartalmi 
észrevételeket készséggel kiigazítják az önkormányzatok.
Még 2004-ben indítványoztunk egy Alkotmánybírósági eljárást, amikor is Kiskunfélegyházán 
az egyéni választókerületi képviselőknek állapítottak meg „ egyéni választókerületi keretet”, 
negatív diszkriminációt elkövetve az egyéni és listás képviselő között. Határozat az ügyben 
még nem született.
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A  zárszámadási  rendeletek  felülvizsgálata  során  megállapítottuk,  hogy  azokat  egy 
kivételével  a  törvényes  határidőn  belül  megalkották.  Az  elmaradt  rendeletalkotásra  is  sor 
került Tabdin, miután a testület működőképességét az időközi választással helyre állt. 

A zárszámadási rendeletekben a következő főbb törvénysértéseket tapasztaltuk:

 A rendelet nem a költségvetéssel összehasonlítható módon került megalkotásra (Áht. 
18. §).

 Nem  tartalmazza  a  Áht.  118.  §-a  szerinti  mérlegeket  (hitel,  kölcsön,  közvetett 
támogatás).

 Nem csatolták a könyvvizsgálói jelentést.
 Nem csatolták a vagyonkimutatást.

Ez utóbbi sajnos tipikus hibának mondható. 

Az  év  során  áttekintettük  a  lakásrendeleteket.  Ezt  elsősorban  amiatt  tettük,  hogy 
meggyőződjünk  arról,  a  helyi  szabályozások  mennyire  szolgálják  a  lakásmaffia  elleni 
küzdelmet.

Az önkormányzati lakásállomány nem jelentős a lakásállományon belül, de ennek ellenére 
fontos, hogy rendezett legyen a szabályozás. Nem találkoztunk olyan szabályozással amely 
közrejátszhatna az önkormányzati lakások jogosulatlanok  birtokába kerülésében.

E vizsgálat során természetesen más, a lakásrendeletek szabályozási körébe tartozó kérdést is 
áttekintettük. A megyében 43 önkormányzat alkotott rendeletet, tehát olyan önkormányzatok 
is,  amelyek  erre  nem  kötelezettek.  (A  városok  és  a  20-nál  több  lakással  rendelkező 
önkormányzatoknak kell rendelettel rendelkezniük.)
A vizsgálat kiterjedt arra, hogy szabályozzák-e a rendeltetésszerű használat ellenőrzésének 
módját. Megállapítottuk, hogy a szabályozás erre többségben nem terjed ki.
A szociális helyzet alapján történő bérbeadás feltételeit a szabályozások többsége tartalmazza.

Az  önkormányzati  lakás  nem  lakás  céljára  történő  bérbeadásának  lehetőségére  27 
önkormányzat tért ki.
Önkormányzati  lakás  bérleti  jogának  másik  lakásra  való  cseréjét  21  önkormányzat  tette 
lehetővé, megfelelően szabályozva annak feltételeit. A lakbér mértékét szabályozták, azonban 
több helyen tapasztaltuk, hogy a lakbértámogatásra való jogosultság feltételeit nem határozták 
meg.

A munkatervbe  foglaltak  szerint  ellenőriztük  a  temetőkről  és  temetkezésről szóló  helyi 
szabályozásokat  arra  is  figyelemmel,  hogy  július  1-től,  illetve  október  1-től  módosult  a 
törvény.
A temetőkről és temetkezési tevékenységről szóló 1999. évi XLIII. tv. hatálybalépése után 
már végeztünk vizsgálatot. Az akkori helyzethez képest javulás tapasztalható. A megyében 
azonban még mindig 18 önkormányzat van ahol nincs önkormányzati tulajdonú temető, az 
egyházakkal pedig nem jött létre megállapodás, ezért nem alkottak még temető rendeletet.
Két önkormányzat területén egyáltalán nincs temető, ezért  nem tett  eleget rendeletalkotási 
kötelezettségének.
A vizsgálat során megállapítottuk, hogy a törvény módosítás hatására csak 39 önkormányzat 
vizsgálta  felül  helyi  rendeletét.  A temető  használati  rendjének,  üzemeltetésének  ellátására 
vonatkozó szabályozás terén több önkormányzat mulasztásban van. A temetkezési szolgáltatás 
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fogalmának  változása  miatt  is  több  önkormányzat  adós  az  új  törvénynek  megfelelő 
szabályozással.
A díjak  szabályozása  terén  is  tapasztaltunk  törvénysértéseket.  A temetkezési  hely  feletti 
rendelkezés időtartamának szabályozása terén is több esetben tapasztaltuk a törvény kötelező 
előírásától eltérő szabályozást.
Összességében  tehát  az  állapítható  meg,  hogy  a  módosított  törvénynek  megfelelő 
szabályozással  még  több  önkormányzat  adós.  Szóbeli  észrevételben  felhívtuk  erre  a 
figyelmet.

A helyi adó rendeletek folyamatosan figyelmünk középpontjában vannak. Soron kívül a BM 
felhívására az idegenforgalmi adó rendeletek vizsgálatát végeztük el. Megyében 23 települési 
önkormányzat alkotott e tárgyban rendeletet.
Jelentős törvénysértéseket nem tártunk fel. Az adó bevezetése, mértéke, alapvető szabályozása 
összhangban van a helyi adó törvénnyel ugyanúgy, mint az adómentesség a kedvezmények.
Kisebb  súlyú  törvénysértést  8  rendeletben  tapasztaltunk.  Ennek  fő  oka,  hogy a  korábban 
megalkotott rendeletek átvették a törvény szövegét, majd a módosulása után ezt a változást 
nem vezették át.
Az  egyéb  helyi  adónemekre  vonatkozó  szabályozások  vizsgálata  során  a  következő  főbb 
törvénysértéseket tapasztaltuk az év során.

 Az iparűzési adó alapját helytelenül szabályozták.
 A mentességeket nem a törvénnyel összhangban határozták meg.
 Eltérő adókulcsot alkalmaztak egyes vállalkozói csoportoknál.
 Nem módosították a  megváltozott  fogalmaknak megfelelően a  helyi  szabályozásba 

átvett törvényi rendelkezéseket.

A  hulladékgazdálkodással kapcsolatos  szabályozások  vizsgálata,  illetve  törvényességi 
észrevételezése egy meghatározó része volt 2005. évi munkánknak.

Többféle megközelítésben merültek fel törvénysértések. A szabályozások áttekintése során, 
illetve  helyszíni  vizsgálatokon  tapasztaltuk,  hogy  több  önkormányzat  nem  tett  eleget  a 
hulladékgazdálkodási  törvény előírásának és nem szabályozta a  törvénynek megfelelően a 
folyékony hulladék-kezelési közszolgáltatást.
A  szilárd  hulladék-kezelést  megszervezték  ugyan,  de  több  településen  a  közszolgáltató 
kiválasztása, a szolgáltatás feltételeinek meghatározása, nem felelt meg a törvénynek.

Jelentős  problémát  okozott  a  díjak  meghatározása.  A Vaskúti  Hulladéklerakó  területére 
szállító  36  önkormányzat  rendeletére  kellett  észrevételt  tenni  a  díj  megállapítására.  A 
törvénysértést  az  jelentette,  hogy  a  magánszemélyek  és  közületi  szervek  részére  eltérő 
mértékű díjat  állapítottak meg.  Ez  indokolatlan megkülönböztetés  a  különböző fogyasztói 
csoportok között.

Az észrevételeket többszöri határidő módosítás után elfogadták. 
Az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának Általános Helyettese egyéni bejelentések 
kapcsán  több  ügyben  is  kezdeményezte  az  önkormányzati  rendeletek  felülvizsgálatát.  A 
bejelentések lényege,  hogy a  szolgáltató  nem teszi  lehetővé  a  többféle  űrmértékű szállító 
edény igénybevételét,  ezáltal  sérül  az arányosság  elve,  mert  nincs  lehetőség a  keletkezett 
szemét mennyiségének megfelelő mértékű szállítóedény választásra.
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Ezekben az ügyekben észrevételt  tettünk,  de a  probléma tulajdonképpen túlnyúlik a  helyi 
viszonyokon, az egyes szolgáltatók tevékenységének, üzletpolitikájának megváltoztatását is 
igényli. A problémát jeleztük a BM felé. 

Kifogásoltuk a visszamenőleges díj  megállapítást,  a hulladékgazdálkodási terv határozattal 
történő elfogadását.

Természetvédelmi  szabályozást  amiatt  kellett  kifogásolni,  mert  nem  folytatták  le  a  helyi 
védettség meghatározása előtt a környezet- és természetvédelmi hatósággal az egyeztetést.

A  szociális  és  gyermekvédelmi  ellátásoknál  a  gyakori  törvényi  változás  miatt  esetenként 
szabályozási  elmaradás  tapasztalható.  Több  önkormányzat  a  törvénynek  megfelelően 
módosította helyi rendeletét a hatáskör változásnak megfelelően, rendszeres szociális segély, 
időskorúak járadék megállapítása a jegyzőhöz került volna, azonban az elhalasztott hatályba 
lépésnek megfelelő újbóli módosításra már nem volt lehetőség, mert a törvény későn jelent 
meg.

A felülvizsgálat során a szociális rendeletekben különböző törvénysértéseket tártunk fel. A 
lakásfenntartási támogatás helyi feltételeit a törvénnyel ellentétesen szabályozták, az ápolási 
díjnál  egyéb nem szociális  feltételeket is  meghatároztak, az átmeneti  segélynél  a szociális 
rászorultságot taxatív feltételek közé szorították.

Intézményi  térítési  díjak  megállapításánál  még  mindig  előfordult,  hogy  ÁFÁ-val  növelt 
összegben határozták meg a mértékét. A szolgáltató intézmény helyett több önkormányzatnál 
rendeletben  határozták  meg  –  törvénysértő  módon  –  a  nem szociális  alapon  igénybevett 
étkezés díját.
Az  egyes  ellátások  igénybevételének  rászorultsági  jövedelemhatárát  több  helyen  rosszul 
szabályozták.

A  gyermekvédelmi  ellátások  terén  a  rendkívüli  gyermekvédelmi  támogatás  normatív 
feltételeinek  meghatározásában  tapasztaltunk  törvénysértést  amiatt,  hogy  jövedelmi 
feltételekhez kívánták azt kötni.

Kapcsolódó szabályozási terület az első lakáshoz jutók támogatása. Itt előfordult, hogy nem 
szociális feltételekhez kívánták azt kötni, nem véve figyelembe a kormányrendelet szabályait.

A közterület-használat áttekintése során górcső alá vettük a szabálysértési rendelkezéseket. 
Azt tapasztaltuk, hogy szabálysértési szankciót tartalmaz a rendelet, holott a használat polgári 
jogi jogviszony keretében történik.
A hatáskör megállapítása (jegyzőre telepítették), továbbá néhány esetben a bizonytalan, túl 
általános  fogalomhasználat  és  az  egyéb  használat  szabályozásával  olyan  tevékenységre  is 
kiterjesztették  a  rendelet  hatályát,  amely  a  rendeltetésszerű,  mindennapi  használat  körébe 
tartozik.

Az önkormányzatok  vagyonáról és vagyongazdálkodásáról  szóló rendeletei jogalkotási és 
jogalkalmazási gondokat egyaránt hordoztak.

A  vagyonrendeletek  az  ingatlanértékesítés  tekintetében  közvetlen,  szoros  kapcsolatban 
vannak  az  uniós  szabályokkal.  Több  esetben  megállapítottuk,  hogy szabályozásnál  és  az 
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alkalmazásnál  sem  veszik  figyelembe  a  képviselő-testületek  a  97/C  209/3.  Bizottsági 
közlemény előírásait.
Elmarad az egyes támogatás tartalmú döntések előzetes bejelentése a Támogatásokat Vizsgáló 
Irodának.
Több szabályozásban előfordult, hogy hatáskört adtak a hivatalnak.

Az állattartási rendeletben hatáskör telepítési problémákat tapasztaltunk (a polgármester és a 
jegyző  közötti  hatáskör  megosztási  gondjai),  továbbá  a  rendeletben  használt  fogalmak 
pontatlansága folytán nem volt egyértelmű a szabályozás.

A helyi építési szabályzatokra több esetben kellett észrevételt tenni. Előfordult, hogy nem 
tartalmazta  a  kötelező  szabályozási  elemeket,  nem  folytatták  le  az  egyeztetési  eljárást  a 
módosítás  előtt.  Az  egyik  önkormányzat,  pedig  a  HÉSZ-ben  megállapított  szabályok 
alkalmazása alól az építési hatóság részére általános felmentést adott rendeletében.

A  képviselői  tiszteletdíjakat  szabályozó rendeletekben olyan törvénysértést  tapasztaltunk, 
amikor  a  képviselő  és  nem képviselő  bizottsági  tagok között  különbséget  tettek,  továbbá 
túllépték a törvényben meghatározott adható mértéket.

A  fentieken  kívül  több  más  szabályozási  tárgykört  érintő  szabályozásra  is  tettünk  1-1 
észrevételt:  kéményseprő  közszolgáltatást  szabályozó  rendeletre  a  véleményeztetés 
elmaradása  miatt;  polgármesteri  hatáskört  átruházó  rendeletre;  oktatási  intézményi  térítési 
díjat, illetve tandíjat megállapító rendeletre.

A Ket. jogharmonizációval összefüggő rendeletalkotási tapasztalatokról külön részben adunk 
számot.

A  rendeletekre  tett  törvényességi  észrevételeket  a  képviselő-testületek  elfogadják. 
Értelemszerűen néhány megvizsgálása még folyamatban van.

Alkotmánybírósági indítványt nem nyújtottunk be 2005-ben. Jelenleg 2 indítványunk van az 
AB.  előtt.  Az  egyiket  2003-ban  Kiskőrös  SZMSZ rendeletére  nyújtottuk  be,  amelyben  a 
szószóló tiszteletdíját megkülönböztették a tanácsnokétól.
A másik indítvány a korábban már említett Kiskunfélegyháza költségvetési rendeletének a 
képviselői keret diszkriminatív megállapításával kapcsolatos.

1.2.3. Az önkormányzati határozatok törvényessége

Az  önkormányzati  határozatok  többsége  –  az  előző  évekhez  hasonlóan  –  önkormányzati 
hatósági  ügyben  született.  Ezeket  tartalmilag  nem  vizsgáltuk.  Az  eljárás,  a  működési 
szabályok  alkalmazása  vonatkozásában  az  önkormányzati  hatósági  ügyekben  nem 
tapasztaltunk törvénysértést.
Helyszíni  vizsgálatunk  még  az  Áe.  alkalmazását  érintette.  Az  év  végén  beterjesztett 
jegyzőkönyvek  többsége  még  az  Áe.  szerinti  eljárásokat  tartalmazza,  mert  azok  a  Ket. 
hatálybalépése előtt indultak.
Az ellenőrzési jogkörünkbe tartozó határozatok a helyi közügyek széles körét fogják át. ( A 
határozatok számát és a törvényességi észrevételeket a I./4. számú melléklet tartalmazza.)
Az írásbeli  észrevételek mellett  gyakori  a  szóbeli  észrevétel.  A döntések tartalom szerinti 
csoportosítása nehezen végezhető el.
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A határozatok jelentős csoportja a szervezeti és személyi döntések köre.
Ezen  döntések  közül  kifogásoltuk  a  saját  szervezettel  kapcsolatos  rendelkezést,  amikor  a 
körjegyzőséghez  tartozó  település  kívánt  saját  hivatali  SZMSZ-t  elfogadni.  Előfordult  a 
polgármesteri hivatal alapító okiratában jogszabálysértés. A bizottság létrehozása során nem 
vették figyelembe minden esetben, hogy alpolgármester nem lehet tagja.

A  személyi  döntések  körében  kifogásolni  kellett  a  pályázati  kiírás  tartalmát.  Szociális 
intézményvezetőt  az  előírt  szakmai  gyakorlat  hiányában  neveztek  ki.  Aljegyzői,  illetve 
jegyzői pályázat tartalma nem felelt meg minden esetben a Ktv. előírásának.

Az intézmények alapításával,  átszervezésével  kapcsolatos  döntéseknél  többször  előfordult, 
hogy az alapító okirat törvénysértő volt, nem folytatták le a szükséges egyeztetéseket, oktatási 
intézményt szorgalmi időben szerveztek át.

Az  önkormányzat  pénzügyi,  vagyongazdálkodási  döntéseiben  is  több  törvénysértést 
tapasztaltunk. Hoztak olyan határozatot,  amelyben a hitelfelvételi korlátot meghaladó hitel 
felvételéről  döntöttek,  önkormányzati  forgalomképtelen  törzsvagyont  értékesítettek.  A 
támogatás tartalmú döntéseknél többször elmaradt a TVI értesítése.

Egyes pályázatok kiírásánál nem vették figyelembe saját vagyonrendeletüket. 
Előfordult, hogy a határozat amiatt volt törvénysértő, mert rendelet helyett határozatot hoztak. 
(hulladékszállítási díj megállapítása). Ennek ellenkezőjére is kellett észrevételt tenni, amikor a 
féléves beszámoló elfogadásáról rendeletet alkotott a testület.
A határozatokra tett észrevételeket elfogadták. 2005-ben keresetet nem kellett benyújtani.

Egy  2004-ben  indult  per  fejeződött  be  2005-ben.  Kecskemét  Megyei  Jogú  Város 
Közgyűlésének határozatát azért kellett kifogásolni, mert forgalomképtelen törzsvagyont vont 
be a telekrendezési eljárásba és azt elcserélte.
A megyei bíróság keresetünknek helyt adott és hatályon kívül helyezte a döntést. Alperes és a 
beavatkozók felülvizsgálati kérelme alapján a Legfelsőbb Bíróság is megvizsgálta az ügyet és 
jogerős ítéletet hatályában fenntartotta (Bírósági határozatok 2005. 12. szám 446.).

1.2.4. Működési illetve mulasztásos törvénysértések

A helyi önkormányzatok működésében – annak ellenére, hogy folyamatos, lassú javulás van – 
többféle törvénysértés fordult elő. Ezek jelentős része az érdemi döntések tartalmára nem hat 
ki. Az ülés összehívásával, az ülésvezetés apróbb szabálytalanságával, a személyes érintettség 
bejelentésének elmulasztásával, a zárt ülés tartásával kapcsolatos kérdések tartoznak ebbe a 
körbe.

Működési törvénysértések körébe soroljuk a jegyzőkönyvek felterjesztésének késedelmét is. A 
késedelem  nagymértékben  veszélyezteti  a  törvényességi  ellenőrzés  időszerűségét  és 
eredményességét is.
Az év során többször írásban, illetve szóban is tettünk emiatt észrevételt. Felelősségrevonási 
eljárás kezdeményezésére nem került sor. 

Jelentősebb súlyú mulasztás, amikor valamilyen döntés meghozatalára (sok esetben rendelet 
megalkotása) nem vagy nem, határidőben kerül sor. A beszámoló más részében is jeleztük, 
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hogy mulasztásban vannak az önkormányzatok a hulladékgazdálkodás szabályozása, a temető 
rendeletalkotás, szociális rendelet felülvizsgálat terén. 

Jelentős  mulasztás  volt  az  OTÉK  alapú  rendezési  tervek  megalkotásában,  de  a  határidő 
módosítása miatt itt enyhült a nyomás a községi önkormányzatokon annak ellenére, hogy az 
új  határidő  betartása  is  kétséges.  Néhány  város  pedig  továbbra  is  mulasztásban  van  e 
területen. 

Eszközeink  a  törvénysértések  megszüntetésében  szerények.  Alkotmánybírósági  eljárás 
kezdeményezése  helyett  inkább  a  szakmai  segítséggel  egybekötött  meggyőzés  eszközeit 
alkalmazzuk.

Mulasztásos törvénysértésben van 6 település, ahol nincs alpolgármester. Több településen az 
egész ciklusban nem sikerült választani, néhány helyen pedig a lemondás után tartósan nincs a 
tisztség betöltve.

Esetenként nem kísérik figyelemmel az önkormányzatok intézményvezetőik megbízási idejét 
és elfeledkeznek a pályázat kiírásáról.
A mulasztásos törvénysértések egy része a felgyorsult jogalkotásból következik. Nincs mindig 
kellő idő az önkormányzatok számára a felkészülésre. Különösen az év végén megnövekedett 
jogalkotás állítja nehéz feladat elé őket.
Hatékony eszközök hiányában a mulasztásos törvénysértéseknek megszüntetésére a szakmai 
segítségnyújtás, a figyelemfelhívás eszközeivel élünk. 

1.2.5. A kisebbségi önkormányzatok törvényességi helyzete

Megyénkben  a  2002.  évi  választásokat  követően  69  közvetlen  módon  megválasztott 
kisebbségi  önkormányzat  alakult.  Négy  települési  önkormányzat  alakult  át  kisebbségi 
települési önkormányzattá, valamint 1 közvetett kisebbségi önkormányzat jött létre.
Ebből mindösszesen 1 közvetlen cigány önkormányzat szűnt meg. 2005-ben nem következett 
be változás az önkormányzatok számában.
Működésük  többségükben  stabil,  kiegyensúlyozott,  törvényes.  Legfontosabb 
kötelezettségeiknek eleget tesznek. (I./5. számú melléklet)

A kisebbségi  önkormányzatok tevékenysége legfőképpen a  helyi  hagyományok ápolása,  a 
kisebbséghez  tartozók  oktatásának,  kultúrájának  és  életkörülményeik  javítása  terén 
bontakozott ki.
Alapvető szervezeti, személyi döntések, a költségvetést érintő és zárszámadási döntésen túl 
jelentős  számban  hoznak  olyan  határozatokat,  amelyekben  pályázatokat  írnak  ki,  illetve 
bírálnak  el.  A kisebbséghez  tartozók  oktatásához,  neveléséhez,  illetve  szociális  helyzetük 
javításához ilyen formában járulnak hozzá leginkább.
A helyi hagyományok, kultúra ápolásával kapcsolatos rendezvények szervezése is döntéseket 
igényel (bálok, kulturális seregszemlék).
A  törvényességi  ellenőrzést  a  települési  önkormányzatot  is  ellenőrző  referens  végzi  a 
kisebbségeknél, így átfogó képpel rendelkezik a település és kisebbség helyzetéről.

Gyakran  fordultak  hozzánk  kisebbségi  elnökök,  illetve  a  jegyzőkkel  is  konzultáltunk 
kisebbségi önkormányzatokat érintő kérdésekben.
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2005. június 10-én szerveztünk szakmai tanácskozást a kisebbségi elnökök részére, ahol a BM 
által meghatározott napirenden kívül aktuális törvényességi kérdésekről szóltunk.

A kisebbségi  önkormányzatok  többsége  rendszeresen  ülésezik.  Az  évi  6  ülést  általában 
megtartották.  Ennek  ellenőrzése  a  késedelmes  jegyzőkönyv  felterjesztése  miatt  nehézkes. 
Több helyen elmaradt a közmeghallgatás tartása. Több írásbeli és szóbeli észrevételt tettünk a 
jegyzőkönyv felterjesztésének elmaradása miatt.
A működésre, észrevételekre vonatkozó adatokat a I./6. számú melléklet tartalmazza.

Törvényességi észrevételt a fenti mulasztáson kívül a költségvetési határozatokra tettünk több 
ízben,  mert  azok  nem feleltek  meg  az  Áht.-nak.  Ugyancsak  kifogásoltuk  a  zárszámadási 
határozatok egy részét is, szintén az Áht.-nak való meg nem felelés miatt.

A  települési  önkormányzatokkal  kötött  együttműködési  megállapodások  egy  része 
megújításra  szorul,  néhány  esetben  pedig  meg  kell  kötni  a  megállapodást.  Az 
önkormányzatok  egy  része  nem  fordít  kellő  figyelmet  a  kisebbségi  önkormányzatok 
munkájának segítésére, mert ez nem jött létre.
Ennek javulásához hozzájárulhat a pontosított törvényi szabályozás.
Ahol  nem  nyújtanak  kellő  adminisztratív  segítséget,  a  jegyzőkönyvek  színvonala  nem 
megfelelő, bár az alapvető törvényességi követelményeknek megfelel.

A kisebbségi elnökök leváltásában nagyobb önmérsékletet tanúsítottak 2005-ben, csak néhány 
helyen volt változás.
A működőképesség  határára  jutott  néhány önkormányzat  a  tagok  számát  tekintve.  Ennek 
lemondás, előzetes letartóztatásba helyezés egyaránt oka.

A módosított kisebbségi törvény több értelmezési problémát is felvet. Ennek megoldása még 
előttünk álló feladat.

Összességében Bács-Kiskun Megye kisebbségi önkormányzatai megfelelően működtek 2005-
ben. 

1.2.6. A törvényességi felügyelet

Hivatalunk  a  megyei  területfejlesztési  tanács,  valamint  a  területfejlesztésről  és 
területrendezésről szóló módosított 1996. évi XXI. tv. (Tftv.) 10/G §-a alapján a kistérségi 
területfejlesztési  tanácsokat  ellátó  többcélú  társulások,  illetve  területfejlesztési  társulás 
(összesen 10) törvényességi felügyeletét látta el.

A kistérségekben a társulások a jogi szabályozásnak megfelelően még 2004-ben megkezdték 
működésüket a Tftv.-nek megfelelően.

Tekintettel  arra,  hogy  a  többcélú  társulások  látják  el  a  területfejlesztési  feladatokat, 
tevékenységük  szorosan  összefügg.  A működés  tapasztalatairól  ezért  a  kiemelt  feladatok 
között adunk számot.

A szorosan  vett  területfejlesztési  tanácsi  feladatok  ellátása  több  kistérségben  megfelelően 
elkülönül  a  társulás  közszolgáltatási  feladatok  ellátása,  szervezése  terén  végzett 
tevékenységétől. A kistérségek egy részében azonban ez nem válik el megfelelően. Ennek is 
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tudható  be,  hogy  Kiskunmajsa  többcélú  társulásának  írásbeli  észrevételt  tettünk,  mert  a 
tanácskozási jogú tagokat nem hívták meg az egyébként nagy gyakorisággal tartott ülésekre. 

Észrevételt  tettünk  írásban  Jánoshalma  többcélú  társulásának  is,  mert  többszöri  szóbeli 
felhívás ellenére sem terjesztették fel a jegyzőkönyveket.
A többcélú társulások 87 ülés jegyzőkönyvét terjesztették fel az év során.
Felügyeleti jogkörben érdemi döntésre törvényességi észrevételt nem kellett tenni.

A megyei területfejlesztési tanács folyamatosan, kiegyensúlyozottan, törvényesen működött, 5 
ülést tartott és 403 határozatot hozott.

1.3.  A  törvényesség  fenntartása  érdekében  alkalmazott  eszközök, 
módszerek

A törvényességi  ellenőrzési  és  felügyeleti  tevékenységet  változatlan  létszámmal,  területi 
referensi rendszerben láttuk el.
A referensek a területükön lévő helyi önkormányzatok mellett a kisebbségi önkormányzatok 
és a többcélú társulások, a területfejlesztési tanácsi feladatok ellenőrzését, illetve felügyeletét 
is ellátják. Ez sokrétű munkát igényel, de lehetővé teszi a folyamatok, összefüggések átlátását 
az adott települések, kistérségek viszonyainak átfogó megismerését. Ez segíti az ellenőrzési 
munkát.

A  törvényesség  fenntartása  érdekében  kiemelt  szerepet  kap  munkánkban  a  szakmai 
segítségnyújtás,  előzetes  konzultáció.  A  szakmai  segítségnyújtás  írásbeli  tájékoztatások 
kiadásával,  jegyzői  értekezleten,  jegyző  klubokban  történik  elsősorban.  Folyamatosan 
együttműködtünk  az  önkormányzatokkal  a  Ket.  jogharmonizáció  előkészítésében  és 
végrehajtásában. Erről a beszámoló külön fejezetében adunk számot.

Jelentősen szerepe van a jegyzők és referensek közötti szóbeli egyeztetésnek. Ez részben a 
referensek kezdeményezése, de több alkalommal a jegyző indítványára valósul meg.

Egyes  rendeletalkotási  kérdésekben,  bonyolultabb  ügyek  megoldásában  előterjesztésekről, 
tervezetekről is kérik véleményünket.

Munkamódszerünk fontos eleme, hogy a rendeletalkotási tárgyakat felosztottuk a referensek 
között. Ennek eredménye, hogy naprakészen figyeli a jogterület változását a referens és arról 
munkamegbeszélésen,  egymás  közötti  konzultáción  számot  ad.  Szoros  együttműködésben 
dolgozunk  a  Pénzügyi  Főosztállyal  a  költségvetést,  zárszámadást  érintő  rendeletek 
vizsgálatában, illetve a pénzügyi, költségvetési tárgyú döntésekről sok esetben konzultálunk. 
Az  együttműködés  lényeges  eleme,  hogy  a  költségvetési  és  zárszámadási  rendeleteket  a 
pénzügyi főosztályvezető is megvizsgálja.

Amikor  valamely  területen  gondokat  tapasztalunk,  írásos  tájékoztató  kiadásával,  vagy 
értekezlet  tartásával  igyekeztünk  segíteni.  Így  került  sor  arra,  hogy  jegyzői  értekezleten 
előadást tartott a PM Támogatásokat Vizsgáló Iroda munkatársa a vállalkozásoknak nyújtható 
önkormányzati támogatásokról, közbeszerzésekkel kapcsolatos önkormányzati feladatokról.

Írásos tájékoztatókat adtunk ki az év során az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatához a 
Ket. bevezetésével kapcsolatban, a közoktatási törvény változásairól, a sajátos nevelési igényű 
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gyerekekkel  kapcsolatos  eljárásról,  a  képzettségi  pótlékkal  kapcsolatos  AB határozatról,  a 
többcélú kistérségi társulások keretében való együttműködésről, a hulladékgazdálkodás egyes 
kérdéseiről,  a  temető  rendeletek  felülvizsgálatáról,  az  önkormányzatok  szervezetének  és 
működési kérdéseiről. 

A törvényesség  fenntartást  szolgáló  módszer,  hogy nem csak  a  beérkezett  jegyzőkönyvek 
alapján,  hanem  helyszíni  vizsgálatokkal  is  meggyőződtünk  a  szervezeti,  működési 
kérdésekről. Ennek tapasztalatait a beszámoló korábbi részében már kifejtettük.

A törvényesség  fenntartását  és  fejlesztését  szolgáló  módszer:  munkatervünkben  egy-egy 
szabályozási  terület  rendeleteit  átvizsgáljuk,  illetve a  soron kívül  jelentkező feladatokat  is 
elvégezzük. Ilyen átfogó vizsgálatokra került sor a költségvetési és zárszámadási, a lakás, a 
temető, idegenforgalmi adó, és közterülethasználatot szabályozó rendeletek körében.

A  törvényességi  ellenőrzéssel  szorosan  összefüggnek  azok  a  feladatok,  amelyeket  a 
bejelentések, ombudsmani kezdeményezések, főhatósági megkeresések alapján végeztünk.
Az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának Általános Helyettese több ajánlással is élt a 
hulladékkezelési közszolgáltatás szabályozása terén önkormányzati rendeletre.
A kifogás lényege az volt, hogy a szolgáltatás és ellenszolgáltatás arányossága nem valósul 
meg, ha nem biztosít az önkormányzat választási lehetőséget a különböző űrméretű szállító 
edények használatában. Az ajánlással egyetértve észrevételeket tettünk.

Különböző főhatósági megkereséseknek, feladat megjelöléseknek is eleget tettünk.
Felmértük  a  településrészi  önkormányzatok  helyzetét,  szolgáltattunk  adatot  többször  a 
kisebbségekről, közreműködtünk a parlagfű elleni védekezésről szóló jelentések gyűjtésében 
és  továbbításában,  valamint  a  közbeszerzések,  a  pályázati  részvétel  terén  felméréseket 
készítettünk és továbbítottuk.
A  pályázatok  figyelésében,  továbbításában  a  pályázati  referens  útján  részt  vettünk. 
(Részletesen a 7.5.1. pontban.)
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II.II.
A HATÓSÁGI MUNKA ÉRTÉKELÉSEA HATÓSÁGI MUNKA ÉRTÉKELÉSE

2.1. A jegyzői államigazgatási feladatellátás tapasztalatai

2.1.1. A jegyző államigazgatási feladatai

Az önkormányzatiság  kialakulásától  a  jogalkotók  célja  az  volt,  hogy minden  hatáskört  a 
jegyzőkhöz  telepítsenek.  A  jegyzők  tehát  igen  szerteágazó  államigazgatási  feladat-  és 
hatáskört látnak el, azonban eljárásuk, határozataik ellen az ügyfelek elenyésző százalékban 
élnek panasszal vagy kezdeményeznek jogorvoslati eljárást (mintegy 0,2 %-ban).

A hatósági munka színvonalának lassú emelkedését jelzi, hogy viszonylag alacsony (17,2 % 
(2004-ben  19,3  %))  a  megsemmisítés  és  új  eljárásra  utasítás  aránya.   A  2004.  évhez 
viszonyítva jelentősen emelkedett a helybenhagyás /39,12 %-ról 47,8 %-ra/, míg valamelyest 
csökkent a megváltoztatás aránya /33,43 %-ról 31,2 %-ra/. Ennek oka az, hogy amennyiben 
rendelkezésünkre állnak a megfelelő bizonyítékok, illetve azokat a másodfokú eljárás jelentős 
elhúzódása nélkül be tudjuk szerezni, nem adjuk vissza új eljárásra az ügyet, hanem magunk 
hozzuk meg a döntést. (A másodfokú határozatok döntés szerinti megoszlását a  II/2. számú 
melléklet tartalmazza.)
Tapasztalataink szerint egy-egy értekezlet, továbbképzés után látványosan javul az ügyintézés 
színvonala, a korábbi hiányosságokat kiküszöbölik.
A  jegyzők  és  az  ügyintézők  nemcsak  az  értekezletek  és  ellenőrzések  során  kérik  a 
segítségünket,  hanem  napi  munkakapcsolatban  állunk  velük  (személyesen,  s  telefonon 
konzultálunk).  Az  egységes  megyei  joggyakorlat  kialakítása  érdekében  havonta  készítünk 
„Tájékoztató”-t az aktuális jogalkalmazási és jogértelmezési kérdésekről.

Az  államigazgatási  szerv  „hallgatása”  miatt  az  Áe.  4.  §-a  szerinti  eljárásra  utasításra 
elenyésző  arányban került  sor  főként  építésigazgatási,  állattartási  és  birtokvédelmi,  illetve 
üzlet működési engedélyezésével kapcsolatos ügyekben, azonban egyetlen ügyben sem kellett 
a hatáskörelvonással élni.

Mindezen adatok,  s  a  hatósági,  felügyeleti  ellenőrzéseink tapasztalatai  azt  támasztják  alá, 
hogy Bács-Kiskun megyében a jegyzők eljárásaik során törekednek jogszerűen, ugyanakkor 
az ügyfelek megelégedésére határidőben, állampolgárbarát módon intézni a hatósági ügyeket. 
Számtalan  esetben  készítenek  az  ügyfelek  megsegítése  érdekében  a  kérelmekre 
formanyomtatványokat,  illetve  tájékoztató  anyagokat  az  eljárás  menetéről,  a  becsatolandó 
mellékletekről.

Már a körzetközponti feladat- és hatáskörök megjelenése előtt egyes ügytípusoknál az ügyek 
csekély száma, valamint a kellő szakértelem hiánya arra késztette az önkormányzatokat, hogy 
társulásokat hozzanak létre, vagy közösen alkalmazzanak ügyintézőt. (Megyénkben inkább ez 
utóbbi  lehetőséggel  éltek,  mivel  az  Ötv.  41.  §  (3)  bekezdése  értelmében  a  társulás  jogi 
személy.)
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2.1.2. A jegyző körzetközponti feladatai

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 2001. július 1-ével vezette be a 
körzetközponti  jegyző fogalmát.  A törvény 45.  §  (6) bekezdésében fogalmazta meg az új 
terminológiát  és  kimondta,  hogy  „E  törvény  alkalmazásában  körzetközponti  jegyző  az  a 
jegyző, aki a körzetközponti feladatot ellátó önkormányzatnál törvény, vagy kormányrendelet 
alapján más településekre is kiterjedő illetékességgel államigazgatási hatáskört gyakorol.”

Ténylegesen a körzetközponti feladatokat ellátó jegyző elsőként az építésügyi igazgatásban 
jelent  meg  1998.  január  1-jétől.  1997.  november  1-jétől  működtek  ugyan  a  városi 
gyámhivatalok, azonban ott nem a jegyzőnek, hanem a városi gyámhivatal ügyintézőjének 
adott a jogalkotó hatáskört.

A körzetközponti feladatokat ellátó jegyzőknél koncentrálódtak ezt követően egyes nagyobb 
szakértelmet igénylő, ritkábban előforduló államigazgatási ügyek. Így 2000. január 1-jétől az 
okmányirodai  feladatok  ellátása  (amely  az  évek  során  egyre  szerteágazóbb  hatásköröket 
fogott át), majd 2000. május 1-jétől az alap- és nappali ellátást nyújtó szociális intézmények 
működésének engedélyezése és szakmai ellenőrzése.

A jegyző körzetközponti feladatellátásának értékelése alapján az alábbiak állapíthatóak meg.

2.1.2.1. Körzetközponti építésügyi igazgatási feladatok

A 220/1997. (XII.5.) Kormányrendelet 1998. január 1-én 17 városi körzetet és 16 községet 
(közülük 4 önálló, 12 pedig 4 társulásban működik) jelölt ki a kiemelt építésügyi hatósági 
hatáskör gyakorlására. 2005-ben 18 városi körzetben és 6 községben (2 község önállóan, 4 
községben pedig 2 társulásban) végezték ezeket a feladatokat. 2004-től újabb község nem 
láthat el kiemelt hatáskört, továbbá a 2004-ben városi címet kapott települések sem.

A 2004.  évi  megyei  építéshatósági  statisztika  alapján  azt  tapasztaltuk,  hogy  az  elsőfokú 
hatóságok  leterheltsége  igen  változatos.  Éves  szinten  a  megyében  76.246  építéshatósági 
ügyiratból  11.314  határozatot  hozott  72  fő  elsőfokú  építéshatósági  ügyintéző.  A  két 
nagyvárosban (Kecskeméten és Baján) a nagyfokú leterheltség miatt  az ügyintézők között 
nagyarányú  a  fluktuáció.  Szakirányú  felsőfokú  végzettséggel  59  köztisztviselő  lát  el 
építésigazgatási feladatokat. Az ügyintézők egyharmada egy évnél kevesebb építésigazgatási 
gyakorlattal rendelkezik.

Vizsgálataink, s a kiemelt hatáskört gyakorló jegyzőktől bekért adatok elemzése alapján az 
alábbi következtetések vonhatók le:
 a működés személyi feltételei (megfelelő létszám és végzettség) nem biztosítottak,
 aránytalan a leterheltség,
 nem  megoldott  a  teljes  körű  feladatvégzés  (ellenőrzés,  megelőzés,  felkutatás  és 

szankcionálás),
 nem biztosított a szakszerű helyettesítés,
 a részmunkaidős hatóságoknál nem biztosított az elérhetőség (pl: társulásoknál),
 a létszámproblémák miatt esélye sincs a teljes körű, szakszerű és jogszerű munkának.
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Mindezek alapján az építésügyi hatásköröket az önkormányzatoktól teljesen elkülönült állami 
szervezetben kellene intézni. Tapasztalataink szerint ugyanis a politikai nyomás igen nagy, 
különösen frekventált építési ügyekben, s emiatt igen gyakran sérül/het/ a jogszerűség. 

2.1.2.2. Körzetközponti okmányirodai feladatok

2000.  január  1-jétől  a  Kormányrendeletben  kijelölt,  megyénkben  7  városi  jegyző  a 
polgármesteri  hivatal  részeként  okmányirodát  kezdett  működtetni,  s  ellátta  a  korábban 
rendőrségi  hatáskörbe  tartozó személyazonosító  igazolvánnyal  és  határátlépési  engedéllyel 
kapcsolatos  feladatokat,  s  kiadta  a  lakcímigazolványt.  Hatáskörük  folyamatosan  bővült 
(vállalkozói  igazolvány,  közlekedésigazgatás,  útlevél  felvételezés,  s  2004.  július  1-jétől 
parkolási  igazolvány),  s  jelenleg  18  városban  és  a  tompai  és  dunavecsei  kirendeltségben 
végzik megyénkben e tevékenységet.

Az  okmányirodák  működésük  megkezdése  óta  reflektorfényben  állnak,  fokozott  elvárás 
érezhető az állampolgárok és a szakma részéről.

Jelenlegi kapacitásuk a biztosított személyi és tárgyi feltételekkel teljes mértékben kihasznált.
Napi  szervezést  igényel  a  folyamatos  ügyintézés  biztosítása  a  szabadságok  kivétele,  a 
betegségekből, tanulásból (alapvizsga, OKJ-s képzések) adódó távollétek miatt. A fluktuáció 
viszonylag  csekély,  a  feladatok  folyamatos  bővülése  indokolja  a  folyamatos 
továbbképzéseket.
Az ügymenetek döntő többségének azonnali szolgáltatás jellege és az egyéb feladatok /vezetői 
engedélyek szünetelése, forgalomból kivonás, végrehajtási cselekmények foganatosítása, stb./ 
határidőben  történő  ellátása  rendkívüli  munkavégzések  elrendelésével,  illetve  a 
köztisztviselők lelkiismeretes hozzáállásával biztosított.
Az  okmányirodák  leterheltsége  miatt  a  színvonalas  feladatellátás  érdekében  az 
önkormányzatok egy része (Baja, Jánoshalma, Lajosmizse, Kecel, Kecskemét, Kerekegyháza, 
Kiskőrös, Kiskunfélegyháza) saját költségvetéséből fedezte a létszámfejlesztést. 

Az önkormányzatok ugyan így kiemelt figyelmet szentelnek az okmányiroda működtetésének 
tárgyi  feltételeire,  jelentős  saját  költségvetési  eszközöket  is  felhasználva.  Ennek 
eredményeként  –  a  kisebb  horderejű,  napi  technikai  eszköz  (pl.  telefon,  fénymásoló) 
ráfordítások mellett – folyamatosan valósulnak meg az elhelyezésre vonatkozó, a kultúrált 
ügyfélfogadást és munkakörülményeket megteremtő törekvések. (Pl. 2005-ben Kecskeméten 
adtak át új irodát, Dunavecsén alirodát, jelentős bővítés és korszerűsítés folyt Bácsalmáson 
stb.). A technikai fejlesztések között a különböző ügyfélhívó és irányító (pl. OSS), illetve az 
elektronikus közigazgatást támogató, a kormányzati portálon megjelenő, 2005-től általánosan 
bevezetett  XR  rendszerek  alkalmazása  említendő.  A  központilag  biztosított  eszközök 
tekintetében még a 2004. évben országosan új gépekre cserélték le az összes okmányirodai 
munkaállomást,  de  különféle  címen  helyenként  2005-ben  is  juttattak  újabb  gépeket  (pl. 
Kecskemét, Kunszentmiklós-Dunavecse).  

Az okmányirodák az eddigi tevékenységük során – a kezdeti jogalkalmazási és jogértelmezési 
bizonytalanságoktól és az időleges technikai zavaroktól eltekintve – beváltották a hozzájuk 
fűzött  reményeket.  Betöltik  szerepüket  az  ügyfelek  okmányokkal  történő  ellátásában,  s  a 
köztisztviselők törekednek megfelelni az ügyfelek és a szakma elvárásainak.
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2.1.2.3. Körzetközponti szociális feladatok

Az alap-  és  nappali  ellátást  nyújtó  szociális  intézmények  működésének  engedélyezése  és 
ellenőrzése 2000. május 1-jétől  az intézmény székhelye,  telephelye szerint illetékes városi 
jegyző hatáskörébe tartozik.
A  hatáskör  „eltelepítése”  a  települési  jegyzőktől  megszüntette  a  korábban  felmerült 
problémákat a hatáskört gyakorló jegyző és az intézményt fenntartó képviselő-testület között. 
Több helyen tapasztaltuk, hogy engedély nélkül működő intézmények, szolgáltatások látták el 
a  feladatokat,  a  kiadott  működési  engedélyek  pedig  nem  voltak  minden  esetben 
megalapozottak.  A feladatellátást  azonban  jelenleg  is  nehezíti,  hogy  a  jogszabályok  nem 
egyértelműek, a végrehajtás során számos probléma merül fel.

A városoktól  bekért  anyagok,  értékelések  is  alátámasztják,  hogy  a  még  színvonalasabb, 
egységesebb ügyintézés és ellenőrzés érdekében, az új szolgáltatási formák megjelenésével 
nem indokolt,  hogy valamennyi  városban ellássák ezen feladatokat.  A kisebb városokban, 
amelyek illetékességi területén az intézmények száma elenyésző, az ügyintézők az ellenőrzési 
feladatokat  –  tapasztalat,  szakértelem,  gyakorlat  hiányában  –  a  kevés  intézményben  sem 
tudják megfelelően ellátni. Azon intézmények esetén, amelyek alap-, nappali és bentlakásos 
intézményi  ellátást  is  nyújtanak,  a  működési  engedélyek  kiadása  és  a  szakmai  ellenőrzés 
2001. szeptember 1-jétől a közigazgatási hivatal vezetőjének hatásköre. (Ezen intézmények 
száma  megyénkben  igen  jelentős.)  2005.  szeptember  1-jétől  a  hatáskör  a  szociális  és 
gyámhivatalhoz tartozik.

A beszámoló eddigi részében a jegyzői államigazgatási feladatellátás általános tapasztalatait 
kívántuk összefoglalni. Ágazati bontásban a beszámoló 2.2. pontja alatt részletezzük.

2.2. A közigazgatási hivatal igazgatási feladatai

Az ügyiratforgalom, s az első- és másodfokú döntéseink alakulását a beszámoló  II/1.számú 
melléklete tartalmazza. Ebből jól látható, hogy 2004. évhez képest az ügyiratforgalom 2005-
ben 9 %-kal kevesebb. A főszámok tekintetében csak 3,3 %, az alszámoknál azonban 13,6 % 
a csökkenés aránya. 

Az elsőfokú határozatok száma 9 %-kal csökkent, míg a másodfokú határozatok 9,25 %-kal.
A másodfokú ügyek esetén ennek okai:

 2004-ben kimagaslóan sokan fordultak illetékügyekben hivatalunkhoz fellebbezéssel, 
míg 2005-ben ez az arány kisebb,

 közlekedésigazgatási  ügyekben  a  jogszabály  módosítások  hatására  jelentősen 
kevesebb a fellebbezések száma. 

Az ügyiratforgalom és az elsőfokú határozatok esetén ennek legfőbb okai:  
 a szociális igazgatással  kapcsolatos feladat- és hatáskör 2005. szeptember 1-jétől  a 

Szociális  és  Gyámhivatalhoz  került,  s  így  a  járulékos  feladatok  (utalványok 
érvényesítése,  elidegenítési  tilalom  elrendelése,  utalvány  érvényességi  idejének 
meghosszabbítása,  szociális  intézmények  működési  engedélyezése,  szakmai 
ellenőrzése) is lényegesen kevesebbek, 

  az alternatív katonai szolgálatot kérelmező nem volt a jogszabály 2005. január 1.jén 
hatályba lépett módosulása miatt (2004. évi CIV. tv. 6. §-a, s a 2004. évi CV. tv. 28-30. 
§-ai).
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2.2.1. A Közigazgatási Hivatal vezetőjének hatáskörébe tartozó elsőfokú 
hatósági ügyek intézése

2.2.1.1. Kisajátítás 

A kormányprogram kiemelt céljai között szereplő autópálya építések miatt a kisajátítási ügyek 
száma 2004. évben növekedett meg lényegesen. 2005 évben ez a tendencia az ügyek számát 
tekintve  folytatódott,  de  nagyságrendjében  (ez  alatt  az  érintett  ingatlanok  számát,  a 
kisajátítással érintett területek térmértékét és az érintett tulajdonosok számát értjük) már nem 
volt olyan súlyú, mint a megelőző évben. 
Bács-Kiskun megyét az  M5 autópálya továbbépítése következtében a műszaki szabványok 
változása  miatt  pótterületek  kisajátítása  vált  szükségessé.  Ezen  ügyek  jelentős  része  még 
2004. évben lezárult, 2005. évre a bírósági jogorvoslati kérelmek kapcsán a peres eljárások 
húzódtak át. 
Az Állami Autópályakezelő Közhasznú Társaság  megbízásából a Harsányi Ügyvédi Iroda 
által benyújtott  10 kérelem alapján indult eljárás, melyek az Aptv. hatálya alá tartoznak. (A 
közérdekű cél  az  autópálya  törvény 2003.  évi  CXXVIII.  törvény 1.  számú mellékletében 
megjelölt  M8 Dunaújvárosi híd és Dunaújváros (M6) – Dunavecse (51. számú főút) közötti 
szakasz  megépítéséhez  szükséges  területek  tulajdonjogának  biztosítása.  Az  autópálya  a 
2044/2003.  (III.14.)  Kormányhatározat  középtávú  fejlesztési  programja  alapján  létesül, 
útvonala Rábafüzestől Dunaújvárosig, valamint Dunavecsétől Szolnokig terjed. A megyéből 
dunavecsei, apostagi és szalkszentmártoni ingatlanokat érintett.) Ezen ügyek 43 ingatlant 112 
főt érintettek, valamennyi eljárást  határozattal lezártuk. Ezekben az eljárásokban nagyrészt 
pótkisajátításra került  sor,  mert  a  beruházás megvalósulása során újabb területeket  kellett 
igénybe  venni,  ezért  az  eljárások  olyan  ingatlanokat  és  tulajdonosokat  érintettek,  akik 
korábban is ügyfeleink voltak. 

Az Aptv. hatálya alá tartozó várható kisajátítási kérelmek:
 M 8 pótkisajátítás kb. 40 ingatlan 100 fő. 
 M9 Szekszárd Duna-híd 51. számú főút – 54. számú főút. A Magyar Közlöny 2005. 

évi  4.  számában megjelent a konkrét helyrajzi  számok listája:  Bács-Kiskun megye 
területén 1054 hrsz, várhatóan ebből kisajátítási eljárás tárgya kb. 2/3 lesz. Pénzügyi 
lehetőségek szűkössége miatt még nem lehet tudni, hogy konkrétan mikor jelenik meg 
hivatalunknál. 

Új feladatként jelentkezett a 11/1977. (III.11.) MÉM rendelet 2005. 04.06. napjától hatályos 
módosítása  következtében,  hogy  a  majdani  kisajátítást  kérő  a  kisajátítási  munkarészt 
(területkimutatás és vázrajz) a közigazgatási hivatal vezetőjének nyújtja be, aki azt megküldi 
az elsőfokú építési  hatóságnak és a körzeti  Földhivatalnak záradékolás céljából.  Ebben az 
évben  3  ilyen  tartalmú  kérelem  érkezett  nagy  mennyiségű  munkarésszel,  összesen  40 
ingatlant és több, mint 100 tulajdonost érintően. A jogszabályban megjelölt rendkívül rövid 
határidő alatt az iratokat továbbítottuk. 

Mennyiségében legnagyobb terjedelmű kisajátítási ügy  Kiskunfélegyháza várost elkerülő út  
megépítéséhez területek kisajátítása. A kérelmet a Bács-Kiskun Megyei Állami Közútkezelő 
Közhasznú Társaság nyújtotta be, mely 40 ingatlant 6 ha 1002 m2 területet és 104 főt érintett. 
Az ügyben az eljárást jogerősen lezártuk. 
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MOL Rt. kérelmére indult kisajátítási ügy: Csólyospálos községben 3 ingatlant 3 főt érintően, 
olajkút tervezett elhelyezésére. Az eljárás jogerős lezárása megtörtént. 

Baja városban a Bács-Kiskun Megyei Állami Közútkezelő Közhasznú Társaság  kérelmére 
(ÁAK  Rt.  képviseletében)  indult  kisajátítás  1  ingatlant  érintően  hoztunk  kisajátítási 
határozatot. 

A Csongrád  Megyei  Állami  Közútkezelő  Közhasznú  Társaság  kérelmére  5  csólyospálosi 
ingatlant és 9 tulajdonost érintően folytattunk le kisajátítási eljárást. 

1 esetben a tulajdonos által előterjesztett kisajátítási kérelem elutasítására került sor a tvr. 18. 
§ (2) bekezdésére hivatkozva, mivel a Nemzeti Autópálya Rt.  nem kezdeményezte eljárás 
lefolytatását hivatalunknál.

Várható kisajátítási kérelem:
Kecskemét várost északról elkerülő út nyomvonala. Jelenleg a tervezés szakában van, nem 
lehet tudni, hogy hány ingatlant és mennyi tulajdonost érint. A finanszírozás várhatóan az NA 
Rt. részéről történik, de ez a beruházás nem tartozik az autópálya törvény hatálya alá.

A bíróság által elrendelt új eljárás során - 1 ingatlant és 85 tulajdonost érintően - , melyet azért 
adtak  vissza,  mert  a  kártalanítási  összeg  letétbe  helyezéséről  rendelkeztünk  a  tulajdoni 
viszonyok tisztázatlansága miatt. Újabb határozatot hoztunk, melyben  a tulajdoni lap adatai 
szerint osztottuk fel az összeget, ellentétben az ügyfelek igényével.

Folyamatban lévő kisajátítási ügyek:
 GEOFOR  Kft.  kérelme  alapján  Bácsalmás  területén  1  ingatlant  és  16  főt  érintő 

kisajátítás, hiányos a kérelem.
 GEOFOR Kft. kérelme alapján indult Érsekcsanád területén 1 ingatlant 3 főt érintően 

van folyamatban kisajátítás. A kérelem hiányos. 
 Az  Állami  Közútkezelő  Kht.  Bács-Kiskun  megyei  Igazgatósága  kérelmére  indult 

kisajátítási eljárás Kiskunfélegyházi ingatlanokat érintően.
 Ballószög Polgármestere kérelmére indult kisajátítási eljárás telekalakítás céljára. 

Valamennyi  ügy hiánypótlási  szakban  van.  Az  utóbbi  két  eljárás  már  a  Ket.  hatálya  alá 
tartozik, mind az értesítést az eljárás megindításáról, mind a hiánypótlási felhívásokat kiadtuk.

Birtokbaadás

Kecskemét városban (Hoffmann János utca)  a  birtokbaadási  eljárást  megszüntettük,  a  volt 
tulajdonos  az  önkormányzat  részére  önkéntesen  birtokba  adta  az  ingatlant  a  kisajátítási 
határozat keltétől számítva csaknem 7 év elteltével. Ez idő alatt valamennyi lehetséges jog- és 
perorvoslatot (perújítás is) igénybe vett.

Kiskunmajsa városban a kisajátítást kérő kérelmére birtokbaadást folytattunk le karhatalom 
igénybevételével. Ezen ügyben is a volt tulajdonos valamennyi jog- és perorvoslatot igénybe 
vette, 2-3 év telt el a kisajátítási határozat keltétől számítva a tényleges birtokbaadásig.

A kisajátítási eljárások fontosságát mutatja ezen ügykört  érintő  jogalkotási feladatok nagy 
száma.  2005.  évben  a  kisajátítási  ügykört  érintő  jogszabályok  4  alkalommal  módosultak, 
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melyet  megelőzött  a  sorozatos  jogszabály véleményezés,  melyet  minden esetben az előírt 
rendkívül rövid határidőben el is végeztük.

A 35/2005. (IX.29.)  AB határozat értelmében – mulasztásban megnyilvánuló alkotmányos 
helyzet  jött  létre,  mert  az  Országgyűlés  nem hozta  összhangba  a  kisajátítás  szabályait  az 
Alkotmány  13.  §  (2)  bekezdésében  megállapított  követelménnyel,  -  ezért  a  jogalkotási 
kötelezettségének 2007. június 30-ig kell eleget tenni.

Véleményeztük  a  BM megkeresésére  a  kisajátítási  terv  elkészítéséről  és  felülvizsgálatáról 
szóló 11/1977. (III.11.) MÉM rendelet tervezett módosítását, melyet részben fel is használtak. 

Ezen rendelet is lehetetlen és tarthatatlan határidőket tartalmaz; pl: az autópálya törvény vagy 
a Vásárhelyi terv hatálya alá tartozó kisajátítási kérelmek kapcsán a földhivatali záradékkal 
ellátott vázrajzokat  3 napon (nem munkanap) küldi meg a szakhatóságként eljáró elsőfokú 
építési hatóságnak a közigazgatási hivatal vezetője. Pénteki iktatás esetén, akkor, amikor az 
eljáró ügyintéző kézhez kapja az iratokat, már le is jár a határidő. Ez mind a szignáló, mind az 
iktatást, iratok átadását végző személyek részéről is nagyobb figyelmet kíván.
 
Továbbra sem egyértelmű jelenleg a kisajátítás megindításakor követendő eljárás, illetve az, 
hogy hogyan kapcsolódik a konkrét kisajátítási kérelemhez. Az 1976. évi 24. tvr. végrehajtási 
rendeletének módosított 28. §-a értelmében a kisajátítási eljárás a kérelemnek és a kisajátítási 
tervnek  az  illetékes  közigazgatási  hivatal  vezetőjéhez  történő  benyújtásával  indul.   A 
hivatalvezető  ezután  a  kisajátítási  terv  egy  példányát  mellékelve  a  tárgyalás  kitűzésével 
egyidőben – az autópálya törvény hatálya alá tartozó kisajátítási kérelmek esetén 8 napon 
belül  –  megkeresi  a  földhivatalt  a  kisajátítási  eljárás  megindítása  tényének  ingatlan-
nyilvántartásba történő feljegyzése érdekében. 

A 11/1977. (III.11.) MÉM rendelet 5. §-a értelmében a kisajátítást kérő a kisajátítási tervet és 
a vázrajzot a közigazgatási hivatal vezetőjéhez nyújtja be, aki záradékolás céljából megküldi 
az  elsőfokú  építési  hatóságnak  és  a  földhivatalnak.  Itt  még  nem lehet  tudni,  hogy mely 
ingatlanok esnek kisajátítás alá és melyekre tudnak adásvételi szerződést kötni, ugyanis az 
ajánlatokat  is  csak  a  kisajátítási  terv  alapján  tudják  megtenni.  Jelenleg  úgy  tűnik,  hogy 
kisajátítások kapcsán kétféle ügy keletkezik a közigazgatási hivatal vezetőjénél:

 Egyfajta formális (quasi postás) szerep a vázrajzok kétkörös záradékoltatása során, 
mely mégis idő és költség igényes az iratok mennyisége miatt. 

 Másrészt az érdemi döntésre, területszerzésre irányuló eljárás.

Valamennyi  jelzett  kisajátítási  ügyet  határidőben,  jelentős  mennyiségű  többletmunkával, 
munkaidőn túli ráfordítással lezártunk.

Kiskunfélegyháza várost elkerülő út kisajátítása kapcsán a csak a hivatalunkhoz benyújtott 
keresetek száma 8, ezen túl nem ismert, hogy közvetlenül a  bírósághoz hány keresetlevelet 
nyújtottak be. Továbbra is jellemző, hogy jogalap tekintetében pert nem vesztettünk, viszont 
összegszerűség  szempontjából  pert  nem  nyertünk.  Még  nem  fordult  elő,  hogy  kevesebb 
összeget hozott volna ki a bírósági szakban kirendelt szakértő, pedig közigazgatási eljárásban 
is az összehasonlító adatok alapján számított forgalmi érték fölöttiek a javasolt kártalanítások. 

Újdonság,  hogy a  kisajátítást  kérő is  kezdeményezett  pert,  melyben a  kártalanítási  összeg 
leszállítását kérték. Itt is szakértőt rendeltek ki.
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A LFB-n folyamatban van egy elvi jellegű ügy, melynek az a tárgya, hogy a vagyonkezelő 
részére  milyen  módon  kell  megállapítani  a  kártalanítás  összegét  vagyonkezelői  jogának 
megszűnéséért. Forgalmi érték jár, vagy az illeték törvény szerint számított a vagyoni értékű 
jog ellenértéke.

2.2.1.2. Szolgalmi jog alapítás

A DÉGÁZ  RT.  Szeged  megbízásából  a  GEOFOR  Kft.  Salgótarján  által  kezdeményezett 
szolgalmi  jog  alapítási  ügyek vannak  folyamatban,  melyben  a  gáztörvény 2005.  július  6. 
napján  hatályba  lépett  módosítása  miatt  most  már  egyértelmű a  hatáskör,  vagyis  a  2004. 
január 1. napjáig megépült gázelosztó vezetékek biztonsági övezetére bányaszolgalmi jogot 
kell alapítanunk. Ezen időpont után megépült vezetékek kapcsán már a Bányakapitányság fog 
vezetékjogot alapítani. Több alkalommal jeleztük a BM felé, az ügyek, az érintett ingatlanok, 
és az érintett személyek számát, mely körülbelül 6000 fő. 
 
19 ügyben hiánypótlási felhívás kiadására került sor. Egy ügyben elutasítottuk a kérelmet, 
mert olyan ingatlanra kérték a szolgalmi jog alapítást, melyre szolgalmi jog alapítási tilalmat 
állapít meg a bányatörvény 32. § (5) bekezdése. 

11  ügyet  lezártunk,  érdemi  határozatot  hoztunk.  3  ügyben  a  tárgyalást  megtartottuk,  a 
határozat meghozatala folyamatban van. 2 ügy szakértő kirendelése előtt áll.

2.2.1.3. Korlátozási kártalanítás

Összesen  1  kecskeméti  kérelem  érkezett  hivatalunkhoz,  melyet  elutasítottunk,  mivel  a 
korlátozás az Étv. 30. § (1) bekezdése alapján nem valósult meg.

Két bírósági perünk folyik korlátozási kártalanítási ügyben.

2.2.1.4. Külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezése

414 külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezésével kapcsolatos ügyirat keletkezett a 2005-
ös  esztendő folyamán.  Ezek közül  19 különböző állásfoglalásokkal,  14 statisztikai  adatok 
szolgáltatásával,  4  pedig  egyéb  ügy  (pl.  nem  a  hivatalunk  által  engedélyezett  külföldi 
szerzésekkel összefüggő földhivatali tájékoztatás) kapcsán keletkezett.

A külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezése ügyében  387  kérelmet bíráltunk el. Ebből 
348 még az Áe., 39 pedig a Ket hatálya alá esett.

A 387 kérelem 415 ingatlan megszerzésére irányult.
 405 ingatan megszerzését engedélyeztük,
 5 ingatlan megszerzését elutasítottuk és 
 5 ingatlan vonatkozásában eljárást megszüntető határozat született.

Az elutasítás okai: 
 2 esetben termőföldet kívántak megszerezi (nem volt rajta tanya),
 2 esetben termőföldet kívántak megszerezi (6000 m2 feletti tanyát),
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 egy esetben – mivel a kérelem nyilvánvalóan lehetetlen célra irányult – a kérelmet már 
a Ket. alapján érdemi vizsgálat nélkül elutasítottuk. 

A megszüntetés oka:
 a  kérelmezők  jogi  képviselője  nem  csatolta  az  engedély  megadásához  szükséges 

valamennyi mellékletet.

A termőföldről szóló 1994. évi LV. tv. (Ftv.) 2004. május elseje óta hatályban lévő 88/A. § (1) 
bekezdése alapján a külföldiek ingatlanszerzése engedélyezésével kapcsolatos államigazgatási 
eljárás módosult, a hivatalunk által engedélyezhető ingatlanszerzés köre leszűkült akkor. Ezek 
szerint a továbbiakban az ingatlan külföldi által történő megszerzése kapcsán a tulajdonjog 
ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésére hivatalunk engedélye nélkül kerülhet sor:

 tagállami  állampolgár  (az  EU  tagállamának  állampolgára,  az  EGT-ről  szóló 
megállapodásban részes állam állampolgára, valamint a nemzetközi szerződés alapján 
velük  egy  tekintet  alá  eső  állam  állampolgára)  által  megszerezni  kívánt  ingatlan 
esetén,

 ha az ingatlan elsődleges lakóhelynek minősül; az ingatlan másodlagos lakóhelynek 
minősül  és  a  tagállami  állampolgár  legalább  négy éve  folyamatosan és  jogszerűen 
Magyarországon tartózkodik,

 az ingatlan beépítetlen terület megnevezésű és az első fokú építésügyi hatóság által 
kiállított igazolás szerint nem beépíthető, 

 a megszerezni kívánt ingatlan – az ingatlan-nyilvántartás szerint – nem elsődleges, 
illetve  másodlagos  lakóhelynek  (pl.:  hétvégi  ház,  udvar,  garázs,  gazdasági  épület) 
minősül. 

 Ugyancsak nincs szükség engedélyre  az EU tagállamában, illetve az EGT-ről szóló 
megállapodásban részes államban, továbbá a nemzetközi szerződés alapján velük egy 
tekintet  alá  eső  államban  bejegyzett  jogi  személy  vagy  jogi  személyiség  nélküli 
szervezet ingatlanszerzése esetén. 

A fenti esetekben tehát 2005. novemberétől hatáskörünk hiányára tekintettel a kérelmet a Ket. 
30. §-nak b.) pontja alapján (az esetlegesen lerótt illeték visszatérítésének elrendelése nélkül) 
érdemi vizsgálat  nélküli  el  kellene utasítani.  Ugyanakkor a jogszabályi  környezet  ezt  sem 
teszi lehetővé, mert – valóban csak példálózó jelleggel, a teljesség igénye nélkül, egy esetet 
kiemelve – pl.  Svájc esetében nincsen hatályos jogszabály (a 2004. októberében megkötött 
luxemburgi egyezmény Magyarországra nézve nem hatályos), mely alapján helye van a svájci 
személyeknek EU tagállamiakkal azonos elbírálásának.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény  hatálybalépésével  összefüggő,  egyes  belügyi  ágazati  feladatokat  érintő 
kormányrendeletek  módosításáról  szóló  223/2005.  (X.  13.)  Kormányrendelet  13.  §-a  a 
külföldiek ingatlanszerzéséről szóló 7/1996. (I. 18.) Korm. rendelet  2. §-ában meghatározott 
mellékletekre vonatkozó rendelkezéseket módosította. 
Így a Ket. hatálybalépésétől az ingatlanszerzésre irányuló szerződés vagy a tulajdonszerzés 
jogcímét  igazoló  egyéb  okirat  két  példányát  kell  a  kérelmezőnek  mellékelnie,  s  a  2005. 
november  1.  után  indult  eljárásokban  a  megszerezni  kívánt  ingatlanra  vonatkozó  hiteles 
ingatlan-nyilvántartási  adatok beszerzését  már a  közigazgatási  hivatalok feladatává teszi  a 
Kormányrendelet. 
Ugyancsak  jelentősége van annak a  rendelkezésnek is,  mely szerint,  amennyiben törvény 
vagy kormányrendelet a tulajdon meghatározott jogcímen való megszerzésének feltételeként a 
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közigazgatási hivatal vezetője engedélyének megszerzését írja elő, vagy az engedély bírósági 
eljárásban szükséges, az eljárást előzetesen kell lefolytatni. 

A 2005-es esztendő számadatainak tükrében az állapítható meg, hogy az ingatlanforgalom 
mértéke azonos annak ellenére, hogy 2004. május 1-től csökkent azon ingatlanszerzések köre, 
amelyhez  hivatalunk  engedélye  kell. Jellemző,  hogy  bizonyos  települések  az 
ingatlanszerzések  számát  tekintve  –  már  évek  óta  –   az  élenjárnak  (Kiskunmajsa,  Baja, 
Kecskemét, Bugac, Hajós, Jászszentlászló, Tiszakécske, stb), ám ezzel párhuzamosan az is 
megállapítható,  hogy az eddigiekhez képest több település vált  érintetté az  engedélyezési 
eljárásban  2005.  folyamán,  köztük  olyanok  is,  amelyek   területén  eddig  külföldi 
ingatlanszerzés nem volt (Bácsborsód).

A kérelmezők honossága szempontjából ismételten kijelenthetjük, hogy többségükben német, 
holland, svájci és szerbia-montenegrói, román állampolgárok kívánnak ingatlant szerezni, s 
ezen belül is töretlenül érvényesül a németek számbeli  túlsúlya (közel 40 %-os a szerzési 
arányuk).  Ezen  –  már  évek  óta  megállapítható  –  jellegzetességen  túl  azonban  az  is 
dokumentálható, hogy növekszik azon külföldieknek a száma is, akik honosságukat tekintve 
olyan országokból származnak, melyekben eddig alig lehetett érdeklődést tapasztalni a Bács-
Kiskun megyei ingatlanok iránt (pl. írek, britek, amerikaiak, franciák, svédek).

Továbbra  is  keresettek  a  tanyás  ingatlanok,  noha  a  megszerzésükre  irányuló  kérelmek 
számaránya a többi ingatlanfajtához képest csökkent. Jelentősen növekedett viszont az igény a 
házas,  illetve  a  lakás-,  sőt,  a  „beépítetlen  terület”  megjelölésű  ingatlanok  iránt.   Nem 
számottevően módosult az üdülő-, nyaralóingatlanok iránt megmutatkozó érdeklődés.

Összességében  elmondható,  hogy  a  szerzések  száma  -  a  többi  megye  hasonló  adataival 
történő összehasonlításban – az országos átlagnak felel meg.   

A kérelmek benyújtásának időbeli eloszlása kapcsán megismételhető, hogy az viszonylagosan 
egyenetlen: a tél végi és az ősz elei hónapokban viszonylag kevés, míg a tavasz végén, a nyári 
és a tél elei hónapokban pedig az átlaghoz képest több kérelmet nyújtottak be hivatalunkhoz.

Az  engedélyezés  feltételeit,  az  eljárási  határidő  megtartását  továbbra  is  befolyásolja  az  a 
körülmény,  hogy  a  hatályos  rendelkezések  alapján  hivatalunk  megkeresésére  az  ingatlan 
fekvése szerint illetékes polgármesternek ugyan 15 napon belül nyilatkoznia kell arról, hogy a 
szóban forgó külföldi ingatlanszerzés sért-e önkormányzati érdeket, ám a határidő túllépésére, 
vagy  figyelmen  kívül  hagyására  nézve  jogkövetkezmények  sehol  sincsenek  kilátásba 
helyezve. Ily módon fordulhat elő az, hogy a megkeresett polgármesterek egy része figyelmen 
kívül  hagyja  a  jogszabályban  meghatározott  határidőt,  sőt  arra  is  van  példa,  hogy  a 
polgármester kijelenti, hogy mindaddig, amíg nem áll megfelelő ismeret a rendelkezésére – 
legyen ez akár hónapok, vagy évek kérdése – nem nyilatkozik.

Az ügyintézési határidők megtartását – ellentétben a jogalkotói szándékkal – megnehezíti a 
jogszabályi  háttér  módosítása  is.  Ily  módon  például  az  előzőekhez  képest  jelentősen 
megnövelheti az ügyintézés idejét az, hogy – ellentétben a korábbiakkal – hivatalunknak kell 
megkeresnie az illetékes földhivatalokat a hiteles tulajdoni lapok beszerzése érdekében.  

A  jogszabályi  háttér  megváltozása  befolyásolta  a  hiánypótlási  felhívások  számát,  azok 
számbeli növekedését eredményezve. Mint arra a fentiekben már több ízben is utaltunk, a 
normatív  változások,  az  azok  következtében  felmerülő  értelmezési  problémák  szerves 
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velejárója az, hogy az ügyfelek jogi képviselőit is nagymértékben elbizonytalanította. Ennek 
orvoslása  céljából  sokkal  több  állásfoglalást  adtunk  ki,  írásban  és  szóban  felvilágosít 
nyújtottunk, az ügyvédi kamarát tájékoztattuk a leglényegesebb változásokról és kialakított 
gyakorlatunkról.

Továbbra is elmondható az, hogy az engedélyek kiadásának feltételei, körülményei nemcsak 
az érintettek körét, hanem általában a nyilvánosságot is érdekelte. Ezért gyakran kellett ezzel 
kapcsolatosan egyéb érdeklődők számára – elsősorban telefonon, vagy személyes megkeresés 
alkalmával - felvilágosítást nyújtanunk, s a médiák által megfogalmazott kérdésekre is választ 
kellett adnunk. Ennek kapcsán ismételten meg kell említeni azt, hogy ebben az esztendőben is 
számos statisztikát, adatot, információt kellett szolgáltatni különböző hivatalok, elsősorban a 
Belügyminisztérium számára. 

A külföldi tulajdonszerzésre irányuló kérelmek döntésre való előkészítettsége szempontjából 
továbbra is érvényes az a megállapítás, hogy a kérelmezők egy része a benyújtásakor nem 
csatolja hiánytalanul a termőföldről szóló 7/1996. (I.18.) Korm. rendeletben meghatározott 
valamennyi,  s az engedély megadásához szükséges mellékletet.  Ennek oka gyakran nem a 
tájékozatlanság, a tapasztalatlanság, hanem az, hogy a jogi képviselő időt szeretne nyerni; cél: 
az eljárás minél hamarabb történő megindítása .

Az állampolgárság igazolásának nem megfelelő volta miatt 2005-ben is több esetben kellett 
hiánypótlásra  felhívást  küldeni.   Erre  az  esetek  többségében  azért  került  sor,  mert  a 
kérelmezők egyszerű fénymásolatot nyújtanak be, vagy a közjegyző által hitelesített másolat 
az állampolgárságot bizonyító okiratnak azon oldalairól készült, amelyek nem tartalmazzák a 
honosságot.

Az adásvételi szerződés eredeti példányának becsatolásával általában nem volt probléma, csak 
néhány  alkalommal  kellett  ennek  pótlására  hivatkozással  hiánypótlási  felhívás  küldeni. 
Ugyanez mondható el az eljárási illeték hiánya (vagy nem megfelelő módon történt lerovása) 
vonatkozásában.

2.2.1.5. Anyakönyvi igazgatás

Anyakönyvi I. fokú hatósági jogkörben összesen 193 érdemi határozat és határozat jellegű 
intézkedés (Áe. alapján: 171, Ket. szerint: 22) kiadására került sor (az előző évek – 2003-
ban és 2004-ben egyaránt 267 – emelkedő tendenciáját követően lényegesen csökkent). A 
részadatokat  nézve  idén  a  kiállított  házassági  tanúsítványok  és  a  külföldiek 
házasságkötésének  száma  is  visszaesett.  Ennek  oka  nagy  valószínűséggel  az  általános 
demográfiai folyamatokban kereshető. 
A részadatok ügytípusonként:

 tanúsítvány kiállítása: 19
 külföldi állampolgár házasságkötése: 132
 külföldi  állampolgár  által  tett  apai  elismerő  nyilatkozat  alapján  bejegyzés 

elrendelése: 25
 külföldi okirat alapján egyéb bejegyzés elrendelése (házasság felbontás, stb.): 12
 felügyeleti jogkörben bejegyzés elrendelése: 2
 anyakönyvvezető helyettesítésre kijelölése: 1
 anyakönyvbe betekintés: 1 
 tanúsítvány bemutatása alóli felmentés: 2
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Az egyéb intézkedések száma: 657 (ezen felül anyakönyvi okirat beszerzés, továbbítás: 198).

A külföldi állampolgárok házasságkötése ügyében felterjesztett iratok ez idő alatt 11 esetben 
nem feleltek meg a jogszabályi előírásoknak.

A betekintés engedélyezése iránti kérelem (helytörténeti kutató öntevékeny adatgyűjtése) a 
jogszabályi feltétel hiánya miatt elutasításra került.

A tanúsítvány  bemutatása  alóli  felmentésre  irányuló  kérésnek  (kanadai  állampolgárok) 
mindkét ügyben helyt adtunk, mivel a házasulók hazai joga nem ismeri ezt az igazolást.

A korábbi jelzések és konkrét ellenőrzésünk nyomán kivételesen előforduló esetként I. fokú 
jogkörben egyik  községet  érintően az  1944.  I.  félévi  és  az  1945.  évi  hiányzó házassági 
anyakönyv  pótlása ügyében  már  az  előző  évben  egyeztetést  folytattunk  és  intézkedést 
tettünk. Az okirat időközben elkészült és jelenleg a felügyeleti átvizsgálás, hitelesítés folyik.

Szintén  a  konkrét  anyakönyvi  ügyek  között  említendő,  hogy  az  év  folyamán  az  egyik 
községben megtartott ellenőrzés kapcsán két olyan utólagos, ill. újbóli születési bejegyzést 
találtunk,  amelyekben  külön  intézkedés  vált  szükségessé.  Egyik  ügyben  korabeli 
örökbefogadás  okán  teljesített  újbóli  bejegyzés  törlését  és  az  előző  alapbejegyzésben 
keletkezett utólagos (és más részben is hibás) bejegyzés kijavítását rendeltük el. A másik 
ügyben a korabeli születési bejegyzés hiányában utólagos anyakönyvezés történt, azonban a 
máshol  meglévő  eredeti  bejegyzés  sikeres  felkutatása  alapján  ezt  ugyancsak  töröltetni 
kellett.

Előfordultak olyan egyéb ügyek, mint pl. hazai anyakönyvezés iránti megkeresés áttétele, 
stb.
Fentieken túl az At. 3. § (2) bekezdés e/ pontja és az Ar. 102. §-a értelmében 179 db külföldi 
állampolgárt  érintő  bejegyzésről  kiállított  anyakönyvi  kivonatot  küldtünk  meg  a 
külképviseletek  részére  és  19  esetben  intézkedtünk  anyakönyvi  okirat  külföldről  történő 
beszerzése, ill. külföldre továbbítása érdekében. (Okirat beszerzés ügyben egyedi kérésre a 
konzuli díj előzetes befizetéséhez szükséges csekket is mi küldjük meg az anyakönyvvezető 
részére.)

Hiánypótlásra  a kisebb-nagyobb jelentőségű ügyekben egyaránt gyakorta szükség volt (pl. 
adatszolgáltatás  címén  felterjesztett  kivonatok  pontatlanok,  adathiányos  apai  elismerő 
nyilatkozatot küldtünk vissza, stb.).

Eljárási  intézkedések:  Magyar  állampolgár  külföldön  tervezett  házasságkötése  kapcsán  - 
állampolgárság  vizsgálat  miatt  -  tanúsítvány kiállítása  iránti  kérelem ügyében  2  esetben 
felfüggesztettük az eljárást. Eljárás megszüntetésére, határidő hosszabbításra vagy az Áe. 4. 
§-a, illetve a Ket. 20. §-a szerinti eljárásra utasításra a fenti ügykörökben nem került sor.

A részleges alkalmazás mellett is (a munkaprogram „éles”-ben jelenlegi információink szerint 
az eredetileg tervezett 2004. évi időpontokhoz képest legfeljebb 2006. márciusban indulhat) 
fontos  napi  teendővé  vált  az  ASZA jogi-igazgatási  „HelpDesk”  feladatok  ellátása.  Ennek 
keretében naponta általában többször nézzük a levelező rendszert (mára kb. heti 10 kérés, 
kérdés, jelzés érkezik ez úton, időnként nem csak anyakönyvi témákban), hogy a felmerülő 
problémákra időben válaszoljunk.  Lehetőségeinkhez mért  gyakorisággal  a  fórumot szintén 
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figyeljük,  részben  új  anyagokat  keresve,  részben  pedig  itt  is  gyakran  találhatók  konkrét 
megválaszolandó kérdések. 

Az ASZA oktatások szervezése kapcsán megkerestük a Központi Hivatal vezetőjét az oktatási 
célú  gépek  hivatalunk  végleges  használatába  adása  érdekében,  illetve  Kecskemét  város 
címzetes főjegyzőjét az ott lévő munkaállomások ideiglenes átkérése, majd visszaszállítása 
okán. Előbbi kérésünkre nem kaptunk választ, sőt az egyik gépet egy városi polgármesteri 
hivatal igényének kielégítésére csoportosították át.

Panaszügy: Városi anyakönyvvezető névmódosítás bejegyzésével, illetve ezzel összefüggő 
okirat  kiállításával  kapcsolatos  eljárását,  az  alkalmazott  hangnemet  kifogásolta 
hivatalunknál egy ügyfél. Az esetet kivizsgálva megállapítottuk, hogy a problémát panaszos 
némileg eltúlozta és maga sem volt teljesen vétlen.

Ket. alkalmazásával kapcsolatos kérdések 

Az anyakönyvi okiratok külföldről történő beszerzése, illetve külföldre továbbítása az At. 3. 
§  (2)  bekezdés  e/  pontja  alapján  továbbra  is  a  felügyeleti  szerv,  vagyis  a  közigazgatási 
hivatal útján lehetséges, de az Áe. 12. §-ával szemben, a Ket. 27. § (3) bekezdése szerint a 
továbbiakban  nem  a  hatáskörrel  rendelkező  miniszterhez,  hanem  közvetlenül  a 
Külügyminisztériumhoz kell megküldenünk a hasonló kérelmeket, illetve okiratokat.

A Ket. kapcsán felvetendő, hogy a  felügyeleti szerv eljárásában kérdéses az  I. fokú ügyek 
formai  és  ettől  függően  a  tartalmi  megjelenése,  véleményünk  szerint  ebben  országosan 
egységes álláspontra és gyakorlatra lenne szükség.
Szintén a felügyeleti szerv eljárásában különösen fontos odafigyelni arra, hogy az At. 7. § 
(1) bekezdése ez ideig csak a házassági tanúsítványra írta elő a diplomáciai felülhitelesítést, 
a Ket. hatálybalépésével azonban ez a szabály valamennyi külföldi okiratra kiterjed.

A anyakönyvvezetők napi  munkája  során  az  egyszerűsített  határozat  alkalmazhatósága a 
Ket. rendelkezései alapján (a jegyzői jogkörbe tartozó felmentés és engedély ügyekben) és a 
Ket.  36.  §  (2)-(3)  bekezdésének  értelmezése  vetette  fel  eddig  a  legtöbb  kérdést,  illetve 
problémát. 

Sajátos helyzetet teremtett a Ket. hatálybalépésével, hogy az At. 22. §-ában meghatározott, 
házassági  tolmácsra  vonatkozó  ellentétes  rendelkezéseket  a  törvényalkotó  nem  helyezte 
hatályon kívül.

Állásfoglalás kérések

A főhatóságokkal konkrét problémák kapcsán folytatott  informális  egyeztetések mellett  az 
MTA Nyelvtudományi  Intézetét  kerestük  meg  főhatóságunk  útján  három esetben,  utónév 
anyakönyvezhetősége kérdésében. 

A BM Központi  Hivatala  egy 2004.  évi  felvetésünkre  megküldte  a  külföldi  bontóítéletek 
anyakönyvi feljegyzése iránti kérelem illetékével összefüggésben a PM-től beszerzett szakmai 
véleményt,  amely az  ügyfelek  részére  méltányos  módon  hivatalunk  eredeti  álláspontjával 
egyezik meg. 
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Magyar  állampolgár  külföldi  állam  külképviseletén  kötött  házasságának  érvényessége 
ügyében  az  IM  Nemzetközi  Magánjogi  Főosztályát  kerestük  meg  eredményesen  és  a 
közelmúltban  ugyan  ehhez  a  főhatósághoz  fordultunk  egy  1955-ben  külföldön  történt 
örökbefogadás hazai hatályát megítélendő.

Jogszabálytervezetek, szakmai anyagok véleményezése 

Áprilisban ismételten véleményeztük az anyakönyvi végrehajtási rendelet (ld. 6/2003.(III. 7.) 
BM rend.) ASZA program szabályozása érdekében készült módosítási javaslatának a BM Jogi 
Főcsoportfőnökség által megküldött – akkor éppen aktuális – változatát. (A már 2004. évben 
is folyt előkészítés ellenére az Ar. módosítást a mai napig nem adta ki a belügyminiszter.) 
Részt  vettünk  több,  az ASZA  programhoz  kapcsolódó szakmai  anyag  soron  kívüli 
véleményezésében  is  (egy-egy  időközi  BM  rendelet  tervezet,  házassági  tanúsítvány 
elektronikus kiállítása, stb.).

Kétszer  kaptuk  meg  véleményezésre  a  CIEC  (Nemzetközi  Személyállapoti  Bizottság) 
bizonyos  egyezményeihez történő csatlakozás (többnyelvű anyakönyvi kivonatok, házassági 
tanúsítvány  és  állampolgársági  bizonyítvány  kiállítása)  tárgyában  készült  jogszabály 
tervezetet, melynek elfogadása az Országgyűlés hatáskörébe tartozik.
Fentiek mellett áttekintettük a Ket. kiegészítő (ún.„saláta”) törvénycsomag tervezetét, amely 
nem  csak  eljárási,  de  anyagi  jogilag  is  érintette  a  Nytv.-t,  anyakönyvi  tvr.-t  ésaz 
állampolgársági tv.-t) is.

Képzés, továbbképzés 

A többszöri  határidő  módosítást  követően  –  a  2004.  december  15-étől  rendelkezésre  álló 
ideiglenes  munkaprogramra  tekintettel  –  január  végén,  illetve  február  első  felében 
megtartottuk az anyakönyvvezetők és az érintett jegyzők részére az ASZA oktatásokat. A 13 
oktatási napon a tervezett 237 főhöz képest ténylegesen 226 vett részt. A HelpDesk feladatok 
ellátásához  véglegesen  rendelkezésünkre  bocsátott  2  munkaállomás  mellett  az  oktatások 
céljára  –  elvileg  ideiglenesen  –  juttatott  további  2  számítógép  kevésnek  bizonyult  és  a 
Központi Hivatal további gépeket nem tudott adni. Ezért Kecskemét várostól kértünk kölcsön 
az oda telepített 5 munkaállomásból 4 db-ot, amelyeknek mozgatását az eszközöket szállító 
cég végezte el.

Április 5-e és május 30-a között bonyolítottuk a (képzési idejében az ASZA program oktatása 
miatt 8x6 óráról 9x6 órára emelt) anyakönyvi szakvizsga előkészítő tanfolyamot. A vizsgákra 
június 7-én és június 14-én került sor, melyeken 20 hallgató szerzett sikeresen bizonyítványt. 
A teljes  tanfolyami  létszám 24 fő volt,  ebből  4  hallgató végzettsége alapján képesítettnek 
minősült,  így  részükre  csak  tanúsítványt  állítottunk  ki.  (A résztvevők  közül  6  fő  Jász-
Nagykun-Szolnok megyei hivatalokból érkezett.)

Munkatervünknek megfelelően – az akkreditált és ez évben először támogatott programunk 
alapján  –  az  anyakönyvvezetőknek  2  napos,  ismeretmegújító  és  szinten  tartó szakmai 
továbbképzést tartottunk  Kecskeméten,  2005.  október  10-11-én.  Ezen  belül  alkalmat 
teremtettünk az állami anyakönyvezés 110. évfordulójának megünnepelésére is. A rendezvény 
iránt rendkívül nagy érdeklődés mutatkozott: 134 fő vett részt az előadásokon.
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2.2.1.6. Építés-felügyelet

Az építés-felügyeleti ellenőrzések tapasztalatait a beszámoló 2.3.1.3.3. pontjánál részletesen 
kifejtjük.

A felelős műszaki vezetői és építési műszaki ellenőri nyilvántartásba vétel tapasztalatai

A felelős műszaki vezetői és építési műszaki ellenőri nyilvántartásba vételi tevékenységről 
szóló többször módosított 158/1997. (IX. 26.) Kormány rendelet szabályozása alapján látjuk 
el  Bács-Kiskun  megyében  a  felelős  műszaki  vezetők és  az  építési  műszaki  ellenőrök 
regisztrációját,  a  Névjegyzékek  vezetését  és  az  azzal  kapcsolatos  feladatokat,  az  alábbi 
megoszlásban:

Felelős Műszaki Vezetők Névjegyzéke:

 Névjegyzékbe vétel: 122 db - ebből KET alapján:  39 db
 Átsorolás:               18 db - ebből KET alapján:    5 db
 Regisztráció hosszabbítás: 103 db - ebből KET alapján:   52 db
 Regisztráció törlése:   69 db - ebből KET alapján:   69 db
 Figyelmeztetés:     3 db

Építési Műszaki Ellenőrök Névjegyzéke:

 Névjegyzékbe vétel:   22 db - ebből KET alapján:   3 db
 Névjegyzékbe vétel elutasítása  1 db
 Regisztráció hosszabbítás:     8 db - ebből KET alapján:    2 db
 Regisztráció törlése:     1 db - ebből KET alapján:    1 db

Folyamatosan  karbantartjuk  a  Felelős  Műszaki  Vezető  és  Építési  Műszaki  Ellenőri 
Névjegyzék  megyét  érintő  részét,  amely  alapján  összeállított  és  az  interneten  keresztül 
hozzáférhető országos Névjegyzékek nagy segítséget nyújtanak az elsőfokú építéshatóságok 
napi munkájában.

Az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásokkal összefüggő építés-
felügyeleti feladatok

Az  Országgyűlés  a  2005.  június  27-i  ülésnapján  elfogadta  az  építőipari  kivitelezési  
tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásokkal összefüggő egyes törvények módosításáról  
szóló  2005.  évi  LXXVI.  törvényt,  mely  többek  között  módosította  az  Étv. is.  A 
törvénymódosításban megfogalmazottak végrehajtására és az ott kapott felhatalmazás alapján 
a Kormány megalkotta az adatszolgáltatással kapcsolatos részletszabályokat megállapító,  az 
építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló 135/2005. (VII.  
14.) Korm. rendeletét (Korm. rend.).
Az így módosult szabályozás révén kibővült az elsőfokú építésfelügyeleti munka, tekintettel 
arra, hogy a Kormány rendelet. alapján az elsőfokú építéshatósághoz bejelentett adatokat az 
építéshatóság továbbítja az építésfelügyeletnek is. Ezzel a fekete munka kifehérítését célzó 
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központi intézkedéssel, az így rendelkezésre álló adatok alapján helyszíni ellenőrzés nélkül is 
vizsgálható a kivitelező, a felelős műszaki vezető és a műszaki ellenőr jogosultsága, amely 
még  egy  kisebb  számú  éves  ellenőrzés  mellett  is  hatékonyan  szolgálhatja  a  kivitelezési 
szabályok betartását, valamint az építési minőség javítását.

A Kormány rendelet alapján tett intézkedések statisztikája:

 Bejelentett építkezések száma: 90 db ebből

 Kivitelezés megtiltása jogosulatlanság miatt: 26 db - ebből KET alapján:
6 db

 Tiltás feloldása: 19 db - ebből KET alapján:
3 db

2.2.1.7. Személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatás

Személygépkocsi szerzési támogatásra való jogosultság megállapítása

Hivatalunk  hatáskörébe  tartozik  I.  fokon  a  személygépkocsi  szerzési  támogatásra  való 
jogosultság megállapítása azokban az esetekben, amikor a súlyos mozgáskorlátozott személy 
szállítását a vele közös háztartásban élő nagykorú gyermeke vagy testvére vállalja.

33 esetben jártunk el I. fokon ilyen ügyekben, melynek során 27 kérelmet el kellett utasítani, 
mivel  a  súlyos  mozgáskorlátozott  kérelmezők  nem álltak  munkaviszonyban,  vagy tanulói 
jogviszonyban,  illetve  nem  éltek  legalább  egy  éve  közös  háztartásban  szállítást  vállaló 
nagykorú gyermekükkel.  A támogatásra való jogosultság csak valamennyi feltétel együttes 
fennállása esetén állapítható meg. 

3  esetben  lehetett  megállapítani,  illetve  meghosszabbítani  az  ügyfelek  személygépkocsi 
szerzési támogatásra való jogosultságát, 3 alkalommal pedig megszüntetésre került az eljárás. 

Az I. fokú hatóságok által elbírálásra felterjesztett iratanyagok gyakran hiányosak, illetve nem 
a  jogszabály  által  meghatározott  bizonyítékokat  tartalmazzák.  Leggyakrabban  a 
személygépkocsi  vezetésre  való  alkalmatlanságot  bizonyító  orvosszakértői  vélemény 
hiányzik, melynek beszerzéséről azonban csak akkor gondoskodunk, ha az egyéb jogszabályi 
feltételek  fennállnak.  Ellenkező  esetben  ugyanis  ennek  birtokában  sincs  lehetőség  a 
jogosultság megállapítására.

Személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatás odaítéléséről döntés

Hivatalunk  hatáskörébe  tartozott  2005.  szeptember  1-jéig  a  személygépkocsi  szerzési  és 
átalakítási támogatásra jogosultak nyilvántartása, a támogatások odaítélése. A nyilvántartásba 
vétel  előtt  megvizsgáljuk,  hogy  a  határozatok  megfelelnek-e  a  hatályos  jogszabályi 
rendelkezéseknek. A jegyzők által felterjesztett határozatok színvonalasabbak, azonban még 
mindig előfordulnak hibák, melyek leggyakrabban a következők:

 a felterjesztett határozatok jogerősítése elmarad,
 egyes határozatok – elsősorban a jogosultságot meghosszabbítóak – nem tartalmazzák az 

előnyfeltételeket, 
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 a jogosultság meghosszabbítása helyett ismét a jogosultság megállapításáról döntenek,
 abban az esetben is megállapították a jogosultságot, ha valaki 1998. augusztus hónapban 

kapott utalványt,
 a kiadmányozás sem volt mindig megfelelő.

A kirívó, sokszor előforduló hibák miatt írásban is jelezni kellett néhány jegyző részére. 

A 2004.  évi  utalványok  tekintetében 106 esetben került  sor  utalványhosszabbításra  2005. 
évben.

2005.  július  25-én  került  sor  a  bizottsági  ülésre.  Összesen  2548  fő  jogosultat  tartottunk 
nyilván a CAR-BIT rendszerben. 2005-ben 460 db utalvány kiosztására volt lehetőség. 2004-
ről még maradt 45 felhasználatlan utalvány, így összesen 505 jogosult részesült támogatásban 
2005. augusztus 8-án és 9-én. 

25  átalakítási  utalvány kiosztására  is  lehetőséget  kaptunk,  a  nyilvántartásban  26  jogosult 
szerepelt. Emiatt a 2004 évi fel nem használt utalványokból is kiosztott egyet a bizottság. Azt 
megállapíthatjuk,  hogy  2005-ben  is  nagyon  kevesen  vették  át  az  átalakítási  támogatásra 
jogosító  utalványt,  mivel  sokan  csak  a  megvásárolandó  gépkocsihoz  tudnák  felhasználni, 
azonban vagy az előnyfeltételek miatt, vagy a várakozási időt tekintve még egyéb jogosultak 
megelőzik őket.

Az utalványosztást követően a számlák záradékolása jelentett igen nagy ügyfélforgalmat a 
Hatósági Főosztályon augusztus hónap folyamán.

A szerzési  támogatás  visszafizetését  6  esetben  kellett  elrendelni,  tekintettel  arra,  hogy  a 
jogosultak nem tettek eleget a jogszabályi előírásoknak. A visszafizetést elrendelő határozat 
kézhezvételét  követően  5  ügyfél  eleget  tett  pótlólag  kötelezettségének.  Esetükben 
visszavontuk a határozatunkat, azonban egy személy esetében intézkedni kellett a végrehajtás 
érdekében.

133 elidegenítési tilalmat rendeltünk el.

2005.  szeptember  1-én  jogszabályváltozás  miatt  a  Szociális  és  Gyámhivatalhoz  került  a 
hatáskör

2.2.1.8. Személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények működésének 
engedélyezése 

23  működési  engedélyt  adtunk  ki  bentlakásos  szociális  intézmény,  illetve  olyan  alap,  és 
nappali  ellátást  biztosító intézmény,  szolgáltató részére,  melyek bentlakásos intézményhez 
vannak integrálva. 

Elutasító döntés a Kalocsai Iskolanővérek Társulata telephely áthelyezés ügyében született, 
mivel  a  műemlékvédelmi  hatóság  nem  adta  meg  hozzájárulását,  mert  nem  kértek 
rendeltetésmódosítást.
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A  teljesen  újonnan  induló  intézmények  esetén  kétszakaszos  eljárást  folytatunk  le.  A 
szakhatóságok  megkeresése  után  az  elvi  működési  engedélyt  kiadtuk,  majd  a  végleges 
működési engedély-határozat meghozatalára került sor.

A  188/1999.  Kormányrendelet  2004.  évben  hatályba  lépett  módosítása  előírja,  hogy  a 
működési engedélyekről a székhely, telephely szerint illetékes, illetve az ellátásáért felelős 
önkormányzat jegyzőjét, főjegyzőjét, illetve a Magyar Államkincstár területi igazgatóságát is 
értesíteni kell, valamint nyilvántartó lapot kell kiállítani és megküldeni a NCSSZI részére. E 
kötelezettségnek folyamatosan eleget tettünk a jogerőre emelkedést követően.

Szintén  a  Kormányrendelet  módosítása  írja  elő,  hogy  az  új  engedélyekről  a  jogerőre 
emelkedést  követő öt  napon belül  tanúsítványt  kell  kiállítani.  Ezen kötelezettségünknek a 
határozat jogerőre emelkedése után minden esetben eleget tettünk. 

A normatív állami támogatás igényléséhez 26 igazolást adtunk ki a civil fenntartók részére.

A működési engedélyekkel kapcsolatban elmondható, hogy óriási a feladat, hiszen azoknak az 
alap és nappali  ellátásoknak a működési  engedélyezését és ellenőrzését is el  kell  végezni, 
melyek  bentlakásos  intézményhez  vannak  integrálva.  Az  értesítések  és  a  tanúsítványok 
kiadása, illetve az ellenőrzési jegyzőkönyv MÁK részére való megküldése is tetemes munkát 
jelent.

Megállapítható az is, hogy a működési engedélyezés nem lezárt folyamat, hiszen új ellátás, 
illetve  férőhelybővítés,  továbbá  fenntartó,  székhely,  telephelyváltozás  miatt  rendszeresen 
érkeznek új, illetve módosítás iránti kérelmek.

2.2.1.9. Polgári szolgálat és fegyver nélküli katonai szolgálat engedélyezése

2005. január 1-jén lépett hatályba a 2004. évi CIV. tv. 6. §-a, s a 2004. évi CV. tv. 28-30. §-a. 
Ezen  jogszabályváltozás  miatt  2005-ben  hivatalunkhoz  alternatív  katonai  szolgálat 
engedélyezése iránti kérelem nem érkezett.

2.2.2. Hatósági ügyintézés másodfokon

2.2.2.1. Építéshatósági ügyintézés

Az építéshatósági ügyek száma 2005-ben jelentősen emelkedett. 167 másodfokú határozatot 
hoztunk (ez 11,33%-kal több, mint 2004-ben), s 52 kizárás-kijelölési ügyben döntöttünk.

Az elsőfokú hatósági munka színvonalának javulását mutatja, hogy a 2004. évi statisztikai 
adatokhoz viszonyítva jelentősen megnövekedett a helybenhagyó határozatok száma (29,33 
%-ról 38,32 %-ra), s csökkent az új eljárásra utasítás (39,33 %-ról 37,12 %-ra).

2005-ben  23  bírósági  felülvizsgálati  kérelemmel  kapcsolatos  eljárás  volt  folyamatban, 
melyekből 20 jogerősen lezárult. Egy ügyben mind az első- mind a másodfokú határozatot a 
bíróság hatályon kívül helyezte és új eljárás lefolytatását rendelte el. nyolc esetben a kereset 
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elutasította, 5 esetben a pert megszüntette, s 6 alkalommal utasította el a keresetlevelet idézés 
kibocsátása nélkül.

A másodfokú hatósági ügyintézés során újból és újból visszatérő hiányosságokat tapasztalunk. 
A kötelező továbbképzések, megyei értekezletek, havi tájékozatók ellenére a kollégák nem 
tartják  be  maradéktalanul  a  jogszabályi  előírásokat  az  elsőfokú ügyintézés  során.  Mind a 
tényállások  nem  megfelelő  tisztázása  terén,  mind  a  jogszabályok  nem  megfelelő  szintű 
ismerete, illetve téves értelmezésével adódtak problémák.

A másodfokú  eljárás  lefolytatására  hivatalunkhoz  felterjesztett  ügyiratok  kapcsán  sajnos 
változatlanul  nagyszámban  előfordult,  hogy  az  elsőfokú  határozatok  kézbesítését  nem 
végezték el maradéktalanul és teljeskörűen, a jogszabályi  előírásoknak megfelelően. Bár a 
kézbesítési szabályok betartásának fontosságára hivatali tájékozatónkban is felhívtuk már az 
elsőfokú hatóságok figyelmét, kézbesítési hiányosságok miatt az ügyek kb. 20%-ában ebben 
az évben is vissza kellett küldenünk ennek pótlása érdekében az elsőfokú hatóságokhoz a 
felterjesztett iratokat.

A határozatok kézbesítése kapcsán tapasztaltuk azt is, hogy az ismeretlen, illetve ismeretlen 
helyen  tartózkodó  ügyfelek  esetében  a  jegyző  nem  szívesen  rendel  ki  ügygondnokot  az 
érintettek részére, mert ennek költségeit a kirendelő hatóságnak kellene viselnie. E probléma 
Kecskeméten  is  többször  előfordult.  A  gondok  kirendelésének  hiányában  a  határozatok 
jogszerű  kézbesítése  és  jogerősítése  nem történhet  meg.  (Erre vonatkozó egyedi  jogesetre 
hivatali tájékozatónkban is felhívtuk az elsőfokú hatóságok figyelmét.)

Az épített  környezet  alakításáról  és  védeleméről  szóló 1997.  évi  LXXVIII.  törvény (Étv.) 
2004-ben hatályos 60. § (3) bekezdése értelmében: „A törvény hatálybalépésekor a korábbi  
jogszabályok rendelkezési szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően készített érvényes  
településrendezési  terveket  a  módosításukig  változatlanul  alkalmazni  kell  a  megyei  jogú 
városok,  a  városok,  a  főváros,  valamint  a  fővárosi  kerületek  esetében  legfeljebb  2003. 
december 31-ig, egyebekben 2004. december 31-ig.”

A régi,  2/1986.  (II.27.)  ÉVM számú rendelettel  közzétett  Országos  Építésügyi  Szabályzat 
(OÉSZ.)  előírásian  alapuló  helyi  rendezési  tervek  alkalmazhatósága  –  az  országos 
településrendezési  és  építési  követelményekről  szóló  253/1997.  (XII.20.)  Korm.  rendelet 
(OTÉK.)  110.  §  (2)  bekezdésében  meghatározott  korlátokon  belül  –  tehát  a  fent  jelzett 
időponttal megszűnt, illetve megszűnik. Ezt követően a kiemelt építésügyi hatósági ügyekben 
hatáskörrel  rendelkező  jegyzőknek  az  Étv.  18.  §  (2)  bekezdésében  szabályozott  ún. 
illeszkedési szabály alkalmazásával kell (kellett) eljárnia. Eszerint:  „Ha egy adott területen 
nincs  építési  szabályzat,  illetőleg szabályozási  terv,  vagy azok a korábbi  előírások szerint  
készültek,  és  nem  szabályoznak  –  a  13.  §  (2)  bekezdésében  előírtak,  illetőleg  azok  
végrehajtására vonatkozó egyéb jogszabályokban rögzített követelményeknek megfelelően –  
teljes  körűen,  építési  munkát  végezni  csak  e  törvény,  valamint  az  egyéb  jogszabályok  
megtartásával és csak akkor lehet végezni, ha a célzott hasznosítás jellege, a beépítés mértéke  
és módja illeszkedik a meglévő környezethez.”

Azon települések esetében, ahol OTÉK-alapú helyi építési szabályzat hiányában 2004. január 
1-től  már fenti  szabályokat kell  alkalmazni,  másodfokú eljárásaink tapasztalatai  szerint  az 
elsőfokú építésügyi hatóságok számára szinte megoldhatatlan feladatot jelent ennek betartása. 
A  határozatok  indokolása  az  esetek  túlnyomó  részében  csupán  egy  kijelentő  mondatot 
tartalmaz  arra  vonatkozóan,  hogy  „a  tervezett  épület  illeszkedik/nem  illeszkedik 
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környezetéhez”.  Az  Áe.  43.  §-a  előírásaival  ellentétesen  a  határozatok  indokolása  nem 
tartalmazza,  hogy  az  elsőfokú  építésügyi  hatóságok  milyen  szempontok  mérlegelésével 
jutottak  fenti  következtetésre:  egyáltalán  milyen  körben  húzták  meg  az  illeszkedés 
szempontjából vizsgált környezet határát, ezen környezet a jelzett három szempont (funkció, 
beépítési mód és mérték) alapulvételével milyen jellegzetességekkel rendelkezik, s ezeknek 
miért felel/nem felel meg a konkrét engedélyezni kért építési munka.

Gyakran előfordult az is, hogy ilyen településeken automatikusan az illeszkedést vizsgálják 
olyan  esetekben  is,  amelyekben  országos  jogszabályi  (OTÉK),  vagy  helyi  előírás 
egyértelműen  megalapozza  a  döntést  (pl.  elő-,  oldal-,  hátsókert  előírt  legkisebb  méretére 
vonatkozó rendelkezések, helyi állattartási rendeletekben foglaltak).

Az illeszkedési szabályok alkalmazása kapcsán további problémát jelent az OTÉK. 34. § (2) 
bekezdésének alkalmazása is. Eszerint:  „A helyi építési szabályzat, szabályozási terv építési  
vonalakat meghatározhat. Helyi építési szabályzat, szabályozási terv hiányában – a kialakult  
állapotnak megfelelő – az építési vonalat elvi építési engedélyben kell meghatározni.”

Az  elsőfokú  építésügyi  hatóságok  (egy  része)  vélhetően  ezen  jogszabályi  rendelkezésre 
figyelemmel  az  ügyfelek  által  kért  építési  engedély  illeszkedési  szempontok  kifejtésével 
történő megadásával egyidejűleg határozatában (esetleg külön határozatban) rendelkezik az 
OTÉK. 34. § (2) bekezdése szerinti elvi építési engedély megadásáról is.

Ez jogszabálysértő gyakorlat.

A  Étv.  35.  §  (1)  bekezdése  értelmében  ugyanis:  „Az  ügyfél  az  építésügyi  hatóság 
engedélyének  megkérése  előtt –  a  beépítési,  építészeti,  műemléki,  régészeti,  településképi,  
természet-  és  környezetvédelmi,  életvédelmi,  valamint  a  műszaki  követelmények  előzetes  
tisztázása céljából – elvi  engedélyt  kérhet.  Jogszabály az elvi engedély  kérését kötelezővé 
teheti.”

2004. január 1. óta tehát – mindaddig, amíg a települési önkormányzat új, OTÉK-alapú helyi 
építési  szabályzatát,  szabályozási  tervét  meg  nem  alkotja  –  építési  engedélyt  csak  azt 
követően lehet jogszerűen kiadni,  ha az adott ingatlant érintő építési vonal meghatározása 
érdekében az építtető előzetesen (az építési engedély „megkérése előtt”) elvi építési engedélyt 
kér és kap. Csak ezen elvi építési engedély jogerőre emelkedését követően lehet egy, a telken 
belül  ennek  megfelelően  elhelyezett  építményre  építési  engedélyt  kérni  (és  adni).  Egy 
határozatban, illetve két külön határozatban ugyan, de egyidőben ezt – figyelemmel az Étv. 
35.  §  (1)  bekezdésének idézett,  s  külön is  kiemelt  első mondatára – nem lehet(ett  volna) 
megtenni. Az további szabálytalanság volt az esetek egy részében, hogy elvi építési engedélyt 
az építtető nem is kért, azaz a hatóság a kérelmen túlterjeszkedve, quasi hivatalból hozott 
döntést e kérdésről.

A megye települési önkormányzatainak többsége még nem fogadta el új, OTÉK-alapú helyi 
építési  szabályzatát  és  szabályozási  tervét  (sok  esetben  még  meg  sem  rendelte  ennek 
elkészítését településtervezési jogosultsággal rendelkező személytől, cégtől), azonban az Étv. 
2005. január 1-jétől hatályos rendelkezése a határidőt 2007. december 31-ig kitolta.

Feltűnően sok az olyan elsőfokú határozat, ahol vagy ,,sablonszöveggel” indokolják a döntést, 
vagy a jogszabályi hivatkozás téves, esetleg jogszabálysértő. Előfordul olyan építési engedély 
határozat,  ahol  –  érvényes  helyi  rendelettel  rendelkező település  esetén  – még az  érintett 
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ingatlan övezeti besorolására sem tér ki az indoklás, nem hogy az adott övezetre vonatkozó 
helyi és országos előírások beidézésére.

Több másodfokú határozatunkban felhívtuk a figyelmet az építésügyi hatósági engedélyezési 
eljárások  esetében  a  –  az  egyébként  is  kötelezően  lefolytatandó  –  helyszíni  szemle 
megtartásának szükségességére.  Az illeszkedés vizsgálatánál  ez elengedhetetlen és a többi 
esetben is segíthet a tényállást tisztázni (ehhez persze ismét csak nem ,,sablonjegyzőkönyvek” 
kellenének).

Az elsőfokú hatóság a tényállás tisztázására nem fordít kellő figyelmet, ennek keretében az 
építéshatósági  engedélyek  megadásához  szükséges  feltételek  fennállását  nem  ellenőrzi  a 
helyszínen.

A fennmaradási  engedélyezési  eljárásokban  gyakran  nem tisztázódik,  hogy ki  az  építtető, 
mikor létesült az építmény, illetve azt mikor vették használatba, az építéshatóság számára az 
Étv. 48. § (8) bekezdésében biztosított intézkedési idő eltelt-e.

Gyakran  az  ügyfelektől  nem  követelik  meg  minden,  a  jogszabályokban  előírt  melléklet 
becsatolását,  illetve  olyan  tervdokumentációkat  is  jóváhagynak,  amelyek  a  minimum 
követelményeket sem elégítik ki.

Az adott ügyben érdekelt szakhatóságok teljes körű megkeresésére nem fordítanak figyelmet 
(hatáskörlevonás).

Többször előfordul, hogy a döntés érdemét tekintve helyes, azonban a hivatkozott előírások 
nem jogszerűek, quasi az ügyintéző a helyes döntés tartalmát eltalálta, az indokolása azonban 
nem jogszerű, nem támasztható vele alá érdemben a hozott határozat.

Hivatalunkkal szembeni kizárás iránti kérelmek

 Egy kecskeméti  tervezett  építkezés  kapcsán  –  a  szomszédok  fellebbezésére  indult 
másodfokú építéshatósági eljárásban – meghozott határozatunkkal az elsőfokú hatóság 
döntését megváltoztatva az építtetők elvi építési engedély iránti kérelmét elutasítottuk. 
Az ügyfél a megyei bíróságon keresetet nyújtott be. A bíróság határozatunkat hatályon 
kívül helyezte és építéshatóságunkat új eljárás lefolytatására kötelezte. (Hivatalunk az 
ítélet ellen felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő a Legfelsőbb Bíróságnál. A tárgyalás 
kitűzésére  még  nem került  sor.)  Ezt  követően  az  építtetők  kizárás  iránti  kérelmet 
terjesztettek elő hivatalunk vezetőjével és az egész hivatallal szemben.

 Az OLÉH az ügyfél által  előterjesztett  kizárási kérelem alapján az építésigazgatási 
eljárásban az ügyintézésből hivatalunkat kizárta és a jogorvoslati eljárás lefolytatására 
másik közigazgatási hivatalt jelölt ki. A határozatában az OLÉH az általa ismertetett 
előzményekre és a kérelemben foglaltakra utalva indokolta meg döntését.

 Egy kecskeméti építési engedélyezési ügyben az építtetők – a szomszéd fellebbezésére 
indult másodfokú eljárásban – hivatalunknak az eljárást felfüggesztő határozata ellen 
fellebbezést  nyújtottak  be  az  OLÉH-nál,  ezzel  egyidejűleg  kérték  hivatalunk 
vezetőjének a kizárását a további eljárásból. Az OLÉH az építtetők kizárási kérelmét 
elutasította és hivatalunknak az eljárást felfüggesztő határozatát helybenhagyta.
Az OLÉH ezen határozatában megállapította,  hogy a  megfellebbezett  határozatunk 
jogszerű  és  megalapozott  volt,  továbbá  hivatalunk  vezetőjével,  illetőleg  az 
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ügyintézővel szemben – a beadványban foglalt indokok alapul vételével – elfogultság 
nem áll fenn. Így megalapozott kizáró ok hiányában hivatalunknak az Áe. 19. § (5) 
bekezdése szerinti kizárására és új közigazgatási hivatal kijelölésére nincs lehetőség.

 Egy ügyben a hivatalvezető asszony kezdeményezte az OLÉH-nál az ügyből történő 
kizárását,  mivel  a  közeli  ismeretségi  körébe  tartozó személyt  érintő  építéshatósági 
eljárásról volt szó. A kizárási kérelemnek az OLÉH helyt adott.

A Ket. bevezetésével kapcsolatos tapasztalatok

Fellebbezések  alapján  másodfokú  elbírálásra  felterjesztett  ügyiratok  esetében  még  az  Áe. 
előírásai alapján járt el az elsőfokú építésügyi hatóság, így hivatalunk is.

Másodfokú  építésügyi  hatóságunk  az  elsőfokú  hatóság  határozatát  megsemmisítő  és  új 
eljárást elrendelő határozataiban már a Ket. hatályba lépését megelőzően is felhívta az eljáró 
építéshatóság  figyelmét,  hogy a  megismételt  eljárásban  már  e  törvény rendelkezéseit  kell 
alkalmazni.

2005. november 1. napját követően indult építésügyi hatósági ügyekkel kapcsolatos kizárás 
iránti kérelemre 1 alkalommal adtunk helyt végzéssel a kérelemben foglaltaknak, és az eljárás 
lefolytatására másik közigazgatási szervet jelöltünk ki.

Mind az elsőfokú ügyintézőként dolgozó kollégák, mind egyéb területen eljáró ügyintézők 
(okmányiroda,  szociális  ágazat,  stb.)  részéről  rendszeresen  (napi  több  hívás)  érkeznek 
kérdések  a  Ket.  alkalmazásával  összefüggésben az  egyes  ágazati  jogszabályok módosított 
előírásaival kapcsolatosan.

Bírósági felülvizsgálatok eredményei

 A perek megszüntetésére több okból került sor 2005. évben is: az ügyfelek keresettől 
történő elállása miatt 3 esetben, 1-1 esetben pedig azért, mert a bíróság által felül nem 
vizsgálható  határozatunkat  támadták  meg,  illetve  elkésetten  terjesztették  elő  a 
keresetet. 

 A 8 darab, a felperesek kerelmének érdemi elutasításáról rendelkező ítélet közül kettő 
építésügyi  hatósági  határozatunk  kapcsán  hivatalunk  –  és  egyéb  alperesek  –  ellen 
előterjesztett kártérítési perben született.

 Egy ítéletében a bíróság mind az első- mind a másodfokú határozatot hatályon kívül 
helyezte és az elsőfokú építésügyi hatóságot új eljárásra utasította.

 Egy korábbi  fennmaradási  engedélyezési  ügyben a  felperes  felülvizsgálati  kérelme 
alapján  a  Fővárosi  Ítélőtábla  a  megyei  bíróság  végzését  és  így  a  másodfokú 
határozatot is hatályában fenntartotta.

 2005-ben  rendkívüli  perorvoslat  keretében  3  esetben  a  Legfelsőbb  Bíróság  a 
felperesek által előterjesztett felülvizsgálati kérelmet hivatalból elutasította, 1 esetben 
pedig  a  Fővárosi  Ítélőtábla  helybenhagyta  a  Bács-Kiskun  Megyei  Bíróság  azon 
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végzését, mely felperes perújítási kérelmét – mint érdemi vizsgálatra alkalmatlant – 
elutasította.

 A Bács-Kiskun Megyei Bíróság az egyik, precedens értékű ítéletében megerősítette 
hivatalunk  azon  álláspontját,  miszerint  az  alapot  (mint  egy  épületet  alátámasztó 
téglatestet)  –  pl  egy  lábon  álló  tető,  vagy  egy  tornácos  épület  analógiájára  –  a 
magassága  és  a  külső  horizontális  méretei  által  meghatározott  térfogatként  kell 
számításba venni az építésügyi bírság kiszámításakor.

 Egy  másik,  ítélettel  záruló  perben  a  bíróság  megalapozottnak  találta  azon 
észrevételünket,  hogy  –  bár  az  építési,  majd  ezt  követően  a  fennmaradási 
engedélyezési eljárás során az első fokon eljáró hatóság számtalan eljárási és anyagi 
jogi jogszabálysértést követett el, az Étv. 48. § (8) bekezdésében eltelt intézkedési idő 
eltelte miatt a fennmaradási engedélyt kikötések nélkül ki kell adni.

 Az egyik ítéletben a bíróság a felülvizsgálni kért határozatunk indokolásában, illetve a 
felperes  keresetére  tett  nyilatkozatában  egybehangzóan  megerősítette,  hogy  az 
építésügyi hatóságot az elvi építési engedély nem általánosságban köti, csak azokban a 
kérdésekben, melyekről az elvi építési  engedély határozat kifejezetten rendelkezett. 
Azokban  az  egyéb  kérdésekben,  melyről  a  hatóság  nem  rendelkezett  elvi  építési 
engedély határozatában, ilyen kötőerő nincs. (A konkrét esetben az elsőfokú hatóság 
településképi  követelményeket  tisztázó  elvi  építési  engedélyt  adott,  azonban  az 
építtető utóbb olyan építészeti részletkérdések kapcsán is érvényesíteni kívánta ezt a 
kötőerőt, mint pl. a beépítettség mértéke, megengedett építménymagasság, kötelező 
zöldfelület  mértéke,  stb.  Az  elvi  engedély  jogerőre  emelkedését  követően  ugyanis 
ezekben  a  kérdésekben  a  helyi  építési  szabályzat  módosult,  s  szigorúbb 
követelményeket fogalmazott meg.)

 Jelenleg 5 bírósági felülvizsgálati  kérelemmel kapcsolatos eljárás van folyamatban, 
ahol  az  üggyel  és  a  keresetlevélben  foglaltakkal  kapcsolatos  álláspontunkról  már 
nyilatkoztunk.

Statisztikai jelentések

Bekértük és összesítettük a megye első- és másodfokú építésügyi hatósági statisztikáját.
Az  OLÉH  felkérésére  az  építésügyi  hatósági  feladatokat  ellátó  köztisztviselők 
továbbképzéséhez adatokat szolgáltattunk.
Az  OLÉH  megkeresése  alapján  összefoglaló  anyagot  készítettünk  az  építésigazgatási 
tevékenység  ellátásához  szükséges  hatósági  nyilvántartások  és  az  építésügyi  bírság 
kivetésének ellenőrzéséhez.

Jogszabálytervezetek véleményezése

Másodfokú  építésügyi  hatóságunk  a  főhatóságok  (BM,  OLÉH)  megkeresésére  többször 
közreműködött  a  tervezett  jogszabály  módosítások  véleményezésében,  illetőleg  az  egyes 
építésügyi hatósági eljárásokban közreműködő szakhatóságoktól történő tájékoztatás-, illetve 
adatkérésben. Ezek a következők voltak:

 az 1997. évi LXXVIII. törvény, 
 a területrendezési hatósági eljárásokról készült kormány-előterjesztés, 
 a 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet, 
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 a 2001. évi LXIV. Törvény
 a 220/1997. (XII.5.) Korm. rendelet.

2.2.2.2. Illetékügyek

A  felterjesztett  illetékügyek  száma  az  előző  évhez  hasonlóan  rendkívül  magas.  507 
másodfokú határozatot hoztunk. 

38 peres eljárás volt folyamatban, melyből 25 jogerősen lezárult. Hivatalunkat a bíróság egy 
ügyben  új  eljárásra  utasította,  15  esetben  a  keresetet  elutasította,  1  alkalommal  a 
keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül utasította el, s 8 ügyben megszüntette a pert.

1 ügyben Belügyminisztériumi vizsgálat volt (jogszabálysértést nem észleltek). Ugyanebben 
az  ügyben  a  Pénzügyminisztériumnál  felügyeleti  intézkedés  iránti  kérelem  elbírálása, 
valamint bírósági eljárás van folyamatban.

2  végrehajtási  kifogást  elutasító  határozatunkat  fellebbezték  meg  a  Pénzügyminisztérium 
Illetékek  és  önkormányzati  adók  főosztályánál.  Az  egyik  esetben  határozatunkat 
helybenhagyták,  a  másikban  –  tekintettel  arra,  hogy  az  ügyben  eljárt  önálló  bírósági 
végrehajtó  fellebbezett  –  a  fellebbezést  érdemi  vizsgálat  nélkül  elutasította  a 
Pénzügyminisztérium.

2004. évhez viszonyítva az Illetékhivatal döntéseinek színvonala jelentős javulást mutat. Míg 
2004-ben a határozatok 38,74 %-át hagyhattuk csak helyben, addig 2005-ben 45,56 % ez az 
arány. Ennek oka feltehetően az is,  hogy az Illetékhivatal vezetőivel és munkatársaival az 
aktuális problémák megoldása érdekében rendszeres kapcsolatot tartunk fenn. 

Az ingatlanvásárlásokhoz nyújtott állami, kedvezményes hitelkonstrukciók miatt még 2005. 
évben is érezhető volt az ingatlanforgalom növekedése, mellyel egyidejűleg a forgalmi értéket 
vitató  fellebbezések  száma  is  nőtt.  A  problémák  továbbra  is  abból  adódnak,  hogy  a 
megnövekedett  ügyiratforgalom hatására  az  Illetékhivatal  munkatársai  már  többnyire  csak 
kívülről  tekintik  meg  az  ingatlanokat,  majd  azok  külső  állapotáról  fotókat  készítenek. 
Amennyiben belül is megtekintik az ingatlant, a helyszíni szemléről felvett jegyzőkönyvek 
továbbra is hiányosak, olvashatatlanok, a döntéshez mérvadó, az ingatlan műszaki állapotára 
vonatkozó adatokat nem minden esetben tartalmazzák. Ezért ezekben az ügyekben általában 
az  ügyfél  kérelmének  megfelelően  -  a  rendelkezésünkre  álló  adatok  alapján  –  az  ügyek 
elhúzódásának elkerülése érdekében törekedtünk arra, hogy minél hamarabb döntés szülessen, 
így  a  fizetési  meghagyásokat  megváltoztattuk.  Amennyiben  a  megemelt  forgalmi  értékek 
alátámasztására megfelelő számú összehasonlító értékadatok kerültek felterjesztésre, azokat 
helybenhagytuk.

Több  esetben  fordult  elő,  hogy  az  ügyfelek  a  telekingatlanok  megvásárlásakor  vállalt 
lakóházépítési  kötelezettséggel  járó  4  éves,  feltételes  illetékmentesség határidejét  nem 
tartották, ezért a felfüggesztett illeték és annak késedelmi pótlékai megfizetésére kötelezte az 
Illetékhivatal az ügyfeleket, melyeket az Itv. 26. §-a alapján szintén helyben kellett hagynunk. 
Sok esetben tapasztaltuk, hogy a késedelmi pótlékok felszámításának kezdő időpontja nem a 
jogszabályoknak  megfelelően  történt,  ezért  az  első  fokú  határozatokat  e  tekintetben  az 
illetéktörvénynek megfelelően módosítottuk.
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Az Itv-nek az ingatlanforgalmazókra érvényes 23/A.- §-a értelmében a kedvezményes 2 %-os 
illetékkulcs  akkor  alkalmazható,  ha  az  Itv-ben  előírt  kettős  feltétel  megvalósul,  azaz,  a 
megvásárolt ingatlant két éven belül nemcsak értékesíti a vagyonszerző, hanem a határidő 
leteltét követő 15 napon belül az értékesítés tényét földhivatali határozattal igazolja. Az Itv. 
2002.  december  31-ig  hatályos  rendelkezései  szerint  az  eladás  igazolására  nyitva  álló  15 
napos határidő elmulasztása jogvesztő, azaz a feltételek nem teljesítése esetén alkalmazandó 
szankció, a kiszabott 2 %, illetve az egyébként alkalmazandó illetékkulcs közti különbözet 
kétszeresének pótlólagos előírása. Számos fellebbezés érkezett ezzel kapcsolatban, ahol vagy 
egyik,  vagy  mindkét  feltételt  nem  teljesítette  az  ügyfél,  ezért  többségében  az  elsőfokú 
határozatokat helybenhagytuk. 
E határozataink ellen benyújtott kereseteket a bíróság elutasította, egyébként e témakörben 
Legfelsőbb Bírósági döntés is született.

A 2005. év folyamán a  méltányossági ügyek száma is növekvő tendenciát mutatott. Egyre 
többen kérik az előírt  illeték teljes törlését, illetve több éves részletfizetés engedélyezését. 
Ezekben az esetekben is problémát jelent a tényállás tisztázásának hiánya, gyakran előfordult, 
hogy az ügyfél anyagi helyzetét egyáltalán nem, vagy nem teljes körűen vizsgálták (ezért erre 
a másodfokú eljárás során, az ügyfelek részére formanyomtatványok kiküldésével került sor), 
illetve sok esetben csak a vagyonszerzés körülményeire alapítják a döntésüket. 

A végrehajtás  hatékonyabbá  válása  érdekében  az  Illetékhivatal  gyakran  önálló  bírósági 
végrehajtókra bízza  az  illetéktartozások  behajtását,  így  a  végrehajtási  kifogások  egyre 
nagyobb számban fordulnak elő. Az önálló bírósági végrehajtók végrehajtási cselekményei is 
gyakran  jogszabályba  ütköznek,  pl.  az  ingatlan-végrehajtás  szabályait  nem  tartják  be. 
(Néhány 10 ezer forintos illetéktartozásnál is ingatlan-végrehajtást foganatosítanak, míg az 
Art. végrehajtásra vonatkozó rendelkezései ezt csak 500 ezer forintot meghaladó tartozások 
esetében  teszi  lehetővé.)  A  bírósági  végrehajtó  díjfelszámítása  ellen  is  gyakran  élnek 
végrehajtási  kifogással  az  ügyfelek,  mert  amennyiben  tartozásaikat  a  végrehajtási 
cselekmények foganatosítását megelőzően, de az ügy bírósági végrehajtóhoz történő átadását, 
felhívását  követően  egyenlítik  ki,  meggyőződésük  szerint  végrehajtási  költségek  nem 
keletkezhettek,  illetve  azokat  nem  nekik  kell  viselniük.  Még  mindig  előfordul,  hogy  a 
bírósághoz nyújtják be az ügyfelek végrehajtási  kifogásaikat az önálló bírósági végrehajtó 
intézkedése ellen.

Egyébként a másodfokú eljárásra felterjesztett, elsőfokú ügyiratokból megállapítható, hogy az 
utóbbi időben a fellebbezések felterjesztésekor az első fokú hatóság próbálja tartani a 8 napos 
határidőt, s egyébként is törekednek azok betartására. (Külön, jogi végzettséggel rendelkező 
ügyintézőt jelöltek ki a fellebbezések felterjesztésére.)

2.2.2.3. Adóügyek

Másodfokú határozatok száma Áe. alapján:

Adónem helybenhagyó megváltoztató megsemmisítő Új 
eljárásra 
utasító

Összese
n

Gépjárműadó 6 8 1 15
Építményadó 19 3 6 28
Telekadó 2 3 2 7
Iparűzési adó 15 3 6 24
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Idegenforgalmi adó 1 2 1 4
Magánszemélyek 
kommunális adója

4 1 1 6

Összesen 47 20 1 16 84
Egy  végrehajtási  kifogást  bíráltunk  el  elsőfokon  (iparűzési  és  gépjárműadó  tartózással 
kapcsolatban), helybenhagytuk az elsőfokú hatóság intézkedését.

Egy esetben utasítottuk el érdemi vizsgálat nélkül a fellebbezést, mert az elkésett.

Egy adó- és értékbizonyítvány elleni fellebbezést bíráltunk el, megváltoztatva az elsőfok által 
kiadott adó- és értékbizonyítványt.

Egy esetben jelöltünk ki eljáró hatóságot.

Ket. alapján hozott intézkedések

4 esetben hoztunk eljáró hatóság kijelöléséről végzést adó- és értékbizonyítvány kiadása iránt 
indult ügyekben.

Mivel  a  Ket.  illetve  a  Ket-tel  összhangban  módosított  Art.  rendelkezéseit  csak  a  2005. 
november  1-je  után  indult  elsőfokú  ügyekben  hozott  határozatok  ellen  benyújtott 
fellebbezések  kapcsán  kell  alkalmazni,  döntést  még  nem  hoztunk  az  új  eljárási  törvény 
alapján.

 Folyamatban lévő bírósági ügyek száma: összesen 15 db 
 Iparűzési adó: 12 db
 Telekadó: 1 db
 Magánszemélyek kommunális adója: 2 db

A magánszemélyek kommunális adóját előíró elsőfokú határozatok ellen azért fellebbeztek az 
ügyfelek, mert álláspontjuk szerint, amennyiben nem történik szemétszállítás nem kell adót 
fizetniük.  Határozatainkban  kifejtettük,  hogy a  szemétszállítás  díja  és  a  magánszemélyek 
kommunális adója nem ugyanaz, az adót nem a szolgáltatásért kell fizetni, hanem minden 
olyan  személy  adóalany,  aki  ingatlan  tulajdonjogával  rendelkezik  az  önkormányzat 
illetékességi területén. 

Építményadó ügyekben nem volt tisztázott az adóköteles építmény hasznos alapterülete. Az 
ügyfél állítását nem tisztázta az elsőfokú hatóság. Előfordult, hogy a tanyaként nyilvántartott 
ingatlant  vállalkozási  célra  hasznosítottak,  s  ez  Kecskemét  Megyei  Jogú  Város 
Közgyűlésének építményadó rendelete alapján adóköteles építmény lenne, azonban nem volt 
tisztázott itt sem a hasznosított építmények alapterülete, a használat tényleges módja, ezért új 
eljárás lefolytatását rendeltük el.
Több esetben (16 db) fellebbeztek az adóalanyok azért, mert vitatták adóalanyiságukat.

Érdekes eset volt építményadó ügyben, amikor az adózó a hasznos alapterület változás után, 
tévesen az egész a változás után létrejövő alapterületet vallotta be, mert nem volt egyértelmű a 
bevallási  nyomtatvány.  Ezért  kétszeresen adózott.  Mindezekre tekintettel  kérte  a  túlfizetés 
kamatokkal  növelt  összegének  visszatérítést.  Az  adóhatóság  a  túlfizetést  visszautalta,  a 
kamatok  megfizetését  azonban  elutasította.  Határozatunkban  megváltoztattuk  az  elsőfokú 
határozatot,  azzal,  hogy  az  Art.  135.  §  (4)  bekezdésében  foglaltak  szerint  a  határozat 
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jogszabálysértő volt. Már korábban is volt rá példa, hogy az adózó szintén vallott be nagyobb 
alapterületet. Ekkor visszatérítették neki az adót, tehát ebben az esetben is tisztázni kellett 
volna, hogy a változással érintett alapterületet, vagy az egészet vallotta-e be az adózó. Ezért 
az elsőfokú hatóság jogszabályt sértett, tehát kamatfizetési kötelezettsége fennállt.

Gépjárműadó ügyben  az  ügyfél  fellebbezése  kapcsán  észleltük,  hogy  a  2005.  évre  egy 
határozatban törölték az adót,  egy másikban pedig előírták. A törlő határozatot felügyeleti 
jogkörünkben  eljárva  megsemmisítettük,  mivel  helye  volt  az  adó  előírásának  az  alábbiak 
alapján: 
A gépjárműt a  forgalomból  ún.  fiktív kivonás útján vonták ki,  mely a  2005.  január  1-től 
hatályos  Gjt.  alapján  nem minősül  forgalomból  kivonásnak,  ezért  a  gépjármű adóköteles. 
Mindezekre tekintettel a határozat helybenhagyásáról döntöttünk.

Több esetben fellebbeztek azért az adózók, mert már több éve eladták a gépjárművüket, de 
mégis  őket  kötelezték  az  adó megfizetésére,  mert  a  BM-nyilvántartás  szerint  ők voltak a 
tulajdonosok és bejelentési kötelezettségüknek az eladáskor nem tettek eleget.

Telekadó ügyben a fellebbező az adófizetés tényét nem, csak annak mértékét vitatta, azaz azt, 
hogy miért a négyzetméter után szabták ki a telekadót, és miért nem a korrigált forgalmi érték 
után kell adózni, hiszen a telek forgalmi értéke és a fizetendő adó összege nem áll arányban 
egymással.  Az  elsőfokú  határozatot  helybenhagytuk,  arra  hivatkozással,  hogy  az 
önkormányzat rendeletalkotási szabadságába beletartozik, hogy eldöntse, a telekadó alapját és 
mértékét a törvényi keretek között hogyan állapítja meg.

Az iparűzési  adóügyekben több esetben a  fellebbezők álláspontja szerint  a  helyi  iparűzési 
adónak az Európai Tanács 6. számú irányelvének 33. cikk (1) bekezdésébe ütközése miatt 
2004. május 1-ét követően nem keletkezett adófizetési kötelezettség, és ezért vitatták a 2005-
ös évre előírt iparűzési adóelőleget.

A fellebbezők szerint az iparűzési adó is olyan hozzáadott érték adó, mint aminek az ÁFÁ-n 
kívüli bevezetését tiltja az irányelv.

Határozatainkban helybenhagytuk az elsőfokú határozatokat a PM Illetékek és önkormányzati 
adók főosztálya által rendelkezésünkre bocsátott tájékoztatóban foglalt érvek alapján.

A határozatok egy részét megsemmisítettük és új eljárást rendeltünk el (5 esetben), mert az 
adózók  a  bevallást  követően,  vagy  azzal  egyidejűleg  ún.  kiegészítő  nyilatkozatot  tettek, 
melyben  adófizetési  kötelezettségüket  a  2004.  január  1-je  és  2004.  április  30-a  közötti 
időszakra  tüntették  fel,  s  így számolták  ki  a  fizetendő  adót.  Mivel  ezek  a  beadványok  a 
fizetési  meghagyások  előtt  keletkeztek,  s  önellenőrzésnek  tekinthetőek  tartalmuk  szerint. 
Ezekre  az  önkormányzatok  nem reagáltak  a  határozatukban,  ezért  új  eljárás  lefolytatását 
rendeltük  el,  azzal,  hogy  az  ügyfelet  fel  kell  szólítani  az  önellenőrzés  szabályainak 
betartására, s szabályszerű határozattal kell dönteni a módosított adóbevallásról.

Az  adózók  9  elbírált  ügyben  nyújtottak  be  keresetet  az,  melyben  továbbra  is  vitatták  az 
iparűzési  adó  létjogosultságát,  s  kérték  a  bírósági  eljárás  felfüggesztését  a  Komárom 
Esztergom Megyei Bíróság által kezdeményezett előzetes döntéshozatali eljárás lezárulásáig. 
Egy esetben az előzetes döntéshozatali eljárás kezdeményezését kérték a bíróságtól. Egyik 
ügyben sem került még sor tárgyalás kitűzésére.
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Több  esetben  vitás  volt  az  adózó  és  az  adóhatóság  között,  hogy bizonyos  szolgáltatások 
közvetített  szolgáltatásoknak  minősültek-e  vagy  sem.  Az  adóhatóság  nem  vonta  le  az 
adóellenőrzés során, az adózó pedig igen bevallásában.

Állásfoglalást adtunk az adó- és értékbizonyítványok kibocsátásával kapcsolatban. A kérdés 
arra irányult, hogy milyen esetekben adható ki az adó- és értékbizonyítvány. Válaszunkban 
részletesen  kifejtettük,  hogy  csak  akkor,  ha  a  kiadását  jogszabály  lehetővé  teszi  (pl. 
végrehajtási ügyben, gyámügyekben), melyet minden esetben tisztázni kell.

2.2.2.4. Szabálysértés

A szabálysértésekről  szóló  1999.  évi  LXIX.  törvény  37.  §-a  irányítási  feladatokat  ad  a 
közigazgatási hivatal vezetőjének.  Ennek gyakorlása érdekében 

 a szabálysértési  hatóságtól  tájékoztatást,  iratokat,  adatgyűjtést,  egyéb információkat 
kérhetünk;

 törvényességi ellenőrzést tarthatunk;
 az  ellenőrzés  eredményeként  felhívjuk  a  szabálysértési  hatóság  vezetőjének  a 

figyelmét a jogszabálysértésre;
 ha az érdemi határozat törvényessége aggályos, ezt az illetékes ügyészségnek jelezzük.

Elkészítettük  és  továbbítottuk  a  Belügyminisztériumba,  valamint  a  Kecskeméti  Városi 
Bíróságnak a megye 2004. évi szabálysértési statisztikáját. 

Szabálysértési ellenőrzéseket tartottunk a településeken, s tapasztalatainkat, észrevételeinket 
minden esetben megküldtük a jegyzőknek. (Ezt a beszámolóban később részletesen kifejtjük.)

Az Sztv.  116.  §  (2)  bekezdés  a.)  pontja  értelmében az  önkormányzati  hatáskörbe  tartozó 
szabálysértések  esetében  a  közigazgatási  hivatal  vezetője  bírálja  el  a  méltányossági 
kérelmeket.  Két  méltányossági  kérelem  érkezett  hivatalunkhoz  szabálysértési  pénzbírság 
törlése érdekében. Ebből az egyiket visszavonták és befizették a pénzbírságot, a másikat – az 
elsőfokú  hatóság  pótlólag  elkészített  környezettanulmányára  is  figyelemmel  –  mint 
megalapozatlant elutasítottunk. 

Az  Sztv.  44.  §  (2)  bekezdése  szerint  a  kizárási  ok  megalapozottságáról  a  szabálysértési 
hatóság  közvetlen  felettes  szerve  dönt.  Tizennégy  esetben  helyt  adtunk  a  kizárás  iránti 
kérelemnek, egy esetben elutasítottuk azt.

2.2.2.5. Birtokvitás ügyek

Huszonegy birtokvitás ügyben jártunk el. Eljáró hatóság kijelölését 5 esetben kérték.

Panaszlevelek  kivizsgálása  alapján  hat  alkalommal  kellett  eljárnunk.  Az  ügyfelek  azért 
fordultak  hivatalunkhoz,  mert  a  jegyző  a  sérelmes  helyzet  megszüntetése  érdekében  nem 
intézkedett  a bejelentés,  illetve kérelem ellenére.  Volt  olyan ügy,  ahol  az alapeljárást  sem 
folytatta le a jegyző, s volt olyan panasz, ahol a végrehajtás elrendelését sürgették.
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Öt végrehajtási ügyben jártunk el másodfokon. Négy helybenhagyó, s egy új eljárásra utasító 
döntést hoztunk.

Egy felügyeleti intézkedés iránti kérelmet terjesztettek elő, de nem volt indokolt ezzel élni a 
kötelezett körülményeiben bekövetkezett időközbeni változás miatt.

Általános  megállapításunk,  hogy  az  elsőfokú  hatóságok  nem  tárják  fel  teljes  körűen  a 
tényállást,  nem hallgatnak meg valamennyi  ügyfelet,  nem tisztázzák,  hogy pontosan mire 
irányul a kérelem, ezért nem helytálló a döntés.  A birtokháborítást megállapító, s attól eltiltó 
határozataikban  nem  fogalmazzák  meg  sokszor  azt  a  magatartást,  amelyre  kötelezik  a 
birtoksértőt,  illetve  annak  teljesítési  határidejét  s  ez  bizonytalanságot  eredményez  többek 
között  a  végrehajtási  eljárás  során  is.  A végrehajtás  elrendelése  előtt  nem  vizsgálják  a 
körülményeket a helyszínen, azt, hogy valóban elmaradt-e a teljesítés.

2.2.2.6. Állattartás

A tárgyidőszakban  13 kérelem érkezett hivatalunkhoz, melyek a jegyző első fokon hozott, 
állattartással  kapcsolatos  határozatainak  felülvizsgálatát  kezdeményezték,  vagy  azt 
kifogásolták, hogy a jegyző nem intézkedett az ügyben. 

Hat ügyben hoztunk másodfokú határozatot (3 helybenhagyó, 1 megváltoztató, 2 új eljárásra 
utasító).

A fenti csekély számú ügyből tapasztalatként az szűrhető le, hogy az elsőfokú hatóság nem 
kellően deríti  fel  a  tényállást,  illetve nem a leghatékonyabb módot  választják határozatuk 
kikényszerítése  érdekében.  Sokszor  a  mulasztás  megállapítása  után  sem  kerül  sor  a 
végrehajtás  elrendelésére és foganatosítására,  vagy csak szóban hívják fel  a kötelezettet  a 
teljesítésre, s ezt jegyzőkönyvezik.

Többször találkoztunk olyan határozatokkal, amelyek jogszabályi felhatalmazás nélkül írtak 
elő különféle kötelezéseket.

Az állattartási ügyekben legtöbb esetben az első fokú hatóság eljárásra utasítására kerül sor. 
Általános tapasztalatunk szerint a jegyzők nem, vagy nem maradéktalanul tesznek eleget a 
kifogásolt  hiányok,  panaszok  kivizsgálása  kapcsán  tett  utasításainknak,  ezért  az  ügyek 
elhúzódnak, többször is megjárják a másodfokot.

Problémát jelent továbbá, hogy számos község nem rendelkezik helyi állattartási rendelettel, 
ezért  az ezzel kapcsolatos problémák kezelésére konkrét,  jogszabályon alapuló hatáskörrel 
nem rendelkeznek. Ezekben az esetekben az ügy birtokvédelmi problémaként való kezelését 
és az ez alapján való eljárást javasoljuk a jegyzőknek. 

2.2.2.7. Szociális és honvédelmi igazgatás

Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményei

22  helybenhagyó  4  megváltoztató,  1  megsemmisítő  és  új  eljárást  elrendelő  határozatot 
hoztunk 2005. szeptember 1-jéig.
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Az elsőfokú döntés megváltoztatásának fő indoka, hogy a II. fokú felülvizsgálat kapcsán 7 
pontos minősítést ért el az ügyfél.

A helybenhagyó döntések magas száma alapján megállapítható, hogy az elsőfokú hatóságok 
odafigyelnek  a  jogszabályi  előírásokra,  hasznosítják  az  éves  továbbképzéseken 
elhangzottakat, valamint a hivatali tájékoztatókban megjelent tájékoztatásainkat. 

Hadigondozás

Hadi árvajáradék elutasítása miatt érkezett fellebbezés elbírálása során az elsőfokú határozatot 
helybenhagytuk, mert jogszerű döntést hozott az eljáró hatóság, ugyanis jelenleg nem minősül 
hadi árvának a kérelmező, aki az egyösszegű térítést már megkapta, annak emelésére nincs 
mód.

Hadirokkant  magasabb  járadékosztályba  sorolás  iránti  kérelmet  elutasító  elsőfokú  döntést 
szintén helybenhagyta hivatalunk, tekintettel arra, hogy a II. fokú szakvélemény sem állapított 
meg  nagyobb  mértékű  munkaképesség  csökkenést,  mint  az  I.  fokú  bizottság.  Az  ügyfél 
bírósághoz fordult.

2.2.2.8. Oktatásügy

Ebben   az  évben  két  tankötelezettséggel  kapcsolatos  ügy  indult,  az  egyikben  a  gyámot 
kötelezte a jegyző a gyermek tankötelezettségének teljesítésére, a másik esetben pedig a szülő 
gyermekének magántanulói jogviszony engedélyezése iránti  kérelmét utasított  el  a jegyző. 
Mindkettő esetében helybenhagyó döntés született. 

Az egyik ügyfél bírósághoz fordult döntésünk ellen. A per során keresetétől elállt,  így azt 
megszüntette a bíróság.

2.2.2.9. Kereskedelmi és iparigazgatás

Üzletek működése

Az  üzletek  működési  engedélyének  kiadásával,  visszavonásával  és  nyitva  tartásuk 
korlátozásával  kapcsolatos  jogi  szabályozás  az  esztendő  folyamán  többször  kisebb 
módosításokon  ment  keresztül,  melyek  elsősorban  az  üzletek  működéséről  és  a 
belkereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet mellékleteit 
érintették. 

A legjelentősebb  változtatást  (mivel  az  új  belkereskedelemről  szóló  törvény  a  2005-ös 
esztendő  gyakorlatát  még  nem  érintette)  a  közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás 
általános  szabályairól  szóló  2004.  évi  CXL törvény  hatálybalépésével  összefüggésben  az 
üzletek  működéséről  és  a  belkereskedelmi  tevékenység  folytatásának  feltételeiről  szóló 
4/1997.  (I.  22.)  Korm.  rendelet  módosításáról  szóló  253/2005.  (XI.  29.)  Korm.  rendelet 
eredményezte. Ennek 1. § (4)- (5) bekezdései  elrendelték, hogy a jövőben a jegyző szerzi be 
a  Kormányrendelet  4.  §  szerinti  előzetes  szakhatósági  hozzájárulásokat,  továbbá  -  ezen 
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túlmenően - mozgóbolt esetében a kereskedő kérelme alapján ugyancsak a jegyzőnek be kell 
szereznie a mozgóbolt működési területével érintett települések jegyzőinek hozzájárulását is. 
Ezen módosítások hatása jelenleg még nem lemérhető. Annyit azonban mindenképpen meg 
lehet állapítani, hogy a terület átfogó szabályozása még előttünk áll. 

A  hivatalunkhoz  beérkezett  fellebbezéseket,  valamint  az  ügyek  jellegét,  tartalmát 
megvizsgálva, az előző évek tapasztalatait tudjuk megerősíteni.

Kilenc  esetben  állásfoglalás  kialakítására  irányuló  kérelem  érkezett  hivatalunkhoz.  A 
kérdések,  problémák  nagy  része  a  TEOR-számozásokkal  kapcsolatos  tevékenység-
meghatározással,  az  egyes  tevékenységek  elhatárolásával,  az  üzemeltető  személyében 
bekövetkezett változással, valamint annak eldöntésével volt kapcsolatos, hogy az ügyfél által 
folytatni  kívánt  tevékenység  telepengedély,  avagy  működési  engedély  köteles-e.  Gyakori 
problémát okozott még az is,  hogy az egyéni vállalkozó igazolványában nem a valóságos 
tevékenységnek  megfelelő  TEÁOR-szám  volt  feltüntetve,  továbbá  széles  körben  okozott 
nehézséget a jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogok érvényesítésének megítélése.

Több esetben kéréssel, vagy panasszal fordultak hivatalunkhoz. Bizonyos ügyek keletkezése 
ezek közül  (pl.  Madaras-diszkó) elsősorban nem szakmai okokra,  hanem más,  rendszerint 
évek  óta  feszülő  személyes  ellentétekre  vezethetők  vissza.  A  panasszal  hivatalunkhoz 
fordulók rendszerint  a jegyző eljárását  (pl.  Kunfehértó),  vagy annak hiányát  (Jánoshalma) 
sérelmezték. Gyakran előforduló probléma az is, hogy az ügyben már végrehajtható döntés is 
született,  de  a  hatóság  –  noha  annak  feltételei  fennállnak  –  mégsem  gondoskodott  a 
végrehajtásáról,  hanem  ehelyett  újból  lefolytatta  az  alapeljárást.  Az  esetek  többségében 
azonban arról van szó, hogy az elsőfokú hatóság helyett közvetlenül hivatalunkhoz fordulnak. 
Az  elmúlt  esztendőben ezért  több ügyet  (7 esetben)  hatáskör  hiányában  áttettük elsőfokú 
elbírálásra. Két esetben az I. fokú hatóságot az eljárás lefolytatására utasítottuk, s több ízben 
arról  tájékoztattuk a panaszost, hogy ügye a végrehajtás szakaszában van, s ilyen tartalmú 
kérelmet kell előterjesztenie. 

Másodfokú  döntés  meghozatalára  32  esetben  került  sor.  13 alkalommal  az elsőfokú 
határozatot helybenhagytuk. Ezen esetek közül többször a már megismételt, új eljárás során 
hozott  jegyzői  határozat  ellen  fellebbeztek.  A megtámadott  határozatok  zöme –  az  előző 
évekhez hasonlóan – az éjszakai nyitva tartás korlátozására, a zeneszolgáltatás megtiltására 
irányult. További esetekben azért került sor eljárás lefolytatására, mert nem rendelkezett az 
üzlet  melegkonyhás  vendéglátó  tevékenység  folytatására  alkalmas  helyiséggel,  vagy  az 
„egyéb  kiszolgálók”  nem  folytattak  melegkonyhás  kiszolgáló  tevékenységet,  ám  ennek 
ellenére  szeszesitalt  is  értékesítettek,  néhány  esetben  oly  módon,  hogy  egészségügyi 
intézmény, vagy iskola helyezkedik el 200 méteren belül. Más ügy kapcsán az üzlet legfeljebb 
90  napig  történő  zárva  tartását  elrendelő  jogszerű  határozatot  támadta  meg  az  ügyfél 
fellebbezéssel.

Három  esetben azért  semmisítettük  meg  az  elsőfokú  határozat,  mert  az  ügyben  már  a 
végrehajtás elrendelésének, vagy foganatosításának lett volna helye.  

Kilenc ügyben az elsőfokú határozatot megsemmisítettük és új eljárás lefolytatását rendeltük 
el. Ezekben az ügyekben az elsőfokú hatóság általában abban a tekintetben követett el hibát, 
hogy nem tisztázta,  a  kérelem pontosan  mire  –  szabálysértési  eljárás  lefolytatására,  vagy 
működési  engedély  visszavonására,  nyitva  tartás  korlátozására,  avagy  zeneszolgáltatás 
megtiltására - irányult. A leggyakoribb probléma azonban az volt, hogy nem folytatott le az I. 
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fokú hatóság megfelelő bizonyítást,  nem tárta fel  az ügy érdemi elbírálása szempontjából 
szükséges tényállást, nem hallgatta meg az érintetteket, és egyéb eljárási hibákat is vétett.

Hét elsőfokú határozatot változtattunk meg. Ezekre részben – a zeneszolgáltatás megtiltása 
tárgyában – azért került sor, mert a hatóság teljesítési határidőt nem, vagy nem megfelelően 
állapította meg. Több esetben a határozat kötelező zárva tartást elrendelő részét azért kellett 
megváltoztatni, mert ilyen döntéshozatalra a kormányrendelet felhatalmazást nem ad, annak 
alapján  –  a  sérelmezett  zajhatás  miatt  -  csak  egy  bizonyos  időszakra  (pl.  májustól 
szeptemberig) lehet az üzlet zárva tartását elrendelni. 

1 esetben nyújtottak be határozatunk ellen bírósági felülvizsgálat céljából keresetet a Bács-
Kiskun Megyei Bírósághoz. A bíróság  a keresetet elutasította.

Telepengedélyek 

A 2005. évben telepengedélyezéssel kapcsolatosan 23 másodfokú eljárás indult, amelyekben 
érdemi határozatot hoztunk. Ezek közül hivatalunk:

 10 esetben a jegyző határozatát helybenhagyta, 
 8 esetben az első fokon eljárt hatóság határozatát  megsemmisítette, és az első fokon 

eljáró hatóságot új eljárás lefolytatására utasította, 
 5 esetben a jegyző határozatát megváltoztatta. 

A tárgyidőszakban  1 esetben kellett  panaszbejelentés  alapján eljárásra utasítani  az I.  fokú 
hatóságot.

Az  Országgyűlési  Biztosok  Hivatala  ajánlására  a  hatósági  ellenőrzéseink  során  arra  is 
kerestük a választ, hogy ellenőrzéseket folytatnak-e a működő telepekkel kapcsolatosan. Azt 
tapasztaltuk,  hogy elenyésző  számban tartanak ellenőrzéseket,  ennek fontosságára  minden 
esetben felhívtuk az illetékesek figyelmét. Feltehetően sok az engedély nélkül működő telep, 
ahol szükséges lenne a tevékenység gyakorlásának a megtiltása. 

A  telepengedélyezés  jogszabályi  környezetének  folyamatos  módosításával  kapcsolatos 
munkával összefüggésben a Belügyminisztérium több ízben is megkereste hivatalunkat abból 
a  célból,  hogy a  települési  önkormányzatok  jegyzői  körében  a  telepengedélyezési  eljárás 
gyakorlati alkalmazása során felmerült tapasztalatokat gyűjtse össze. Ennek során az alábbi – 
legjellegzetesebb – problémák felmerüléséről nyertünk képet:

A Kormányrendelet 8. § (2) bekezdésének alkalmazása során a települési önkormányzatok 
jegyzői  a  jogszabály  módosításakor  szükségesnek  tartják  figyelembe  venni,  hogy  a 
Kormányrendelet  4.  §  d.)  pontjában  megjelölt  tevékenységben  történő  változás  esetén  a 
jegyző  –  az  e  rendeletben  meghatározott  eljárás  lefolytatásával  a  7.  §  (1)  bekezdésében 
foglaltak alapján – a régi telepengedély bevonásával egyidejűleg a jogosult nevére szóló új 
telepengedély megadásáról hoz határozatot.

A kérelmezők  részére  kiadott  telepengedélyes  határozatokban  a  szakhatóságok által  előírt 
kikötések  rögzítésre  kerülnek.  Amennyiben  a  kérelmező  új  tevékenységi  kört  vesz  fel, 
helyszíni  szemle  tartásával  részére  új  telepengedélyt  kell  kiadni  a  régi  engedély 
visszavonásával. A szakhatósági előírások időközben változhatnak, több év is eltelhet a két 
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határozat kiadása között, viszont régi tevékenységi körét nem szünteti meg, ahhoz újat vesz 
fel.  Ilyenkor  célszerű  lenne  a  módosítás  esetleges  bevezetését  megfontolni,  illetőleg 
rendelkezni  kellene  a  régi  tevékenység  és  annak  szakhatósági  sorsáról,  kell-e  azt  is 
felülvizsgálni vagy sem, mivel a régi nem minden esetben szűnik meg.

A három éves időintervallum a mai technológia, ill. szakhatósági követelmények tekintetében 
túl hosszú, a telepengedély más jogosult részére történő átadás esetén, figyelemmel arra a 
tényre is, hogy esetlegesen semminemű változás nem történt a tevékenység gyakorlásában.

A  telepengedélyezési  eljárásoknál  a  szomszédok  jogainak  birtokvédelmi  értelemben 
figyelembe veendő érdekei nem teljes körűen kezelhetőek az eljárásban, azok teljesen más 
jellegűek,  homlokegyenest  ütköznek  a  vállalkozási  jog  gyakorlásának  szabadságával,  a 
gazdasági  érdekekkel,  egyes  esetekben a  szakhatósági  állásfoglalásokkal  is.  Átgondolandó 
ezen megoldás felülvizsgálata és más eszközökkel történő kezelése.

A rendelet mellékletében szereplő tárolás, raktározás (TEÁOR 63.12) tevékenységi kör esetén 
a  gyakorlatban  már  többször  előfordult,  hogy  tűzveszélyes  anyagokat,  árukat  tárolnak  a 
vállalkozások, melyhez viszont tűzvédelmi szakhatóság hozzájárulása a rendelet szerint nem 
szükséges. Javasoljuk, hogy a módosítás keretében legalább az „A” és „B” tűzveszélyességi 
osztályú áruk tekintetében e tevékenységi kör gyakorlása esetén a tűzvédelmi szakhatóság 
közreműködése kötelező legyen.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény gyakorlati alkalmazásával összefüggő tapasztalatokról még nem tudunk beszámolni, 
tekintettel arra, hogy a törvény 2005. november 1-től hatályos,  és a  telepengedély alapján 
gyakorolható ipari  és szolgáltató tevékenységekről,  valamint a telepengedélyezés rendjéről 
szóló 80/1999. (VI. 11.) Kormányrendelet 3. § (1) bekezdése 60 napos ügyintézés határidőt 
biztosít a telepengedélyezési eljárásban. 

2.2.2.10. Személyi adat- és lakcímnyilvántartás

Fellebbezés  az  év  során  lakcím  fiktívvé  nyilvánítása  és  lakcímbejelentés  elutasítása 
ügyekben, illetve adatszolgáltatás díjával kapcsolatban fordult elő és összesen 5 másodfokú 
határozatot  hoztunk.  (Mindegyiknél  az  Áe.  szabályai  szerint  jártunk  el.)  Ebből  3 
helybenhagyó volt, később azonban – a felek bírósági keresete nyomán az ügyet ismételten 
áttekintve – egyik határozatunkat jogszabálysértés (a tényállás kellő tisztázásának hiánya) 
miatt úgy módosítottuk, hogy az I. fokú határozatot megsemmisítettük és a jegyzőt új eljárás 
lefolytatására utasítottuk. Egy másik jogorvoslati kérelem nyomán pedig – szintén eljárási 
hiányosságokra  tekintettel  –  ugyancsak  az  I.  fokú  határozat  megsemmisítésére  és   új 
eljárásra utasításra került sor. 

Egyebekben  lakcímügyben  megkeresésre  tájékoztatást  adtunk  az  ügyfél  részére, 
intézkedtünk a tiszaugi ellenőrzés alkalmával feltárt dupla személyi azonosító rendezésére, 
Kiskunfélegyháza  Városi  Tüdőgondozó  Intézet  részére  lakosságszám  adatokat 
szolgáltattunk stb.

Körzetközponti  jegyző  megkeresését  terjesztettük  fel  5  esetben  az  SZL helyi  kartonos 
állománya továbbvezetésének megszüntetése iránt a BM Központi Hivatalhoz.
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A Nytv. rendelkezése alapján a Központi Hivatal részére megküldtük a 2004. évi felügyeleti 
tevékenységünkről  készült  anyagot,  valamint  az  anyakönyvvezetők  2004.  évi  személyi 
azonosító  keret  elszámolásáról  határidőre  elkészített  megyei  összesítést  és  a  jelentkező 
igényeknek  megfelelően  gondoskodtunk  a  megyei  tartalék  keretből  újszülöttek  részére 
személyi azonosító kiadásáról.

Az okmányirodákat is érintően a BM Központi Hivatal vezetőjének jelzésére, illetve kérésére 
a születések és a halálesetek késedelmes SZL feldolgozása miatt készítettünk megkeresést a 
körzetközponti jegyzők felé, továbbá havi tájékoztató anyagot valamennyi települési jegyző 
részére, majd a jelentések feldolgozása nyomán felhívást a mulasztó települések jegyzőinek (8 
helyre) és összesítő értékelést a Központi Hivatal részére.

A nyilvántartások szoros kapcsolata és a közös főhatóság jóvoltából az ASZA rendszeren is 
megjelennek  a  népesség-nyilvántartással  összefüggő  jogszabályok,  szakmai  anyagok, 
kérdések és válaszok, illetve mindezt a már említettek szerint az jogi-igazgatási „HelpDesk” 
feladatok ellátása során is figyelembe vesszük.

Eljárás felfüggesztésére, megszüntetésére, határidő hosszabbításra vagy az Áe. 4. §-a, illetve 
a Ket. 20. §-a szerinti eljárásra utasításra ezen ügykörben nem került sor.

Egy  lakcímkártya  kiadás,  továbbá  egy  lakcím  megszüntetés  ügyében  került  sor 
panaszlevélnek a jegyzőhöz való áttételére, illetve az I. fokú eljárás vizsgálatára.

Ket. szabályainak alkalmazása

Az eltelt  idő rövidségére tekintettel – különösen, hogy határozathozatal  ritkán fordul elő 
nyilvántartási  ügyekben – kevés tapasztalatot  szereztünk az új  szabályok alkalmazásáról. 
Egyik  leggyakoribb  kérdésként  az  ismeretlen  helyen  lévő  ügyféllel  összefüggő  eljárás 
merült fel, illetve azt észleltük, hogy sokszor feleslegesen értesítik a kérelmezőt az eljárás 
megindításáról, továbbá egyszerűsített határozat esetén is szinte mindig szerepel valamiféle 
indokolás, pl. anyagi jogszabály feltüntetése.

A  közelmúltban  a  közjegyzők  népesség-nyilvántartásból  történő  adatszolgáltatásért  járó 
igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettségével kapcsolatosan küldte meg hivatalunknak 
az IM-el egyeztetett álláspontját a BM Központi Hivatal, amelyet a megye jegyzői részére a 
havi tájékoztatónkban közzétettünk.

Munkatervünkben  a  harmadik  negyedévre  szakmai  napot  és  konzultációt  tűztünk  célul  a 
nyilvántartási ügyintézők részére, ez azonban elsősorban az egyéb időszerű képzések (Ket. 
oktatások stb.) miatt elmaradt és a továbbiakban nem is szorgalmaztunk, tekintve, hogy a napi 
munkavégzést  a  jogszabályváltozások  csak  elenyésző  mértékben  érintik.  A BM Központi 
Hivatal az új címnyilvántartás felállítására vonatkozó tájékoztatójában viszont említette, hogy 
az ezzel összefüggő oktatásokban számít a közigazgatási  hivatalokra, amelyet talán már a 
2006. év első felére várhatunk és ez alkalmat teremthet egyúttal az egyéb aktuális szakmai 
kérdések számbavételére.
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2.2.2.11. Okmányirodai feladatok

Az okmányirodák illetékességi területét érintő Kormányrendelet módosítása kapcsán, annak 
megjelenését  követően  egyeztettünk  az  érintett  5  okmányirodával  a  zökkenőmentes 
ügyintézés érdekében.

Az év első felében a BM helyettes államtitkárának az okmányirodák időszakos szüneteltetése 
kérdésében kiadott szakmai véleményét küldtük meg a körzetközponti jegyzőknek.

Az  okmányirodákat  is  érintően (ld.  még  népesség-nyilvántartás)  a  BM  Központi  Hivatal 
vezetőjének  kérésére  a  születések  és  a  halálesetek  késedelmes  SZL  feldolgozása  miatt 
kerestük  meg  a  körzetközponti  jegyzőket,  továbbá  havi  tájékoztató  anyagot  adtunk  ki 
valamennyi  települési  jegyző  részére,  majd  a  jelentések  feldolgozása  nyomán  felhívást  a 
mulasztó települések jegyzőinek (8 helyre) és összesítő értékelést a Központi Hivatal részére.

A közelmúltban  hasonló  feladatot  jelentett  az  okmányirodai  ügyintézők  Ket.  oktatásával 
kapcsolatos központi hivatali megkeresés.

Többszöri  levélváltás  történt  a  BM  Központi  Hivatal  Okmányfelügyeleti-  és  Ellenőrzési 
Főosztályával  a  tervezett  okmányirodai  ellenőrzések  és  szakmai  továbbképzések  okán, 
valamint egyeztettünk a normatív költségvetési támogatás összegét és erről a körzetközponti 
jegyzők részére tájékoztató levelet készítettünk.

A KRMKK által szervezett OKJ-s okmányirodai és nyilvántartási ügyintéző képzéseken az 
oktatásban és a vizsgáztatásban hivatalunk több köztisztviselője a kezdetektől aktívan részt 
vesz.

Személyazonosító igazolvány, lakcím igazolvány

A személyes kapcsolattartás folyamatos az okmányirodákkal, fellebbezés nem érkezett.

Vállalkozói igazolvány 

Az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény 14. § (1) bekezdés c) pontja szerint :
Az egyéni vállalkozótól vissza kell vonni az igazolványt, ha az adó, illetve vám megfizetésére  
irányuló kötelezettségeit az illetékes hatóság felhívását megelőzően legalább 12 hónapig nem  
teljesítette,  illetve  a bejelentkezési,  adóbevallási,  nyilvántartási  kötelezettségeinek  az  
adóhatóság felhívása ellenére a felhívásban megjelölt határidőig sem tett eleget.

A fenti jogszabályi rendelkezés alkalmazásának elengedhetetlen feltétele, hogy az adóhatóság 
korábban értesítse az adóst fennálló tartozásáról, és hívja fel a figyelmét, hogy amennyiben az 
általa  megjelölt  határidőig  a  tartozás  kiegyenlítésére  nem kerül  sor,  a  hatóság  az  egyéni 
vállalkozói  igazolvány  visszavonását  kezdeményezi.  A  törvény  egyértelműen  leszögezi 
továbbá, hogy a felhívását megelőzően legalább 12 hónapja esedékes adótartozás fennállása 
esetén kezdeményezheti  az adóhatóság a  vállalkozói  igazolvány visszavonását  az illetékes 
okmányirodánál.
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Az elmúlt években tapasztalatunk szerint a jogszabályi rendelkezéseknek maradéktalanul nem 
feleltek  meg  az  APEH  hatósági  felhívásai,  ezért  az  az  alapján  vállalkozói  igazolványok 
visszavonását  elrendelő  határozatok  megsemmisítésére  került  sor  másodfokon.  2005-ben– 
feltehetően egyértelmű utasításainknak és ellenőrzéseinken elmondott  felvilágosításainknak 
köszönhetően –  a  felterjesztett  ügyek esetében az  adóhatósági  felhívás  már  a  jogszabályi 
követelményeknek megfelelt.

A tárgyi  időszakban  mindössze  2 fellebbezés  érkezett  hivatalunkhoz,  mindkét  estben  az 
okmányiroda határozatát helyben hagytuk.

Az okmányirodai ellenőrzések tapasztalatai szerint a vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos 
ügyintézés viszonylag problémamentes,  kisebb hiányosságoktól eltekintve jogszabályszerű. 
Visszatérő hiányosság a vállalkozói igazolvány ügyek ABC sorrendben történő (nem pedig 
évenkénti és főszámonkénti) irattározása, mely nem csak az ellenőrizhetőség, átláthatóság, 
hanem az esetleges későbbi selejtezés szempontjából is okozhat nehézségeket.

Közlekedésigazgatás

2005. évben 87 esetben érkezett fellebbezés közlekedési igazgatási határozat ellen.

Egy esetben a fellebbezést elkésettsége miatt érdemi vizsgálat nélkül el kellett utasítani, 2 
alkalommal az eljárás felfüggesztésére került sor.

84 érdemi határozat született, melyek közül 
 38 a jegyző határozatát helybenhagyó, 
 23 a jegyző határozatát megváltoztató, 
 2 a jegyző határozatát megsemmisítő és új eljárás lefolytatását elrendelő és 
 11 a jegyző határozatát megsemmisítő határozat.

A közlekedésigazgatással összefüggő fellebbezések döntő többsége járműigazgatási ügy volt, 
vezetői engedélyekkel összefüggő ügyekben ritkábban érkezik jogorvoslati kérelem. 

Bár a jogszabály lehetőséget biztosít a végrehajtóknak, hogy a forgalomból kivonás helyett 
csupán  a  foglalás  tényének  bejegyzését  kérjék  a  közlekedésigazgatási  hatóságtól,  ezzel  a 
lehetőséggel a végrehajtók nem élnek. A gyakorlatban problémaként merül fel az is, hogy az 
ügyfeleknek  nem volt  tudomásuk  a  foglalásról,  illetve  az  ellene  benyújtható  jogorvoslati 
lehetőségről, így az elsőfokú közlekedésigazgatási határozat elleni fellebbezésben sérelmezik 
magát a foglalást, melynek felülbírálására hivatalunk nem rendelkezik hatáskörrel. 

Az év folyamán a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok 
kiadásáról  és  visszavonásáról  szóló  35/2000.  (XI.  30.)  BM  rendelet  többszöri  jelentős 
módosítására került sor. 

A vezetői engedélyekkel kapcsolatban csekély változás, hogy a rendőr a vezetői engedélyt a 
helyszínen akkor is elveszi, ha a járművezető azzal gyanúsítható, hogy közúti veszélyeztetés 
[Btk. 186. §] bűncselekményt követett el.

A  járműigazgatással  kapcsolatban a  jogalkotó  több,  eddig  bizonytalan  jogi  helyzetet 
rendezett, különös tekintettel a járművek kérelemre történő végleges kivonása tárgykörében.
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Megoldódni  látszik  a  hosszú  ideje  tartó  dilemma  a  járművek  kérelemre  történő  végleges  
forgalomból kivonásával kapcsolatban. A közlekedési igazgatási hatóság az ügyfél kérelmére 
véglegesen  vonja  ki  a  járművet  a  forgalomból  a  külön  jogszabályban  meghatározott  M1 
(személygépkocsi), N1 (legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsik 
és vontatók) kategóriájú, valamint a motoros triciklinek nem minősülő háromkerekű gépjármű 
esetén  bontási  átvételi  igazolás  alapján.  Egyedül  a  fenti  kategóriákba nem tartozó egyéb 
jármű  esetén  nem  szükséges  bontási  átvételi  igazolás  a  forgalomból  történő  végleges 
kivonáshoz.  A bontási átvételi igazolás alapján forgalomból végleg kivont jármű  ismételten 
nem helyezhető forgalomba.

A  R.  „A  kötelező  gépjármű-felelősségbiztosítás  ellenőrzése” alcímmel  egészült  ki. 
Amennyiben  a  közúti  ellenőrzés  során  a  gépjármű  vezetője  a  kötelező  gépjármű-
felelősségbiztosítás fedezetének fennállását nem tudja igazolni és az a járműnyilvántartásból 
sem  állapítható  meg,  az  intézkedésről  készült  jelentés  (feljelentés)  egy  példányát  a 
rendőrhatóság,  illetve  a  Határőrség  három munkanapon belül  megküldi  az  üzemben tartó 
lakóhelye (székhelye) szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóságnak, mely haladéktalanul 
felhívja az üzemben tartót  a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás  fedezete fennállásának 
igazolására.

Összességében  elmondható,  hogy  a  R.  módosítása  a  gyakorlatban  már  régen  jelentkező 
problémák  egy  részére  megoldást  kínált,  azonban  a  R.-nek  továbbra  is  vannak  olyan 
rendelkezései, melyek pontosításra szorulnak (pl. R. 25. § (3) bekezdése igazolás kiállításáról 
szól, azonban ezt a fogalmat a Ket. nem ismeri).

A  hatósági  ellenőrzések  és  a  fellebbezések  elbírálása  során  tapasztaltak  alapján  az 
okmányirodáknak mint  elsőfokú közlekedésigazgatási  hatóságoknak a  típusügyektől  eltérő 
eljárások, valamint a gyakori jogszabályváltozások okoznak nehézséget. További problémát 
jelent  a határozatmintákhoz való ragaszkodás,  illetve annak eldöntése,  hogy a határozatok 
azonnali végrehajtását mikor lehet elrendelni. 

Ez utóbbi probléma különösen a végrehajtás során lefoglalt gépjárművek forgalomból történő 
kivonása  alkalmával  merül  fel.  A  Bács-Kiskun  Megyei  Főügyészség  által  végzett 
törvényességi  vizsgálatig  az  elsőfokú  hatóságok  határozatuk  azonnali  végrehajtását  szinte 
minden esetben elrendelték, azonban a Főügyészség aggályát fejezte ki ezzel a gyakorlattal 
kapcsolatban. Azóta az okmányirodák többsége nem meri felvállalni az egyedi mérlegelés 
alapján hozott döntést, tehát a jelenlegi gyakorlat szerint az elsőfokú hatóságok szinte soha 
nem  rendelik  el  az  azonnali  végrehajtást,  kerülve  ezzel  az  ügyfelekkel  való 
konfliktushelyzetet.

A Ket.  bevezetése a  közlekedésigazgatási hatóságok munkájában – különösen az alakszerű 
döntések meghozatala kapcsán – is jelentős változást hozott.

A  vezetői  engedélyekkel  kapcsolatos  ügyintézéshez  nagy  segítség  volt  az  OKOM-ra 
központilag feltett  iratminta-tár.  A járműigazgatással  foglalkozó ügyintézők azonban ilyen 
támogatást nem kaptak, s mivel az okmányirodákban csak elvétve található jogi végzettségű 
köztisztviselő,  nehézséget  okozott  a  saját  iratminták  kidolgozása,  különös  tekintettel  a 
döntések új elemeire (pl. a fellebbezés elektronikus úton való benyújtásának lehetőségéről 
való  tájékoztatás,  a  hatóság  hatáskörét  és  illetékességét  megállapító  jogszabályra  történő 
utalás stb.).
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Másodfokú határozataink bírósági felülvizsgálatát a 2005. évben nem kérték. 

A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség az első- és másodfokú közigazgatási hatóságoknál, a 
közúti  járművek  forgalomból  történő  kivonásával  kapcsolatosan  végzett  törvényességi 
vizsgálatot,  melynek  tapasztalatait  a  hivatalunk  által  kiadott  „Tájékoztató”-ban 
megjelentettük.

2.2.3. Közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata

A hivatalunk  által  hozott  határozatok  elleni  bírósági  keresetek  száma elenyésző  a  hozott 
határozatainkhoz képest. Főként építési ügyekben, valamint a kisajátítási és bányaszolgalmi 
határozatainkban  megállapított  kártalanítási  összeg  felemelése  iránt  fordulnak az  ügyfelek 
bírósághoz.
A beszámoló  II/3. számú melléklete mutatja a jogerősen elbírált ügyekben hozott döntések 
alakulását.  Ebből  megállapítható,  hogy  pernyertességi  arányunk  igen  jó,  86,36  %.  A 
határozatok megváltoztatására 7,5 %-ban igazságügyi szakértői vélemény alapján került sor.

Több  egyedi  ügy kapcsán  problémát  jelentett  az,  hogy nem volt  (és  ma  sincs)  egységes 
gyakorlat a bírák között hivatalunk pernyertessége esetén igényelt  perköltségek megítélése 
tárgyában. A kért jogtanácsosi munkadíjat minden esetben megítélik a bírák, azonban a perrel 
összefüggésben felmerült készkiadásaink fedezetét szolgáló perköltség tekintetében már nem 
ilyen következetesek. 

A  peres  ügyek  kapcsán  említést  kell  tenni  két  államigazgatási  jogkörben  okozott  kár 
megtérítése iránti ügyről is, melyek építésügyi hatósági vonzattal is bírnak:
 Kecskeméti  lakos  ügyében  a  kijelölés  alapján  eljáró  Jász-Nagykun-Szolnok  Megyei 

Bíróság  első  fokon  elutasította  a  felperes  keresetét.  A  Szegedi  Ítélőtábla  az  ítélet 
helybenhagyta. Felperes a Legfelsőbb Bírósághoz fordult, amely a felülvizsgálati kérelmet 
elutasította.

 Dunavecsei lakos esetében a felperes keresetét jogerősen elutasították (a Szegedi Ítélőtábla 
helybenhagyta  a  Bács-Kiskun  megyei  Bíróság  keresetet  elutasító  ítéletét).  Felperes  a 
Legfelsőbb Bírósághoz fordult, kérelme elutasításra került.

2.2.4. Ügyészség, ombudsman és főhatóságok által végzett vizsgálatok

2.2.4.1. Ügyészségi vizsgálatok

 Négy  esetben  magánszemélyek  kommunális  adója  ügyében  hozott  méltányossági 
határozatunk ügyészi  vizsgálatát  kérték  az  ügyfelek.  Az ügyészség  jogszerűnek tartotta 
eljárásunkat, így nem intézkedett.

 Üzlet  működési  engedélyezési  eljárásával  kapcsolatban  az  ügyfél  sérelmezte,  hogy  a 
zajszintmérés költségét az első fokú hatóság rá hárította. Hivatalunk a fellebbezést nem 
fogadta  be  (költségek  viselése  eljárási  határozat,  s  az  Áe.  nem  teszi  lehetővé  a 
jogorvoslatot),  de  az  eljárást  megvizsgáltuk,  s  az  ügyben  nem  tettünk  felügyeleti 
intézkedést.  Az  ügyfél  az  ügyészséghez  fordult,  ahonnan  jelzés  érkezett,  miszerint  a 
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fellebbezést el kellett volna bírálnunk. Ezzel nem értettünk egyet, felterjesztettük az ügyet 
a Belügyminisztériumba. Az eljárás még folyamatban van.

2.2.4.2. Ombudsmani vizsgálatok

 Az  ombudsman  telepengedélyezési  ügyben  vizsgálta  Kiskunfélegyháza  jegyzője  és 
hivatalunk eljárását.  Megállapította,  hogy mind az első fokú hatóság,  mind hivatalunk 
jogszerűen járt el.

 Birtokháborítási ügyben vizsgálta az állampolgári jogok biztosa Kikunfélegyháza jegyzője 
és hivatalunk eljárását. Megítélése szerint a jegyzőnek a lakcímnyilvántartás adatataiból 
meg kellett volna állapítania a birtoksértő személyét. Az ombudsman megállapítását nem 
tudtuk elfogadni, mivel a lakcímnyilvántartásba nem egy személy volt az adott lakcímre 
bejelentkezve,  így sérült  volna azon személy joga,  aki  a  birtoksértést  nem követte  el. 
Álláspontunkat az adatvédelmi biztos is megerősítette.

 Egy kecskeméti  beruházással  kapcsolatosan – melynek másodfokú építésügyi  hatósági 
eljárásából főhatóságunk időközben kizárt és az eljárás lefolytatására másik közigazgatási 
hivatal  vezetőjét  jelölte  ki  –  környezetvédelmi  szervezetek  panaszbejelentésére  az 
állampolgári jogok országgyűlési biztosa vizsgálatot folytatott. Az erről szóló jelentésében 
egyrészt kezdeményezte, hogy hivatalunk elsőfokú építésfelügyeleti jogkörében az épített 
környezet  alakításáról  és  védelméről  szóló  1997.  évi  LXXVIII.  törvény  46.  §  (2) 
bekezdésének a) pontja szerint járjon el a biztos úr korábbi megkeresése alapján, másrészt 
gondoskodjon  arról,  hogy  az  ügyféli  jogállásra  vonatkozó  elsőfokú  határozat  –  mint 
érdemi döntés – elleni fellebbezés a jövőben érdemi elbírálásra kerüljön.
A  másodfokú  építésügyi  hatóságunkat  érintő  első  kezdeményezésére  tekintettel 
tájékoztattuk  a  biztos  urat,  hogy az  Országos  Lakás-  és  Építésügyi  Hivatal  (OLÉH) 
Elnöke, dr. Borsi László úr a nevezett beruházás építésigazgatási ügyében hivatalunkat az 
építésfelügyeleti  eljárásból  kizárta  és  az  elsőfokú  építésfelügyeleti  hatáskör  ellátására 
másik közigazgatási hivatalt jelölt ki, továbbá utasította a kijelölt közigazgatási hivatalt, 
hogy az építésfelügyeleti eljárást folytassa le.
Második  kezdeményezésével  egyetértettünk.  Hivatalunk  vezetője  intézkedett,  hogy  a 
jövőben  az  ügyféli  jogállásra  vonatkozó  elsőfokú  határozatok  elleni  fellebbezéseket 
érdemben el kell bírálni.

 Egy  hajósi  építési  engedélyezési  ügyben  az  építtető  panaszára  indult  eljárás  kapcsán 
kereste  meg  informálisan  hivatalunkat  az  Állampolgári  Jogok  Országgyűlési  Biztosa 
Hivatalának  vezető-főtanácsosa.  Kérésére  megküldtük  a  folyamatban  lévő  felügyeleti 
intézkedés iránti kérelem elbírálása keretében másodfokú építésügyi hatóságunk által az 
építtető,  valamint  az  elsőfokú  építésügyi  hatósági  eljárás  lefolytatására  hatáskörrel  és 
illetékességgel rendelkező közigazgatási szerv részére írt levelünket. 
Megállapításunk szerint az engedély-határozat kézbesítése nem volt szabályszerű, így az 
eljárást még nem tudtuk lefolytatni.

 Egy  tiszakécskei  ügyben  másodfokú  építésügyi  hatóságunk  az  elsőfokú  hatóság  által 
kiszabott építésügyi bírság mértékét megváltoztatta, egyebekben az elsőfokú határozatot 
helybenhagyta. A szabálytalan építési munkát végző ügyfeleket már az eljárás folyamán – 
érdeklődésükre – szóban is tájékoztattuk mind a lehetséges következményekről, illetőleg 
arról,  miként  tudják  ezeket  elkerülni  vagy  ezek  mértékét  csökkenteni.  Másodfokú 
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határozatunkból  a  jövőbeni  jogszerűen  tehető  intézkedésekről  szintén  értesültek  az 
ügyfelek.  A  jogorvoslatról  szóló  tájékoztatás  ellenére  bírósági  felülvizsgálatot  nem 
kezdeményeztek,  helyette  a  –  jogerős  és  végrehajtható  –  másodfokú  határozatunkban 
foglaltakat, ti. a bírság megnövelt mértékét sérelmezve több hónappal később felügyeleti 
intézkedést  kezdeményeztek  az  OLÉH-nál,  illetőleg  panaszbejelentést  tettek  az 
állampolgári jogok országgyűlési biztosánál és egy országgyűlési képviselőnél.

A biztos úr vizsgálati  jelentésében kifejtette,  hogy az építésügyi  hatóság alkotmányos 
jogokkal  összefüggő  visszásságot  okozott  azzal,  hogy  a  fennmaradási  engedélyezési 
eljárásban nem vette figyelembe azt a tényt, hogy az építtető mindent megtett a jogsértés 
megszüntetése  érdekében:  a  telekalakítással  lényegében  megszüntette  a 
szabálytalanságot,  amit  azzal  idézett  elő,  hogy  a  törvényi  előírásokkal  ellentétben  a 
telekhatárra építkezett.

Hivatalunk a biztos úrnak küldött állásfoglalásában részletes indokolást adott arra, miért 
nem  áll  másodfokú  építésügyi  hatóságunknak  módjában  az  építtetők  ügyében  a 
kezdeményezésével  összefüggésben  intézkedni.  Álláspontunk  szerint  az  ügyfelek  két 
szabálytalanságot követtek el: egyrészt a jogerős építési engedélytől eltérően, másrészt 
olyan helyen építkeztek, ahol az a vonatkozó építésügyi jogszabályok szerint nem volt 
szabályos. A panaszosok azzal, hogy az eredetileg a telekhatárra épített épületük melletti 
szomszédos ingatlanból egy részt utólag megvásároltak, csak a szabálytalan – oldalkert 
nélküli – elhelyezést orvosolták. Azt a szabálytalanságot, hogy a jogerős és végrehajtható 
építési engedélytől eltérően építkeztek, ezzel nem tették jogszerűvé. Ez a fennmaradási 
engedély  kiadásának  a  feltétele  volt.  Ez  utóbbi  szabálytalanságot  csak  az  építmény 
lebontásával tudták volna orvosolni az építtetők.

2.2.4.3.OLÉH vizsgálata

 Az OLÉH a panaszosok kezdeményezésére a fent nevezett tiszakécskei ügyben felügyeleti 
eljárást  folytatott  le.  Az  OLÉH  –  nem  vitatva  az  építésügyi  bírság  megállapításának 
jogosságát – felügyeleti intézkedés keretében a bírság kiszámításának módját illetően (az 
OLÉH álláspontja szerint a bírság kiszámításának alapjául szolgáló térfogatba az alapozás 
térfogata  nem számít  be)  a  határozatunkat  megsemmisítette  és  új  eljárás  lefolytatását 
rendelte el az ügyben.
Másodfokú  építésügyi  hatóságunk  az  OLÉH  határozatában  foglaltaknak  megfelelően 
hozott  határozatot  az  építtetők  építésügyi  bírság  ügyében.  Arról  egyenlőre  nincs 
tudomásunk,  hogy  döntésünk  bírósági  felülvizsgálatát  kezdeményezték-e  az  építtetők, 
azonban  az  ügyüket  korábban  is  felkaroló  országgyűlési  képviselő  urat  ismételten 
megkereshették,  hiszen  a  képviselő  úr  több  fórumhoz  is  fordult  hivatalunk  eljárását 
kifogásolva.  Így  ismereteink  szerint:  az  Országgyűlés  elnökéhez,  az  OLÉH-hoz,  s 
hivatalunkhoz  is.  Említést  kelt  tenni  arról  is,  hogy kezdeményeztük  az  OLÉH-nál  az 
állampolgári jogok országgyűlési biztos ajánlásának (mely megítélésünk szerint az egyedi 
ügytől  elvonatkoztatva  általánosságban  az  építésügyi  bírság  jogintézményének 
alkotmányos alapjait vitatja) mérlegelését. Ha azzal egyetértenek, a jogalkotásra jogosult 
szerveknél  kezdeményezzék  az  ide  vonatkozó  törvényi,  illetve  miniszteri  rendeleti 
szabályozás hatályon kívül helyezését.
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 Egy  üdülőépület  szabálytalan  bővítése  ügyében  a  bontás  elvégzésére  –  a  jogerős  és 
végrehajtható határozattal – megállapított határidő eltelt,  a kötelezettek a munkálatokat 
nem végezték el. A végrehajtás kikényszerítése érdekében az elsőfokú építésügyi hatóság 
ismételten  kiszabott  építésügyi  bírsággal  sújtotta  az  ügyfeleket.  Időközben  az  egyik 
építtető – hivatkozással a jövőbeni, általa vélelmezett jogszabályváltozásra – beadvánnyal 
fordult az OLÉH felé.
Az OLÉH a végrehajtási eljárás felfüggesztését indítványozó kérelmet áttette elbírálásra 
másodfokú  építésügyi  hatóságunkhoz  az  Áe.  7.  §  (1)  bekezdése  alapján.  Az  eljárási 
fokozatok betartására figyelemmel illetékességből megküldtük az elsőfokú hatóságnak az 
OLÉH  levelét  és  a  csatolt  iratokat  (tekintettel  arra,  hogy  hivatalunk  előtt  nem  volt 
folyamatban  eljárás)  kérve,  hogy  a  bejelentő  –  a  bontást  elrendelő  jogerős  és 
végrehajtható  elsőfokú  határozat  végrehajtásának  felfüggesztése  iránti  kérelmével 
kapcsolatosan az Áe. 4. § (1) bekezdése alapján járjon el.

 Egy lajosmizsei műanyagipari vállalkozás telephelye egy olyan telektömbben található, 
ahol  az üzem eredetileg meglévő két  üzemi funkciójú épületekkel  beépített  saroktelke 
mellett  az  összes  többi  (kb.  30)  telek  családi  lakóépülettel  van  beépítve.  A  Kft. 
megvásárolta az egyik szomszédos lakótelket, s építési engedélyt kért és kapott azon egy 
kb.  14  méter  magas  „raktárépület”  megépítésére.  Az  épület  építési  munkái  még  nem 
fejeződtek be, amikor a Kft. kérelmet terjesztett elő az engedélyezett épület funkciójának 
raktárról  üzemi  termelő  funkcióra  történő  változtatásának  engedélyezése  iránt.  A 
szomszédos ingatlanok tulajdonosai által előterjesztett jogorvoslati kérelmek (fellebbezés, 
illetve felügyeleti intézkedés iránti kérelem) kapcsán hivatalunk 2005. márciusában a Kft. 
részére  kiadott  építési  engedélyt  felügyeleti  intézkedés  keretében,  míg  a 
rendeltetésmódosítási  engedélyt  a  fellebbezés  alapján  megsemmisítette,  és  az  elsőfokú 
építésügyi hatóságot (akkor még Lajosmizse Város Jegyzőjét, aki helyett utóbb az eljárás 
lefolytatására  kérelem alapján  Kiskőrös  Város  Jegyzőjét  jelöltük  ki),  új  fennmaradási 
engedélyezési  eljárás  lefolytatására  utasítottuk.  Az  ügyben  ugyanis  egyértelműen 
megállapítható volt,  hogy az építtető a jogerős építési  engedélytől eltérően más telken 
belüli  elhelyezéssel  építette  meg  a  „raktár”-épületet  (megjegyzem  utóbb  már  az  is 
megállapítást nyert, hogy nem csak telken belül helyezték más helyre az épületet, mint az 
az engedélyezett tervek részét képező helyszínrajzon szerepelt, hanem alaprajzilag is és 
magasságát  tekintve  is  nagyobb  lett  az  épület).  Ezen  másodfokú  határozatunk  ellen 
hónapok múlva a Kft. felügyeleti intézkedés iránti kérelmet nyújtott be az OLÉH-nál. Az 
OLÉH  a  felterjesztett  iratok  alapján  megállapította,  hogy  hivatalunk  nem  követett  el 
jogsértést az ügyben, felügyeleti intézkedésre okot adó körülmény nem állapítható meg 
eljárásunkkal összefüggésben. Megjegyzem, a határozat átvételét  követő kb.  hat hónap 
múlva,  2005.  októberében  a  Kft.  keresetet  terjesztett  elő  ezen  határozatunk  bírósági 
felülvizsgálata  iránt  a  Bács-Kiskun  Megyei  Bíróságon.  A bíróság  egyelőre  még  nem 
jogerős végzésével a pert  megszüntette,  mivel hivatalunk álláspontjával egyezően nem 
érdemi,  s  így  bíróság  által  felülvizsgálhatónak  minősítette  ezen  határozatunkat  (nem 
beszélve arról, hogy álláspontunk szerint egyébként is nyilvánvalóan elkésett keresetről 
lenne szó). Csak a teljesség kedvéért: a Kft. időközben újabb lakóingatlant vásárolt meg a 
telektömbben,  s  ezt  is  vállalkozás  telephelyéhez  kapcsolta.  Az  ügyben  több  elsőfokú 
építésügyi  hatósági  intézkedés  is  történt  még  (engedély  nélküli  építményhasználat 
megszüntetésére kötelezés, fennmaradási engedély iránti kérelem benyújtásra kötelezés, 
fennmaradási engedélyezési eljárás felfüggesztésére irányuló kérelem elutasítása), melyek 
ellen a Kft. jogorvoslati kérelmeket terjesztett elő. Ezek elbírálása folyamatban van.
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Belügyminisztérium vizsgálata

Egy  kecskeméti  beruházással  összefüggésben  a  Belügyminisztérium  megkeresésére 
hivatalunk  építésügyi  hatóságánál  lefolytatott  eljárási  cselekményekről,  intézkedésekről 
kronologikus összefoglalót készítettünk mellékletekkel kiegészítve.

2.3.  A  közigazgatási  hivatalvezető  és  a  hivatal  önálló  szakigazgatási 
szervei  által  ellátott  hatósági  tevékenység  felügyeleti  és  szakmai 
ellenőrzéseinek megállapításai

2.3.1.  A hivatalvezető hatósági,  felügyeleti  és  szakmai  ellenőrzéseinek 
megállapításai

2.3.1.1. Hatósági ellenőrzés, felügyeleti vizsgálat, szakmai ellenőrzés alapja

A módosított 191/1996. (XII. 17.) Kormányrendelet 10. §-a ad felhatalmazást a közigazgatási 
hivatal  vezetőjének  a  hatósági  ellenőrzésekre  azon  ügyekben,  amelyekkel  kapcsolatos 
jogorvoslatok elbírálására az Áe.  94.  §  (1) bekezdése alapján a  hivatalvezető hatáskörébe 
tartoznak.

A szabálysértésekről  szóló  1999.  évi  LXIX.  tv.  37.  §  b.  pontjára  figyelemmel  végeztünk 
hatósági ellenőrzést az elsőfokú szabálysértési hatóságoknál.

A felügyeleti jogkörről az anyakönyvi igazgatás vonatkozásában az 1982. évi 17. tvr. 3. § (1) 
bekezdése, a személyi adat- és a lakcímnyilvántartást, valamint az okmányirodai feladatokat 
illetően pedig az 1992. évi LXVI. tv. 8. § (1) bekezdés a.) és b.) pontja rendelkezik.

Vizsgálatainkat  munkatervünk  alapján  végeztük,  s  megállapításainkról  az  ügyintézőket, 
jegyzőket szóban és a vizsgálati jegyzőkönyv megküldésével is értesítettük. Célunk az, hogy a 
helyszínen  minden  esetben  segítséget  nyújtsunk  jogesetek  megoldásával,  illetve  egyéb 
módon.

Hivatalunk az építésfelügyelettel kapcsolatos feladatokat, az épített környezet alakításáról és 
védelméről  szóló  többször  módosított  1997.  évi  LXXVIII.  törvény  (továbbiakban:  Étv.) 
valamint az építésfelügyeleti ellenőrzési eljárásról szóló 48/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 
(továbbiakban: R.) szerint látja el, a Területi Főépítésszel egyeztetett éves munkaterv alapján.

A  személyes  gondoskodást  nyújtó  szociális  intézmény  és  a  falugondnoki  szolgálat 
működésének  engedélyezéséről,  továbbá  a  szociális  vállalkozás  engedélyezéséről  szóló 
188/1999.  (XII.  16.)  Korm.  rendelet  14.  §   (1)  bekezdése   alapján  a  normatív  állami 
hozzájárulásban  részesülő  nem  állami,  egyházi  fenntartású  szociális  intézményeket  a 
működést  engedélyező  szerv  -  a  megyei,  fővárosi,  valamint  egyházi  módszertani 
intézménynek, mint szakértőnek a bevonásával – évente legalább egy alkalommal ellenőrzi, a 
14.  §   (3)  bekezdése   alapján  pedig  az  állami  fenntartású,  valamint  normatív  állami 
hozzájárulásban nem részesülő szociális intézményeket legalább kétévenként ellenőrzi, hogy 
a fenntartó az intézményt a szakmai szabályoknak megfelelően működteti-e.
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Hivatalunk  által  2005.évben  végzett  hatósági  ellenőrzéseket,  felügyeleti  vizsgálatokat  a 
beszámoló II/4. számú melléklete tartalmazza.

2.3.1.2. Hatósági ellenőrzések tapasztalatai

2.3.1.2.1. Építésügyi igazgatás

Személyi és tárgyi feltételek

A vizsgált  településeken  a  személyi  és  a  tárgyi  feltételek  igen  változatosak  és  némileg 
összefüggésben vannak a helység adottságaival (lakosságszám, földrajzi elhelyezkedés, stb). 

Személyi  feltételek  biztosítottsága  tekintetében  az  állapítható  meg,  hogy  nem  minden 
településen  alkalmaznak  szakirányú,  a  képesítési  előírásoknak  megfelelő  végzettséggel  és 
közigazgatási  gyakorlattal  rendelkező  ügyintézőt  ezen  feladatok  ellátására,  döntés-
előkészítésre.  Egyes  kiemelt  építésügyi  hatósági  jogkörrel  nem  rendelkező  települések 
esetében a jegyző intézi a helyi jegyzői hatáskörben maradt építéshatósági ügyeket is, illetve 
több kistelepülés esetén tapasztalható az, hogy egyazon ügyintéző látja el ezen feladatokat 
több  településen  is  (hetenként  napi  egy-két  órában  végezve  ezen  feladatot  egy-egy 
településen).
.
Ezzel ellentétes a tapasztalat a vizsgált nagyközség (Bugac) esetében: ott teljes állásban (heti 
40  óra)  foglalkoztatják  az  építésügyi  hatósági  ügyintézőt  és  munkájával  egyéb,  nem 
építésügyi,  de  műszaki  jellegű  ügyekben,  a  településüzemeltetésben  segítségére  van  a 
jegyzőnek.

A tárgyi  feltételek  tekintetében  a  kiemelt  építésügyi  hatóságoknál  az  alapvető  feltételek 
biztosítottak, úgy a hivatalon belüli elhelyezés, műszerekkel, számítógéppel való ellátottság, 
jogszabályokhoz  való  hozzáférés  lehetősége,  mint  a  helyszíni  ellenőrzésekhez  szükséges 
gépjárművek tekintetében.

A kiemelt  építésügyi  hatósági  hatáskörrel  nem rendelkező  településeknél  a  helyzet  ennél 
lényegesen  rosszabb.  Az  ügyintézők  elhelyezése  általában  meglehetősen  esetleges,  önálló 
irodával a kollégák többsége nem rendelkezik, sőt néha önálló íróasztala sincs a hivatalban. 

A műszeres ellátottságot illetően az állapítható meg, hogy az esetenként szükséges műszereket 
általában  szívességi  alapon,  személyes  ismeretség  alapján  tudják  beszerezni  (pl.  oktatási 
intézményektől).  Fényképezőgép  általában  valamennyi  településen  rendelkezésre  áll.  Az 
alkalmanként megtartott helyszíni ellenőrzésekhez sokszor saját gépjárművet használnak. 

A hatályos jogszabályokhoz való hozzáférés lehetősége valamennyi polgármesteri hivatalban 
biztosított.

Jogszabályok alkalmazása

Az iktatás gyakorlata sok esetben kívánnivalót hagy maga után és megnehezíti akár az adott 
ügy, akár azon belül a már megtett intézkedések nyomon követését, illetőleg az azokra történő 
hivatkozást:  gyűjtőszámra iktatják pl.  az építésügyi  szakhatósági  nyilatkozatokat;  az  adott 
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eljáráson belül az egyes eljárási cselekményeket nem külön alszámra iktatják, hanem minden 
irat a főszámon jelenik meg.

Nagyon  gyakran  hiányzik  a  döntést  megalapozó  jogszabályra  történő  hivatkozás  (pl. 
építésügyi szakhatósági nyilatkozatok esetén a településrendezési tervnek való megfelelés).

Többször észrevételeztük, hogy a sajátos építményfajták esetében (Étv. 2. § 18. pont) – kivéve 
az antennákat és a műemlékvédelem alatt álló építményeket – a szakhatósági jogkört újból a 
kiemelt  építésügyi  hatóságok  gyakorolják  2003.  március  18-tól,  tehát  az  ilyen  irányú 
szakhatósági  nyilatkozatok  kiadása  a  vizsgálandó  időszakban  is  a  kiemelt  építéshatóság 
jogköre volt.

Jellemzően hiányoznak, illetőleg nem valósulnak meg az építésügyi és a műemlékvédelmi 
hatósági ellenőrzés részletes szakmai szabályairól szóló 47/1997. (XII.  29.) KTM rendelet 
előírásai az egyes építésügyi hatóságok ellenőrzési kötelezettségei tekintetében (3. § (1) bek.). 
Az  ellenőrzéseket  túlnyomórészt  nem kötelező  rendszerességgel,  hanem eseti  jelleggel  és 
főleg ügyféli panaszok alapján végzik az építéshatóságok.

Hiányosságok állapíthatóak meg az építésügyi műszaki nyilvántartások jogszabályi előírások 
szerinti vezetése terén is.

2.3.1.2.2. Adóügyi igazgatás

Személyi és tárgyi feltételek

A nagyobb településeken mind a munkát végző ügyintézők száma, mind a rendelkezésre álló 
technikai  felszerelések  száma  kedvezőbben  alakul.  A  kisebb  településeken  általánosan 
jellemző,  hogy  egy-egy  ügyintéző  az  adóigazgatási  feladatokon  kívül  kisegítőként  más 
feladatokat (iktatás, ingatlan-kataszter vezetése, stb.) is ellát. 

A vizsgált településeken az ÖNKADÓ nevű központi programot használják. A számítógéppel 
való ellátottság általában kielégítő, korszerűsítésre ritkán van keret.

Minden településről elmondható, hogy a hivatalos ügyfélszolgálati időtől függetlenül, minden 
munkanapon fogadják az ügyfeleket.

Jogszabályok betartása

A  határozatok  kiadmányozása  döntően  a  jogszabályoknak  és  a  munkaköri  leírásoknak 
megfelelően  történt,  néhány  esetben  fordult  csak  elő,  hogy  olyan  személy  írta  alá  a 
határozatot,  vagy  a  közbenső  intézkedést,  aki  erre  nem  volt  jogosult,  vagy  az  aláírásra 
jogosult aláírása felett „h” betűvel írta alá az ügyintéző az intézkedést.

Az  iktatás  továbbra  is  főleg  gyűjtőszámokon  történik,  ami  miatt  az  iratok  nyilvántartása 
nehézkes, s nem mindig követhető. (Ez az ellenőrzés szempontjából is problémát jelent.) A 
személyesen  benyújtott  bevallásokat,  illetve  egyéb  beadványokat  nem  minden  esetben 
iktatták, így az eljárási illetékek lerovását sem követelték meg.
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Az utóbbi időben az adók módjára behajtandó köztartozások behajtására irányuló tömeges 
megkeresésekre intézkedést 30 napon belül nem foganatosítottak, az adós fizetésre történő 
felszólításán kívül a megkeresések teljesítéséről nem gondoskodtak, a követelés munkabérből, 
járandóságból történő letiltásához, illetve ingó-ingatlan lefoglalásához ritkán folyamodtak. Ez 
többek között azzal magyarázható, hogy különösen megszaporodtak a szabálysértési helyszíni 
bírságok behajtása ügyében érkezett megkeresések, melyek hatalmas terheket jelentenek az 
adóügyintézők  részére,  hiszen  a  saját  adóbevételeik  behajtása  is  nehézségeket  jelent  a 
számukra. Gondot okoz továbbá a végrehajtási költségek rendezése is, a rendőrhatóságok nem 
hajlandók megelőlegezni azt.

A határozatokat – pénzügyi okok miatt – nem minden esetben kézbesítik tértivevénnyel, azt 
helyben  mezőőrök,  illetve  hivatalsegédek  útján  oldják  meg,  mely  kézbesítéseknek  nem 
minden esetben van nyoma.

Az  anyagi  és  eljárásjogi  szabályok  alkalmazása  általában  megfelelően  történt,  azonban 
elmondható, hogy a mulasztási bírság kivetésének lehetőségével nem élnek, a végrehajtási 
kényszercselekményekre,  adóellenőrzések  lefolytatására  –  idő,  munkaerő,  és  gyakran 
megfelelő szakképesítés hiányában – csak elvétve kerül sor.  Inkább a helyi  viszonyoknak 
megfelelően,  más  úton  (rábeszélés,  többszöri  felszólítás)  kísérlik  meg  az  adózási  morál 
javítását.  Emiatt  később előfordul,  hogy a  behajthatatlannak minősülő  bevételeiket  önálló 
bírósági végrehajtó útján kénytelenek foganatosítani.  Az adózási morál a települések nagy 
részén azonban jónak vagy legalábbis elfogadhatónak mondható.

Megállapítható, hogy az ÖNKADÓ programban használatos formahatározatokat nem minden 
esetben aktualizálják a jogszabály-módosításokkal összhangban,  s nem egészítik ki  pontos 
jogszabályi  hivatkozásokkal,  a  helyi  rendeletekben  meghatározott  mentességek, 
kedvezmények alkalmazásakor azokra nem történik utalás.

Gépjárműadó  területen  változást  jelent,  hogy  2004.  évtől  a  gépjárműadóztatás  a 
járműnyilvántartásra épül, melyről elmondható, hogy nem minden esetben tartalmazza a valós 
tényállapotot, ezért az adóhatóságnak szükség esetén egyedenként kell tisztáznia a tényállást, 
az adózóval egyetemben bizonyítási eljárást kell lefolytatnia. (nyilatkoztatás, régi okmányok 
beszerzése, stb.) 

A  telekadó,  építményadó,  épület  után  fizetendő  idegenforgalmi  adó  kivetése  során, 
amennyiben  az  ingatlannak  több tulajdonosa  volt,  és  azok  nem nyilatkoztak  az  adófizető 
személyéről, a Htv. 12. §-ában foglaltak ellenére az egyik tulajdonostárs terhére írták elő a 
teljes évi adót. Ezenkívül a vagyoni típusú adók kivetése során nem minden esetben vannak 
figyelemmel  az  ingatlan-nyilvántartási  bejegyzésen  alapuló  adóalanyiságra,  az  ingatlan 
tulajdonosi viszonyait igazoló földhivatali tulajdoni lapokat nem szerzik be.

Tapasztaltunk olyat,  hogy az ügyfelek méltányossági alapú kérelmeit szóban intézték el,  s 
engedélyezték  az  adótartozás  több  havi  részletekben  történő  megfizetését  úgy,  hogy arról 
határozatot  nem  hoztak.  A  méltányossági  ügy  elintézésekor  az  iratanyagból  többnyire 
hiányoznak a döntést megalapozó tények, környezettanulmányok. 

Az adó- és értékbizonyítványok és az adóigazolások kiadásával kapcsolatban nem találtunk 
hiányosságokat,  az ingatlanok forgalmi értékének megállapítása során általában a műszaki 
szakértelemmel is rendelkező, építéshatósági ügyintézők segítségét veszik igénybe. 
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Az adóigazgatási feladatokat ellátó ügyintézők részére kialakított anyagi érdekeltségi rendszer 
bevezetésével az ellenőrzéssel érintett településeken nem találkoztunk.

Összességében  megállapítható,  hogy  az  anyagi,  eljárásjogi  jogszabályokat  –  a  felsorolt 
hiányosságok és hibák ellenére – többségében helyesen értelmezik, és alkalmazzák. Az előírt 
tartozások  behajtása,  a  végrehajtási  cselekmények  foganatosítása  terén  tapasztalhatók 
hiányosságok,  szükségesek  további  erőfeszítések.  Célszerűnek  tartanánk  továbbá  az 
adóellenőrzések éves munkaterv szerinti lefolytatását is. 

2.3.1.2.3. Kereskedelmi és ipari igazgatás

Üzletek működése

Személyi és tárgyi feltételek

Az  üzletek  működési  engedélyezésével  kapcsolatos  hatósági  ügyintézés  –  az  I.  fokú 
hatóságoknál végzett ellenőrzések tapasztalatai alapján – általában megfelelő. Néhány helyen 
az  üzletek  működési  engedélyezésével  kapcsolatos  hatósági  munkát  más  jellegű 
munkaterületekhez,  pl.  az  okmányirodához  kapcsolták.  Ezeket  a  szerencsésnek  nem 
nevezhető megoldásokat az esetek többségében a feltételek hiánya, vagy egyszerűen csak a 
kényszere szülte. 

Általánosan jellemző az is, hogy a tevékenységért felelős ügyintézők más, rendszerint igen 
problémás feladatok  ellátásával (pl. telepengedélyezés, építésügy, adó, stb.) is meg vannak 
bízva, ezért túlterheltek, és szakmai szempontból sem képesek maradéktalanul ellátni  a rájuk 
háruló feladatokat.

Az üzletek működési  engedélyezésével kapcsolatos munkát végző ügyintézők képzettsége, 
szakmai  felkészültsége  megfelelő.  Valamennyien  rendelkeznek  a  tevékenység  ellátásához 
előírt  iskolai  végzettséggel.  A  kiadmányozási  jog  gyakorlása  mindenhol  a  hivatal 
ügyrendjéhez  igazodik.  A nagyobb  településeken  az  ügyintézőnek  a  közbenső  döntések 
meghozatalánál  nagyobb  részben  önálló  aláírási  joga  van.  Kis  településen  az  üzletekkel 
kapcsolatos ügyek intézése általában a jegyzőre hárul. Az ügyintézők a határozatokat, illetve 
az ügyintézéssel kapcsolatos leveleket kivétel nélkül maguk írják, általában számítógépen. A 
CD-jogtár használata a munkavégzéshez hivatalon belül általában biztosított. 

Jogszabályok betartása

Az üzletek működési engedélyével kapcsolatos kérelmeket mindenhol iktatják, érkeztetik, s az 
ügyiratot  külön  előadói  ívben  tárolják.  Az  egymással  összefüggő  aktákat  azonban  nem 
minden települési polgármesteri hivatalban kapcsolják össze, ezért gyakran követhetetlen az 
ügyintézés menete. Az ügyeket általában csak főszámon tartják nyilván. Az iktatóbélyegző 
lenyomata  az  alapkérelmen megtalálható,  az  érkezés  dátuma,  illetve  az  előadó is  fel  van 
tüntetve. Az egyes beadványok mellékleteinek száma nincs megjelölve. Az irattárba helyezés 
dátuma az előadói íveken általában nincs feltüntetve. A később érkezett  iratok, a pótlások 
külön  alszámot  nem  kapnak,  a  csatolt  iratok  érkezésének  időpontja  az  iratokon  történt 
megjelölés alapján sem állapítható meg. Az iktatás, ügyiratkezelés további hiányossága az, 
hogy az akták borító lapján az ügyben történt intézkedések nem jelennek meg. 
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Az  üzletek  működésével  kapcsolatos  kérelmeken  pontosan,  a  hatályos  jogszabályoknak 
megfelelően mindenhol le van rovatva az illeték, és a kérelemre ragasztott illetékbélyegek 
érvénytelenítése is megtörténik. 

Az  üzletek működési engedélyével kapcsolatos nyilvántartást formanyomtatványon vezetik, 
melyek  általában  áttekinthetők,  folyamatosak,  naprakészek,  s  a  jogszabályban 
meghatározottaknak megfelelőek. Vezetésük számítógépen és manuálisan is megvalósulhat. 
Mindezek  ellenére  a  munkakör  ellátásával  megbízott  ügyintézők  –  főleg  a  nagyobb 
településeken – gyakran naprakészen nem, vagy csak nehezen képesek pontosan megmondani 
azt, hogy valójában hány működő üzlet is található a településen.

Az  üzletek  működési  engedélyével  kapcsolatos  hatósági  eljárás  megindításának  pontos 
időpontja általában nem dokumentált.  Az eljárás megindítása előtt az ügyfelek lényegében 
minden településen teljes körű tájékoztatást kaptak. Ezt támasztja alá az, hogy hiánypótlásra 
történő felhívás az aktákban gyakorlatilag nem található. A kérelem és valamennyi szükséges 
melléklet  befogadása  általában  egy  időben,  az  eljárás  megindításakor  történik. 
Megállapítható, hogy az ügyintézők jelentős segítséget nyújtanak a kérelem  kitöltéséhez és a 
szükséges mellékletek beszerzéséhez. 

A csatolandó szükséges mellékletek vonatkozásában megállapítható, hogy azok általában - a 
jogszabály által  elrendelt  formai  követelményeknek megfelelően -  megtalálhatók az egyes 
ügyiratokban. Ott, ahol az eredeti okiratok nem találhatók meg, általában hiteles másolatot 
mellékelnek.  Az  ügyintézők  törekednek  arra,  hogy  csak  a  jogi  szempontból  alakilag  is 
érvényes okiratokat fogadják el. (Noha néhány településen fokozni kellene a részükre adandó 
jegyzői  segítségnyújtást.)  A tulajdoni  lapot  az  ügyfelektől  általában – akkor  is,  ha bérleti 
szerződés alapján történik az üzemeltetés – megkövetelik.  A kereskedők a kérelmükhöz a 
kereskedelmi  tevékenység  végzésére  jogosító  okiratot  megfelelően  csatolják.  Meg  kell 
azonban jegyezni  azt,  hogy az ügyintézők – döntően cégek esetén – nem maradéktalanul 
ellenőrzik azt, hogy a kérelmezők a tevékenység folytatására valóban jogosultak-e. (TEÁOR-
szám  egyezése,  30  napon  belüli  cégkivonat  megkövetelése)  Az  engedélyek  tárgyában 
valamennyi  településen  alakszerű  határozatot  is  hoznak.  Ezen  határozatok  azonban  nem 
minden esetben felelnek meg maradéktalanul az Áe-ben meghatározott alakiság feltételeinek. 
Hiányosságként  róható  fel  továbbá  még  az  is,  hogy  néhány  helyen  még  található  olyan 
határozat (működési engedély), melyre a szakhatóság hozzájárulásához feltételként kapcsolt 
kikötéseket nem hiánytalanul vezették fel .

Az  I.  fokú  hatóság  az  eljárása  során  az  eljárási  határidőket  –  a  fentiekben  jelzett 
hiányosságokon  kívül  –  lényegében  megtartják.  Megállapítható,  hogy  az  ügyek  érdemi 
elbírálására a kormányrendeletekben és az Áe.-ben meghatározott határidők az ügyek nagy 
részében elégségesek. A határidő-túllépések jelentős százaléka így is elkerülhető lett volna, ha 
azokban az esetekben,  amelyekben az Áe.-ben meghatározott  30 napos határidő nem volt 
tartható  az  Áe.  rendelkezéseinek megfelelően az  ügyintézési  határidőt  meghosszabbították 
volna.

A működő  üzletek  ellenőrzése  általában  alkalomszerűen  történik,  bár  ellenőrzési  tervek  a 
településeken mindenhol készülnek. A zenés szórakozóhelyek általában ott okoznak gyakran 
problémákat,  ahol  –  a  település  jellegénél  fogva  –  a  számot  tevő  pihenni,  aludni  kívánó 
lakosság a szórakozás ezen formáját nehezen tűri, másrészt ott, ahol a zenés szórakozóhelyek 
körül kialakult viták mögött más ellentétek húzódnak meg.
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Telepengedély

A megye településein a telepengedélyezési eljárással kapcsolatos elsőfokú hatósági ügyintézés 
ellenőrzése során tapasztaltak igen eltérő képet mutatnak.

Személyi és tárgyi feltételek

A vizsgálatok  során  azt  tapasztaltuk,  hogy  a  telepengedélyezéssel  kapcsolatos  hatósági 
feladatokat  végző  ügyintézők  döntő  többsége  középfokú  végzettségű.  Az  ügyintézők  egy 
része  a  munkája  mellett  felsőoktatási  intézményben  levelező  tagozaton  tanul.  A vizsgált 
településeken  az  ügyintézők  mindegyike  rendelkezik  közigazgatási  alapvizsgával,  a 
többségük  ECDL számítógép-kezelő  vizsgát  is  tett.  A levelek  és  határozatok  megírására 
számítógépen  történik.  A jogszabályokhoz  CD jogtáron  keresztül  jutnak,  melynek  elérése 
minden településen biztosított. Minden településen a jegyző a kiadmányozási jog gyakorolója, 
illetve az aljegyző, vagy a  hatósági  osztály vezetője.  Az ügyintézők általában a közbenső 
intézkedések tekintetében rendelkeznek aláírási joggal, de pl. Tiszakécskén az ügyintéző nem 
rendelkezik aláírási jogosultsággal még közbenső intézkedések kapcsán sem.

Jogszabályok betartása

Általánosságban elmondható, hogy a telepengedélyezéssel kapcsolatos kérelmeket iktatják, de 
néha voltak olyan tapasztalataink, hogy az eljárás megindítását nem dokumentálták, amit nem 
lehet az ügyintéző mulasztásának tekinteni, ha nem ő végzi a beérkező kérelmek iktatását. A 
kérelmek  benyújtása  már  szinte  mindenhol  formanyomtatványon  történik,  de  néha 
tapasztaljuk, hogy a kérelmet kézzel írva, vagy nyomtatva nyújtják be. Bár az eljárás 6.000 Ft 
+  ÁFA  igazgatási-szolgáltatási  díj  köteles,  de  egy  egyesület  az  „illetékmentességére” 
hivatkozással  akart  díjmentességet  kapni  (Tiszakécske).  Az  ellenőrzött  települések 
mindegyikében a kérelmeket külön előadói ívben tárolják, főszámot kapnak, de nem minden 
településen találkoztunk azzal, hogy a pótlólag becsatolt iratokat alszámon iktatták volna. A 
megvizsgált településeken a nyilvántartás vezetése néhány esetben nem felel meg teljesen a 
kívánalmaknak.  A tipikus  hiba  ezek  esetében  az,  hogy  vagy  elavult,  vagy  pontatlan  a 
nyilvántartás vezetése, de előfordult olyan eset is, hogy nyilvántartást nem is vezettek az adott 
településen (Zsana).

Sok  esetben  azt  tudtuk  megállapítani,  hogy az  ügyszám –  noha  a  vonatkozó  jogszabályi 
rendelkezések már a 2003-as esztendőre olyan kógens határidőket állapítottak meg, amelyek 
elmulasztása esetén a gazdálkodást folytató vállalkozásoknak rendkívül komoly szankciókkal 
(pl.  a  tevékenység  folytatásának  megtiltása)  kell  számolniuk  –  feltűnően  kevés.  Nagyon 
gyakran előforduló eset az, hogy a szakhatóságok helyszíni szemléről történő értesítését nem 
minden  esetben  dokumentálták.  Előfordult  egyes  esetekben,  hogy  a  létesítendő  teleppel 
szomszédos  ingatlanok  tulajdonosait,  használóit  nem  értesítették  a  szemle  időpontjáról. 
Sajnos olyan esettel is találkoztunk (Zsana), hogy helyszíni szemléről felvett jegyzőkönyvet 
nem  találtunk  egy  ügy  iratai  között.  A kérelemhez  csatolandó  mellékletek  tekintetében 
megjegyzendő,  hogy az ingatlan használati  jogcímét  -  elenyésző  esetben – nem pontosan 
igazolják (becsatoltak ugyan bérleti szerződést, de a bérbeadó jogosultsága nincs igazolva). A 
kiadott  határozatokra  általában  elmondható,  hogy a  formai  szabályokat  követik,  pontos  a 
jogszabályi helyekre történő hivatkozás is, de előfordul, hogy a szakhatóságok kikötéseit nem 
teljes  körűen  vezetik  bele  az  indokoló  részbe.  Előfordult,  hogy  folytatni  kívánt  ipari, 
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szolgáltató  tevékenység  TEÁOR  szerinti  feltűntetése  pontatlan  volt.  A  határozatot  – 
különösen a kisebb lélekszámú településeken – a kérelmező a hivatalban személyesen veszi 
át, amit az irattári példányon aláírásával igazol, és a legtöbb helyen – helyesen – az előadói 
ívre is rávezetnek. Ez a megoldás teljes mértékben megfelel a kézbesítés szabályainak, és nem 
utolsó sorban költségtakarékos is. A határozatot nem minden esetben küldik meg az összes 
érintett  szakhatóságnak,  ennek oka valószínűleg az lehet,  hogy a  jogszabályi  változásokat 
nem naprakészen követik nyomon. Gyakran nem küldik meg a telepengedélyes határozatot a 
Megyei  Fogyasztóvédelmi  Felügyelőségnek,  illetve  az  Országos  Munkabiztonsági  és 
Munkaügyi  Főfelügyelőség  illetékes  területi  szervének.  Noha  ezek  a  szervek  a 
telepengedélyezési  eljárásban  nem  szakhatóságok,  de  a  jogszabály  egyértelműen  írja  elő 
részükre a határozat kézbesítését. A fenti hiányosságok jövőben történő elkerülése érdekében 
minden esetben felhívtuk az ügyintézők figyelmét.

Az Országgyűlési Biztosok Hivatala ajánlására a vizsgálatok során arra is kerestük a választ, 
hogy ellenőrzéseket folytatnak-e a működő telepekkel kapcsolatosan. Azt tapasztaltuk, hogy 
elenyésző számban tartanak ellenőrzéseket, ennek fontosságára minden esetben felhívtuk az 
illetékesek figyelmét. Feltehetően sok az engedély nélkül működő telep, ahol szükséges lenne 
a tevékenység gyakorlásának a megtiltása. 

2.3.1.2.4. Szabálysértési ügyintézés

Személyi és tárgyi feltételek

Általános tapasztalat,  hogy az ügyintézés személyi,  tárgyi  feltételei  mindenütt  adottak.  Az 
ügyintézés  során  szinte  mindenütt  ugyanazok  a  hibák  tapasztalhatóak.  Valamennyi 
szabálysértési  ügyintéző  (jegyző)  rendelkezésére  áll  a  Magyar  Közlöny,  CD,  vagy DVD-
jogtár, sok helyen egyéb szakirodalom (szabálysértési törvény kommentárja stb.), s általában 
külön  helyiségben  végzik  a  munkájukat,  ahol  lehetőség  van  a  zavartalan  meghallgatások 
lebonyolítására is.

Jogszabályok betartása

A szabálysértési hatóságok – egy-két kisebb település kivételével - mutatókönyvet vezetnek, 
de  ahol  vezetnek,  ott  sem  az  Sztv.  27.  §  (1)  bekezdésében  meghatározott  teljes  körű 
adattartalommal. Ez elengedhetetlen a „helyi priorálás” elvégzéséhez.  

Pénzbírság nyilvántartót általában vezetnek, abba – helyesen – a pénzbírságot megállapító 
határozatok jogerőre emelkedését követően vezetik be a behajtandó pénzbírságot.

Általános  az,  hogy  a  szabálysértési  hatóságok  helytelenül  értelmezik  a  sértett  fogalmát, 
bizonytalanok a tényállás feltárásban, csak néhányan hivatkoznak a határozataikban a különös 
jogszabályokra (Sztv. 51. § (3) bekezdés). A 11/2000. (II. 23.) BM r. 17. § (2) bekezdésének 
2003. június 15-től hatályba lépett módosítása óta már a sértettnek nem kell kézbesíteni a 
határozatot. 

Azokban  az  esetekben,  amelyekben  –  a  tényállás  feltárása  érdekében  tett  különféle 
intézkedések miatt – nem sikerült 30 napon belül határozatot hozni, csak elvétve található 
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olyan szabálysértési hatóság, (ilyen például Kunszentmiklós) ahol értesítették az érintettet az 
ügyintézési határidő meghosszabbításáról. (Sztv. 82. § (4) bek.) 
Több  szabálysértési  hatóság  következetlen  és  indokolatlanul  késlekedő  a  pénzbírság 
végrehajtása tekintetében.

Jellemző hiba, hogy a határozatok indoklása legfeljebb a szabálysértési tényállásra hivatkozik, 
de az anyagi jogszabályra nem. (Ennek ellenkezőjére példa ugyancsak Kunszentmiklós.)

Általánosnak  mondható  az  is,  hogy nehezen  tudnak  a  szabálysértési  hatóságok  tényállást 
feltárni. 

Az  Sztv.  84.  §  (3)  bekezdésében  előírt  esetekben  a  megszüntető  határozatokat  általában 
megküldték a szabálysértési hatóságok az illetékes ügyészségnek.

2.3.1.2.5. Szociális és honvédelmi igazgatás

Személyi és tárgyi feltételek

Az  ellenőrzések  során  szerzett  tapasztalataink  szerint  az  ügyintézők  nagymértékben 
leterheltek,  rendkívül  szerteágazó  munkát  végeznek  (pld.  anyakönyvi  igazgatás,  személyi 
adat-  és  lakcímnyilvántartás,  hagyatéki  igazgatás,  iratkezelés,  állattartási  ügyek, 
gyermekvédelmi,  gyámhatósági  feladatok,  képviselő  testület,  bizottságok  munkájának 
előkészítése,  stb.)  A tárgyi  feltételek  az  utóbbi  időben  javultak,  szinte  mindenhol  önálló 
számítógéppel,  számítógépes  programokkal  rendelkeznek  az  ügyintézők,  gyakran  külön 
irodájuk is van.

Ahol  az  önálló  irodában  történő  elhelyezés  nem megoldott,  ott  nem igazán  biztosított  a 
bizalmas  jellegű  ügyintézés,  amelyre  főként  a  szociális  ügyek  intézése  során  lehetőséget 
kellene biztosítani.

Az  ügyintézők  főként  a  községekben  középiskolai  végzettséggel  és  közigazgatási 
alapvizsgával,  esetleg  anyakönyvi  szakvizsgával  végzik  munkájukat.  Városi  hivatalokban, 
nagyobb településeken gyakrabban előfordul, hogy az ügyintézők felsőfokú végzettségűek és 
ennek következményeként a közigazgatási szakvizsgát is letették. 

Ellenőrzéseink  során  minden  alkalommal  különös  figyelmet  fordítottunk  annak 
feltérképezésére, hogy az elsőfokú hatóságoknál az akadálymentes közlekedés megoldott-e, 
hiszen sok fogyatékkal élő ügyfél is látogatja a hivatalokat. A szándék az akadálymentesítés 
megoldására minden hivatalban megvolt, azonban a kivitelezésnek nyilván az önkormányzat 
pénzügyi helyzete szab határt. Örömmel tapasztaltuk, hogy néhány településen már megoldott 
az  akadálymentes  közlekedés,  vagy  pedig  konkrét  időpontot  tudtak  megjelölni  az 
akadálymentesítés megvalósítására. 

Tapasztalataink  szerint  a  polgármesteri  hivatalokban  nincs  un.  gyermeksarok,  ahol  az 
ügyfelekkel  érkező  gyermekek  kellemesen  eltölthetnék  a  várakozási  időt.  Azonban   az 
ügyintézők  tájékoztatása  szerint  mindig  törekednek  arra,  hogy  a  gyermekek  jól  érezzék 
magukat és szüleik a lehető legrövidebb idő alatt elintézhessék ügyeiket a hivatalokban.
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Jogszabályok betartása

Ellenőrzéseink  során  minden  alkalommal  azt  tapasztaltuk,  hogy  az  elsőfokú  hatóságok 
törekednek a jogszabályok betartására. Értekezleteink, valamint az ellenőrzések nyomán az 
egységes jogértelmezésre adunk iránymutatást és ennek következtében már megfigyelhető, 
hogy egyértelműen és látványosan javul az ügyintézés színvonala. Mindig kiderül számunkra 
az is, hogy örülnek az ellenőrzések során a személyes találkozásnak, az esetlegesen felmerülő 
problémák,  kérdések  megbeszélésének,  és  elmondásuk szerint  munkájukat  nagymértékben 
segíti a részletesen megírt ellenőrzési jegyzőkönyv.  

Az ellenőrzések során tapasztalt tipikus hibák a következők:

 A  normatív  közgyógyellátási  igazolványok  esetében  nem  gondoskodnak  a  kérelem 
benyújtását megelőző 3 havi jövedelemigazolás beszerzéséről. A jogosultság megállapítása 
helytelenül  konkrét  időpontra,  nem pedig egy évre történik.  Ez azért  helytelen,  mert  a 
határozathozatal idején még nem lehet tudni, hogy a döntés mikor válik végrehajthatóvá.

 A súlyos mozgáskorlátozottak esetében az orvosi  szakvélemények nem minden esetben 
felelnek meg a hatályos jogszabályi  előírásoknak. A szerzési  támogatást megállapító és 
meghosszabbító határozatok nem mindig tartalmazzák a támogatás odaítélési sorrendjének 
megállapításához szükséges előnyfeltételeket. Előfordul, hogy a szerzési támogatásra való 
jogosultságot megállapító határozatok határidőn túl, június 30-át követően érkeznek meg 
hivatalunkhoz.

 Nem minden esetben történik meg a határozatok jogerőre emelése, mely azért helytelen, 
mert  csak a  jogerős határozat  hajtható végre.  Leggyakrabban a  bevonulási  segély iránt 
előterjesztett  kérelmek  alapján  lefolytatott  eljárásoknál  tapasztaltuk,  hogy  a  határozat 
kézbesítésével  egyidejűleg  már  kifizették  a  segélyt,  holott  az  ügyfél  nem  mondott  le 
fellebbezési jogáról, a határozat még nem emelkedett jogerőre.

2.3.1.3. Felügyeleti vizsgálatok tapasztalatai

2.3.1.3.1. Anyakönyvi igazgatás, személyi adat- és lakcímnyilvántartás felügyeleti vizsgálata

23  polgármesteri  hivatalnál,  illetve  körjegyzőségnél  tartottunk  ellenőrzést  a népesség-
nyilvántartással párhuzamosan, ezen belül Kunszentmiklóson és Tiszaugon átfogó hatósági 
ellenőrzés részeként. 

Személyi és tárgyi feltételek

Az  anyakönyvvezetői  feladatok  ellátására  alkalmas,  jogszabályban  előírt  speciális 
képesítéssel  és  érvényes  megbízással  rendelkező  köztisztviselő  a  hivatalok  döntő 
többségénél kellő létszámban rendelkezésre áll, ami abból is látszik, hogy a felügyeleti szerv 
jogkörébe  tartozó  helyettesítésre  (más  település  hivatalától)  kijelölés  iránti  jegyzői 
megkeresések száma elenyésző (az előző években általában 2, 2005-ben mindössze 1 volt). 
Mindez  köszönhető  egyrészt  annak,  hogy  a  jegyzők  gondoskodnak  a  beiskolázásokról, 
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másrészt  hivatalunk  az  igények  függvényében  szinte  minden  évben  szervez  előkészítő 
tanfolyamot és szakvizsgát. 

A személyi  állomány fiatalodik,  újul  és  a hivataloknál  az utóbbi  években szembeszökően 
terjed a számítástechnikai eszközök száma és használata, aminek következtében egyre jobb a 
készség és hozzáállás az egyes alkalmazásokhoz.

Megjegyzendő, hogy a  kivételesen önálló hatósági  jogkörrel  rendelkező anyakönyvvezető 
esetében – rendszeres felhívásaink ellenére – még mindig előfordul a jegyző általi hatáskör 
elvonás.  Ez  két  ellentétes  okból  adódik:  előfordul,  hogy  munkáltatói  jogkörében,  a 
feladatvégzés ellenőrzése céljából a jegyző vonja magához a kiadmányozási jogot, de olyan 
eset  is  megfigyelhető,  hogy  személyes  fenntartásai  miatt  az  anyakönyvvezető  kívánja 
aláíratni a levelezését és a döntéseit a polgármesteri hivatal vezetőjével. Ismételten ki kell 
hangsúlyozni ezért, hogy az anyakönyvi igazgatást érintően a jegyző kizárólag a Csjt.-ben és 
az  anyakönyvi  jogszabályokban,  valamint  a  Ket.-ben  nevesített  konkrét  ügyekben 
rendelkezik  hatáskörrel  (ld.  anyakönyvek  hitelesítése,  hivatali  helyiségen  kívüli 
házasságkötés engedélyezése, felmentés a házasságkötést megelőző 30 napos várakozási idő 
és  egyes  házassági  akadályok  alól,  ügyintézési  határidő  meghosszabbítása  és 
költségmentesség engedélyezése).

Az anyakönyvi  igazgatási feladatok ellátáshoz az elemi feltételként elvárt eszközöket (pl. 
nyomtatványok,  tűzbiztos  és  jól  zárható  szekrények,  vállszalag  stb.)  az  önkormányzatok 
szinte maradéktalanul biztosítják, de emellett a napi munkához szükséges más segédletek (pl. 
világatlasz,  helységnévtárak)  helyenkénti  hiánya  is  megfigyelhető.  Sajnálatos,  hogy  az 
áttörésnek tűnt 2004. évi országos méretű informatikai fejlesztésnek (ld. a 2004. júniusában 
telepített  ASZA rendszert)  egyéb  tényezők,  különösen  az  okiratokra  kiírt  közbeszerzési 
pályázat  elhúzódása  miatt  eddig  kevés  a  hozadéka,  a  legutóbbi  előrejelzés  szerint 
leghamarabb 2006.  márciusától  indulhat  a  tényleges  alkalmazás.  Miután  a  napi  technikai 
munkavégzés egyelőre nem kötelező, ezért a már meglévő lehetőségeket sem használják ki a 
munkatársak  kellő  számban  és  mértékben  (ld.  ideiglenes  ASZA,  levelező  és  fórum 
rendszerek).  Emellett  viszont  az  önkormányzatokat  erre  az  időre  is  terhelik  a  járulékos 
költségek,  pl.  a  speciális  tintapatronnal  működő biztonsági  nyomtatók fenntartása vagy a 
kizárólag a Getronics Kft. közreműködésével telepíthető irodai nyomtatók.

A helyi képviselő-testület még a szerényebb lehetőségekkel bíró településeken is kellő gondot 
fordít  a  házasságkötések  és  más  családi  események  ünnepélyes  lebonyolítására  alkalmas 
helyiség  biztosítására,  ezen  belül  a  folyamatos  szépítésre,  a  berendezés  és  a  technikai 
eszközök fejlesztésére, számos helyen pedig már az akadály-mentesítést is megvalósították. 

Jogszabályok betartása

Az  anyakönyvi  tevékenységben továbbra  is  az  új  Csjt.  szabályoknak,  illetve  az  Ar.-nek 
megfelelő szövegmintákra (különösen a  házassági  névmódosítás bejegyzésére),  valamint  a 
2004. év elejétől hatályos bejegyzésekre (férj házassági neve) fordítottunk kiemelt figyelmet. 
Az említett szabályokat a tapasztalatok szerint számos helyen még mindig nem, vagy nem 
pontosan alkalmazzák, ezért az eseti helyszíni és egyéb módon történt (telefonon, beküldött 
ügyiratok nyomán stb.) egyeztetések mellett a problémákra, illetve azok kiküszöbölésére a 
lehetséges fórumokon (havi tájékoztatók, szakmai rendezvények, ASZA rendszer) igyekszünk 
folyamatosan rávilágítani. 
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Néhány  hivatalnál,  jellemzően  az  említett  házassági  névviseléssel  és  névmódosítással 
összefüggő szabálytalan bejegyzések, anyakönyvek lezárása, korábbi ellenőrzés során feltárt 
hiányosságok  pótlásának  elmulasztása  miatt  a  jegyzőtől  határidő  kitűzése  mellett  külön 
intézkedést és tájékoztatást kértünk. A szakmai hozzáállást és a napi munkavégzést illetően 
egyaránt szereztünk több településnél kifejezetten jó tapasztalatokat is. 

Az ASZA programot tapasztalataink szerint az anyakönyvvezetők többsége sajnos még nem 
alkalmazza, de számos helyen sikeresen használatba vették az ideiglenes programot, amit a 
fejlesztők a visszajelzések nyomán időről-időre pontosítanak. Az okirat készítésen kívül néhol 
–  részben  vagy egészben  –  megtörtént  az  anyakönyvek  nyilvántartásba  vétele  is,  amit  a 
későbbiekben a végleges program megőriz.

A 2050/2004.  (III.  11.)  Korm.  határozat  4.  sz.  mellékletében  meghatározott,  a  központi 
költségvetési  szervekre  vonatkozó  szervezeti  intézkedések  végrehajtása  keretében  2005. 
február 15-ével sor került a Központi Statisztikai Hivatal megyei igazgatóságainak regionális  
integrációjára. Ebből eredően az anyakönyvvezetőknek ezen időponttól Kecskemét helyett a 
Szegedi Igazgatósághoz kell küldeniük a népmozgalmi statisztikai lapokat és erre – legalábbis 
a feltárt esetek számából ítélve – csak az anyakönyvvezetők elenyésző hányada nem fordított 
kellő figyelmet.

A Ket.  alkalmazásával  kapcsolatban  azt  kell  megjegyezni,  hogy a  feladatellátás  hatósági 
nyilvántartás jellegéből adódóan nem jellemző a tipikus, formális döntéshozatal, továbbá az 
általános rendelkezések egy része a speciális szakmai jogszabályok alapján nem érvényesül 
(pl. egyes határidők, úm. anyakönyvi alapbejegyzések, házasságkötési ügyek). A következő 
évi ellenőrzések során egyebek mellett éppen a részben említett és megváltozott, 2006. január 
1-jétől hatályba lépő egyes különös eljárási határidőkre kívánunk kiemelt figyelmet fordítani 
(pl.  állampolgársági  kérelmek  felterjesztése,  az  eskü/fogadalomtétel  kitűzésével  és  a 
honosodó személyek okmányainak első elkészítésével és kiadásával összefüggő értesítések). 

2.3.1.3.2. Okmányirodai tevékenység felügyeleti vizsgálata

Személyi és tárgyi feltételek

Az okmányirodát működtető városi önkormányzatoknál általában mind a képviselő-testület, 
mind  a  jegyző  részéről  nagy  az  odafigyelés  és  a  készség  a  vonzáskörzet  polgárainak 
hatékonyabb és színvonalasabb kiszolgálására. Ennek érdekében egyebek mellett a személyi 
állomány  fejlesztésére  gyakran  saját  költségvetésük  terhére  is  áldoznak,  illetve  más 
megoldásokat  (pl.  pályakezdő  munkanélküli  Munkaügyi  Központ  által  finanszírozott 
foglalkoztatása) alkalmaznak. 

Az  okmányirodákban  dolgozó  köztisztviselők  –  a  szigorú  jogszabályi  előírásoknak 
megfelelően – szinte kivétel nélkül szakképzettek, az új munkatársak beiskolázására gondot 
fordítanak és csak elvétve tapasztalható,  hogy bárki  OKJ-s képesítés nélkül  végez érdemi 
ügyintézést.  (Utóbbi  egyébként  már  az önkormányzatot  terhelő,  jelentősen megnövekedett 
képzési költségek miatt is előfordul.) A személyi állományon belül kevés az ügyvitelt ellátók 
száma, ami hasonló feladatok tekintetében a szakképzett munkaerő „elpocsékolását” jelenti. A 
személyi  állomány  meglehetősen  fiatal,  ezért  –  és  amiatt  is,  hogy  alacsony  a  felsőfokú 
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végzettségűek aránya – kiemelkedő továbbtanulási kedv figyelhető meg és a munkáltatók ezt 
többnyire támogatják.

Az önkormányzatok ugyan így kiemelt figyelmet szentelnek az okmányiroda működtetésének 
tárgyi  feltételeire,  jelentős  saját  költségvetési  eszközöket  is  felhasználva.  Ennek 
eredményeként  –  a  kisebb  horderejű,  napi  technikai  eszköz  (pl.  telefon,  fénymásoló) 
ráfordítások mellett – folyamatosan valósulnak meg az elhelyezésre vonatkozó, a kultúrált 
ügyfélfogadást és munkakörülményeket megteremtő törekvések. (Pl. ez évben Kecskeméten 
adtak át új irodát, Dunavecsén alirodát, jelentős bővítés és korszerűsítés folyt Bácsalmáson 
stb.). 

A technikai  fejlesztések  között  a  különböző  ügyfélhívó  és  irányító  (pl.  OSS),  illetve  az 
elektronikus közigazgatást támogató, a kormányzati portálon megjelenő, ez évtől általánosan 
bevezetett  XR  rendszerek  alkalmazása  említendő.  A  központilag  biztosított  eszközök 
tekintetében még a 2004. évben országosan új gépekre cserélték le az összes okmányirodai 
munkaállomást, de különféle címen helyenként idén is juttattak újabb gépeket (pl. Kecskemét, 
Kunszentmiklós-Dunavecse).  

Jogszabályok betartása

Az okmányirodai érdemi ügyintézésben a személyazonosító, a lakcím-igazolvány és az úti 
okmányok intézése zökkenőmentes, a járulékos teendőket maradéktalanul ellátják. Kisebb 
eljárási  (pl.  egyszerűsített  határozat  esetén  a  jogerősítés  hiánya)  vagy  regisztrációs 
hiányosságokat (pl.  iktatás módja) kivéve általában nem észlelhető különösebb jogsértés. 
Egy-egy  okmányirodánál  -  a  helyi  nyilvántartási  feladatokhoz  hasonlóan  -  az  SZL-el 
kapcsolatos teendőkben (különösen adatszolgáltatások) észlelhető bizonytalanság a konkrét 
hatósági jogalkalmazásban.

Az  ellenőrzött  okmányirodák  többségénél  kifogásolható  az  irrattározás  rendje.  Az  ügyek 
irattárba  helyezése  az  ügyfelek  neve  szerint  betűrendben,  illetve  több  esetben  ezen  belül 
településekre lebontva történik. A fenti hiányossággal kapcsolatban minden okmányirodának 
javasoltuk, hogy az átláthatóság és célszerűség követelménye, illetve a hatósági ellenőrzések 
megkönnyítése érdekében térjenek át az évek és főszámok szerinti irattározásra. 

Több  esetben  jelentkező  hiányosság,  hogy  a  vállalkozói  igazolványok  kiadásáról  szóló 
„határozatok” irattári példányán semmilyen módon nincs feltüntetve, hogy az ügyfél átvette-e 
a  saját  példányát,  és/vagy hogy  mikor került  erre  sor.  Az  okmányirodáknak  javasoltuk  a 
határozatok tértivevénnyel való kikézbesítését, illetve - ha az ügyfél személyesen veszi át a 
határozatot az okmányirodánál, akkor - az átvétel ténye és annak dátuma feltüntetését - az 
átvételt igazoló aláírás mellett - a határozat irattári példányán.

Szintén gyakori  hiba, hogy a  vállalkozási  tevékenység gyakorlásához szükséges működési 
engedélyt utólag sem csatolják be. A vállalkozói igazolványt kiadják, de hivatalos feljegyzés 
formájában sincs utalás a  működési  engedély utólagos bemutatásáról,  sem annak másolati 
példánya  nincs  az  iratok  között  utólag  iktatva.  Az  okmányirodák  figyelmét  felhívtuk  a 
gyakorlat  hiányosságainak  kiküszöbölésére,  a  mellékletek  csatolásának  szigorúbb 
megkövetelésére, illetve annak elmulasztása miatt a vállalkozói igazolvány visszavonásának 
kilátásba helyezésére, és szükség esetén a jogkövetkezmény következetes alkalmazására.
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Közlekedésigazgatási ügyeknél az anyagi és eljárási jogszabályok vizsgálata során általában 
csupán kisebb hiányosságokat fedeztünk fel, melyek nagyrészt jogértelmezési nehézségekből, 
félreértésekből  eredtek,  illetve  a  jogszabályi  terminológia  téves  használatából  fakadtak. 
Csupán egy esetben találtunk hanyagságból eredő hibákat. Felügyeleti intézkedés megtételére 
azonban egy esetben sem láttunk indokot. 

Összességében megállapítható azonban, hogy az okmányirodai ügyintézők az ügyfelek és a 
környező  települések  igényeit  szem  előtt  tartva  törekszenek  munkájukat  gyorsan, 
ügyfélbarátian,  ugyanakkor  jogszerűen  végezni.  A leterheltségük  igen  nagy,  gyakran  csak 
túlmunkával  képesek  feladataikat  ellátni.  Az  esetek  döntő  többségében  kisebb 
hiányosságoktól  eltekintve  az  okmányirodák hatósági  tevékenysége alapvetően megfelel  a 
jogszabályi előírásoknak.

2.3.1.3.3. Építés-felügyelet

2005. évi építés-felügyeleti terv

Hivatalunk  az  építés-felügyeleti  ellenőrzéssel  kapcsolatos  feladatokat  az  épített  környezet  
alakításáról  és  védelméről  szóló  többször  módosított  1997.  évi  LXXVIII.  törvény (a 
továbbiakban:  Étv.) valamint  az építés-felügyeleti ellenőrzési eljárásról szóló 48/1997. (XII.  
29.) KTM rendelet (a továbbiakban: R.) szerint látja el, a Területi Főépítésszel egyeztetett éves 
munkaterv alapján. A 2005. évi munkaterv – melyet márciusban határidőre felterjesztettünk az 
Építésügyi Hivatalba – a korábbi évekhez képest kevesebb, mintegy 146 ellenőrzést irányzott 
elő,  tekintettel  arra,  hogy  a  2004.  évihez  képest  jelentősen  megnőtt  a  másodfokú 
építéshatósági  feladat,  továbbá  a  2000.  évben  kiadott  és  ez  évben  lejáró  felelős  műszaki 
vezetői  regisztrációk  megújításával,  illetve  törlésével  jelentősen  megnőtt  az  egyéb  építés-
felügyeleti feladatok száma is.

A 2005. évre tervezett  146 ellenőrzéshez képest összesen 51 építési helyszínen végeztünk 
ellenőrzést,  amely ellenőrzések összesen 334 db rendeltetési  egységet  érintettek az alábbi 
megoszlásban:

 Kecskemét és körzete: 16 db
 Baja és körzete: 10 db (Fogyasztóvédelemmel
 Kiskőrös és körzete: 12 db közös ellenőrzések)
 Könnyűszerkezetes épületek: 7 db (célvizsgálat)

A 2005. éves ellenőrzések alakulása épülettípusonként és rendeltetési egységenként:

 Lakóépület: 45 db (215 db lakás + 113 db üzlet és garázs)
 Üdülő: 1 db
 Egyéb: 5 db

Az éves munkaterv darabszámától való elmaradásnak több oka van. Egyrészt a hivatalunkat 
már az év elejétől érintő megszorító intézkedések következtében csökkent érdemi másodfokú 
építéshatósági ügyintézői létszám miatt megnövekedett a másodfokú építéshatósági munkák 
tekintetében  jelentkezett  többletfeladat.Továbbá  a  megye  20  városa  közel  felének  még 
jelenleg sincs hatályos rendezési terve, amely miatt az Étv. 18. § (2) bekezdésében foglalt ún. 
„illeszkedési szabály” érvényesülése és ezekben az esetekben a szintén pluszként jelentkező 
elvi engedélyezési eljárások, az éves munkaterv készítésekor már figyelembe vettekhez képest 
is többletfeladatot jelentettek.
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Az  elmaradás  másik  oka,  hogy  május-júniusban  hivatalunk,  az  építés-felügyelettel 
kapcsolatos  feladatai  ellátásának  keretében  részt  vett  az  Országos  Lakás-  és  Építésügyi 
Hivatal által  kiírt  könnyűszerkezetes épületek, ezen belül is a faházak célvizsgálatában. A 
megtartott  ellenőrzések és  azok feldolgozása,  valamint  a  szükségessé  váló intézkedések – 
adódóan a célvizsgálat jellegéből – jóval több időt vettek igénybe, mint általában az építés-
felügyeleti ellenőrzések.
Végül a harmadik negyedévben, az Országgyűlés 2005. június 27-i ülésnapján elfogadott Étv. 
módosításában kapott felhatalmazás alapján a Kormány megalkotta az építőipari kivitelezési  
tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló 135/2005. (VII. 14.) Korm. rendeletét. 
Ez  a  jogszabály az építőipari  kivitelezések jelentős  részében,  2005.  július  15-ét  követően 
többletkötelezettséget  állapított  meg  a  kivitelezés  megkezdése  előtt  jelentkező  építtetői 
adatszolgáltatás  terén.  Ennek  következtében  az  éves  ellenőrzések  tervezésekor  előre  nem 
látható módon jelentősen megnövekedett az építés-felügyeleti feladatok száma.

A konkrét ellenőrzési helyeket a Területi Főépítésszel egyeztetett alábbi szempontok alapján 
választottuk ki:

1. Az  eddigiek  során  már  a  megye  minden  településén  volt  ellenőrzés,  a  nagyobb 
településeken  már  többször  is.  Ezért  2005.  évben  elsősorban  azokat  a  nagyobb 
településeket vettük be a programba, ahol az építési kedv nagyobb, valamint ahol 2004. 
évben  nem végeztünk  ellenőrzést.  Ennek  megfelelően  összesen  4  kiemelt  építésügyi 
hatóság  székhelyén  és  illetékességi  területükhöz  tartozó  további  8,  összesen  12 
településen tartottunk ellenőrzést.

2. Az ellenőrzött építkezések 60-70 %-át ún. „saját felderítés” alapján választottuk ki annak 
érdekében, hogy elsősorban szerkezetépítés alatt  lévő létesítményeket tekintsünk meg 
még akkor, amikor az épületszerkezetek – így a beépített anyagok és szerkezetek – még 
szemrevételezhetőek.

3. Az ellenőrzési  helyek kiválasztása során törekedtünk arra,  hogy a lakásépítés mellett 
minél  nagyobb számban ipari,  mezőgazdasági,  kereskedelmi,  szolgáltató  épületek,  és 
amennyiben  van  a  településen,  önkormányzati  beruházások  is  bekerüljenek  ebbe  a 
körbe. Az ellenőrzések lefolytatása során kiemelt szempontként kezeltük az  építőipari  
kivitelezési,  valamint  a  felelős  műszaki  vezetői  tevékenység  gyakorlásának  részletes  
szakmai szabályairól és az építési naplóról szóló többször módosított 51/2000. (VIII. 9.)  
FVM-GM-KöViM együttes rendeletben (a továbbiakban: Kiv. R.) szabályozott építőipari 
kivitelezési és a felelős műszaki vezetői tevékenység gyakorlásának betartását, különös 
tekintettel  a  kivitelezői  és  a  felelős  műszaki  vezetői  jogosultságra  és  a  tényleges 
feladatellátásra. Figyelmet fordítottunk az építési minőség ellenőrzésére is.

4. Az építés-felügyeleti  ellenőrzés  kiemelt  szempontjai  közé  a  kormányzati  szándéknak 
megfelelően,  a  közhasználatú,  valamint  a  címzett  és  a  céltámogatással  megvalósuló 
építmények  akadálymentességének,  az  akadálymentes  használhatóság 
megvalósulásának, valamint a hagyományostól eltérő technológiával épülő építmények 
(faházak, gyorslakóházak) vizsgálata is bekerült.
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Az elvégzett ellenőrzések tapasztalatai

A  vizsgálatok  előkészítése  (felderítés,  értesítések  kiküldése),  valamint  az  ezt  követő 
ellenőrzések, az előző évek gyakorlatához hasonlóan folyamatosan és párhuzamosan folytak. 
Az ellenőrzések útvonalterv és időütemezés alapján történtek, az utazási költségekkel való 
takarékosság  érdekében  lehetőség  szerint  összekapcsolva  egyéb  külszolgálatot  teljesítők 
utazásával,  közös  gépkocsi  használattal.  A tértivevényes  kiértesítések  eredményessége  a 
korábbi  évek tapasztalataihoz hasonlóan továbbra is  megfelelő.  A címek felderítésekor jól 
használható  a  személyi  adat  és  lakcím  nyilvántartás  területi  számítógépes  adatbázisa,  de 
támaszkodtunk már ingatlan-nyilvántartási adatokra is.

Az építtetők – vagy megbízottaik – pontosan megjelennek a helyszínen, a műszaki vezetők és 
a kivitelezők megjelenési aránya az elmúlt évhez hasonlóan 70-75 % volt. A kőműves egyéni 
vállalkozók a  Kiv. R. előírásait sok esetben nem ismerik, nincsenek tisztában azzal, hogy a 
kivitelezői tevékenységet csak abban az esetben gyakorolhatják, ha erre vonatkozóan legalább 
vállalkozói  igazolvánnyal  rendelkeznek  és  a  felelős  műszaki  vezetői  tevékenységet  saját 
maguk  végzik  –  ha  képzettségük  alapján  arra  jogosultak  és  a  Felelős  Műszaki  Vezetői 
Névjegyzékbe regisztráltatták magukat –, vagy a vállalkozásukban a felelős műszaki vezetői 
tevékenységet munkaszerződéssel alkalmazott felelős műszaki vezető látja el.

Ezek  hiányában  a  vállalkozó  jogosulatlan  kivitelezést  végez,  ezért  ilyen  esetekben  a 
kivitelezés  helyszíni  leállítása  mellett  a  kivitelezővel  szemben  minden  esetben 
kezdeményeztük a szabálysértési eljárás lefolytatását a lakcím vagy a vállalkozás telephelye 
szerinti települési jegyzőnél.

2005.  évben  lefolytatott  51  db  ellenőrzés  nagyobb  része  45  építési  helyszínen  (88,2  %) 
lakásépítéseknél  történt,  a  többi  6  db  (11,8  %)  pedig  üdülő,  intézményi  és  egyéb  ipari, 
mezőgazdasági, kereskedelmi építmények kivitelezésén.

Az összes ellenőrzött  építkezésből 38 (74,5 %) a kiadott építési engedélynek megfelelően 
épült, az engedélytől eltérő esetek száma 13 volt (25,5 %). A vizsgálat 12 esetben (23,5 %), 
elsősorban a hagyományostól eltérő technológiával épülő épületeknél talált olyan szerkezeti 
hibát,  ahol  statikai  ellenőrző számítás elrendelésére került  sor.  Felelős  műszaki  vezető 18 
esetben  (35,3  %)  nem volt  bejelentve,  vagy  a  bejelentett  műszaki  vezető  –  és  ezáltal  a 
kivitelező – nem volt jogosult.

Az éves ellenőrzések adatainak alakulását a II/5. számú melléklet tartalmazza. Ebből kitűnik, 
hogy az elmúlt évhez képest javult az engedélyszerűség. Az adatok, a szerkezeti hibák (építési 
minőség) és az kivitelezés résztvevőinek jogosultsága terén – a tavalyi évhez hasonló mértékű 
–  romló  tendencia  mutatkozik,  annak  ellenére,  hogy  az  elmúlt  években  a  megye  összes 
településén már legalább 2-3 alkalommal sor került építésfelügyeleti ellenőrzésre. Így mind az 
építtetők, mind pedig a kivitelezők és felelős műszaki vezetők számolnhatak az ellenőrzéssel.

Saját hatáskörben 32 esetben (62,7 %) került  sor határozattal intézkedésre. Mindegyikre a 
felelős műszaki vezető hiánya vagy jogosulatlanságának hiánya (ebből adódóan a jogosult 
kivitelező  hiánya)  és/vagy  a  szakszerűtlenül  végzett  kivitelezési  munka  adott  alapot.  A 
kivitelezési munkákat a helyszínen felvett, az építtetőnek és a kivitelezőnek, illetve felkelős 
műszaki vezetőnek átadott vagy megküldött jegyzőkönyvben leállítottuk és 30 napon belül 
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határozattal döntöttünk az építkezés további folytathatóságáról a Kiv. R. 6. § aa) pontjában és 
a R. 6. §-ában foglaltaknak megfelelően.

Az ellenőrzési körbe bevont közhasználatú építményeknél a korábbi évekhez hasonlóan az a 
tapasztalat, hogy nem valósult meg teljes körűen az Étv. 2. § (1) bekezdésében meghatározott 
akadálymentes épített környezet kialakítása. Ami szomorú, hogy az akadálymentes kialakítás 
sajnos még az építési engedélyezési terv szintjén sem megoldott. Remélhetően a jövőben ezen 
a  területen  javulás  következik  be,  mert  a  BM  Építésügyi  Hivatalának  közreműködésével 
megjelent  tervezési  segédletet eljuttattuk  a  kiemelt  elsőfokú  építésügyi  hatóságokhoz. 
Hivatalunk  is  rendszeres  szakmai  segítséget  nyújt  az  épített  környezet  akadálymentes 
megvalósításához, tájékoztatókkal és értekezletek szervezésével.

A jellemző kivitelezési hibák az elmúlt években észleltekhez hasonlóak:

Az engedélyezett tervektől való eltérés:

 homlokzati nyílászárók helye, mérete (néhány eset),
 alapterület növelés (néhány eset, nem jellemző),
 a  tervezettől  eltérő  anyagok  alkalmazása  (falazó  anyagok  változtatása,  bitumenes 

szigetelés helyett mezőgazdasági fólia),
 tégla falazatról vályog falazatra való áttérés (vagy fafödémre való áttérés) a tervek és 

az engedély módosítása nélkül.

Szakszerűtlen kőműves munka:

 boltíves nyílás áthidalása üreges falazó elemből,
 üreges falazó elemből un. egy téglás pillér készítése,
 vázkerámia áthidalók technológiai utasítástól eltérő beépítése.

Tartószerkezeti hibák:

 előre gyártott födém gerendák túlterhelése a szabályszerűnél nagyobb födémmezővel 
vagy áthidalókénti alkalmazással,

 kéménypillérre terhelő előre gyártott födémgerenda beépítése,
 előre gyártott födémgerenda megengedettnél kisebb felfekvéssel,
 kéménypillérek hibái: üreges téglából vagy szabálytalan falbekötéssel készül,
 előregyártott  gerendák  közötti  monolit  vasbeton  lemezek  szakszerűtlen  kialakítása 

leggyakrabban lépcsőknél,
 vázkerámia  áthidalók  szakszerűtlen  beépítése  (nyomott  öv  vagy túlemelés  nélkül), 

illetve túlterhelése.

Tetőszerkezeti hibák:

 a szabályos ácskötések helyett csak esetleges szegezett kapcsolatok,
 faanyagvédelem (rovar- és gombamentesítés, tűzvédelem) elmaradása,
 hőszigetelt tető esetén elmaradó ellenlécezés.

Hőtechnikai hiányosságok:

 zárófödém hőszigetelésének elmaradása,
 a külső falban lévő koszorúk, áthidalók rossz hőszigetelése,
 elégtelen vastagságú vályogfal,
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 régi típusú – hőtechnikailag nem megfelelő – nyílászárók beépítése (bontott anyagok 
alkalmazása esetén).

Az ellenőrzések tapasztalatai alapján megállapítható, hogy mind a kivitelezés minőségében, 
mind  pedig  a  kivitelezésben  részt  vevők  jogosultságát  érintően  felmerült  hiányosságok 
túlnyomó többsége a családi házak, illetve a kisebb egyéb épületek építésénél tapasztalható, 
melyek egymásra kihatással vannak. A hiányosságok szinte kivétel nélkül az építtetők anyagi 
helyzetével és/vagy a műszaki vezetők, illetve a kivitelezők nem kielégítő tevékenységével 
függenek  össze.  Sok  esetben  tapasztalható  a  „kivitelező”  nem  megfelelő  szakmai 
felkészültsége  és  jogosultságának  hiánya,  valamint  a  nem a  kivitelezőhöz  tartozó  felelős 
műszaki vezető tényleges feladatellátásának hiánya, illetve a felelős műszaki vezető hiánya. 

A korábbi  évhez  hasonlóan  több  esetben  találkoztunk  tervezési  hibával, melyek  közül  a 
leggyakrabban az alábbiak fordultak elő:

 zárófödémen nem kielégítő hőszigetelése,
 közhasznú épület nem akadálymentes vagy csak részben akadálymentes tervezése,
 épületlábazat nem fagyálló módon történő kialakítása,
 a követelményeket nem kielégítő anyagok betervezése,
 előre-gyártott gerendás födémek kéményt metsző tervezése,
 kiviteli terv hiánya, mely

esetben külön is felhívtuk a tervező és az elsőfokú építéshatóság figyelmét a helyes megoldás 
szükségességére.

Azonnali intézkedést igénylő állapotot 20 esetben (39,2 %) regisztráltunk, mely részben a 
felelős műszaki vezetői közreműködés hiányára, részben pedig állékonyságot, az életet- és a 
vagyonbiztonságot  veszélyeztető  kivitelezési  hibára  vezethetők  vissza.  Minősítetlen  és  a 
követelményeknek meg nem felelő építőanyagot 1 alkalommal tártak fel a vizsgálatok, amely 
miatt  a már beépített  építőanyag cseréjéről  az elsőfokú építéshatóságok megkeresése útján 
intézkedtünk. A tapasztalt hibákat, tervtől való eltéréseket minden esetben jeleztük az illetékes 
elsőfokú építéshatóságnak,  további  intézkedés céljából.  Erre az ellenőrzések 60,8 %-ában, 
összesen 31 esetben került sor.

A vizsgálatok irattári anyagán kívül (ahol minden egyes vizsgálat külön főszámon szerepel) a 
vizsgálati jegyzőkönyvet településenként külön dossziéban is tároljuk az építésügyi hatósági  
nyilvántartásokról  szóló  241/1997.  (XII.  29.)  Kormány  rendeletben előírt  nyilvántartás 
céljából.

Összefoglalva megállapítható, hogy az építés-felügyeleti munka a hatóságok, a tervezők, a 
kivitelezők és az építtetők körében ismertté vált, számolnak az ellenőrzés lehetőségével, az 
együttműködési  készség  az  érdekeltek  részéről  megfelelő.  Ennek  ellenére  a  2005-ös  év 
vizsgálati  tapasztalatai  az  építési  minőség  tekintetében  kismértékű  javulást,  az 
engedélyszerűség,  valamint  a  kivitelezésben  részt  vevők  jogosultságát  és  feladatellátását 
tekintve azonban továbbra romló tendenciát mutatnak.

Az ellenőrzések tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a fentiekben érdemleges javulás 
csak  az  után  várható,  ha  az  Étv. és  végrehajtási  rendeleteinek  módosításai  elfogadásra 
kerülnek, és ezen jogszabályváltozások alapján a kivitelezési folyamat ellenőrzése, az építés-
felügyeleti  szervek  általi  felügyelete  megvalósul.  A vizsgálatok  összesített  adatait  a  BM 
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Építésügyi  Hivatala  által  rendszeresített „Építés-felügyeleti  vizsgálatok  összesítése”  című 
adatlap tartalmazza (II/5. számú melléklet).

2.3.1.4. Célvizsgálatok

Idegenforgalmi adóval kapcsolatos célvizsgálat

A Belügyminisztérium megkeresésére  az  idegenforgalmi  adóztatás  területén  célellenőrzést 
folytattunk, melynek során az alábbiakat tapasztaltuk:

A megye 120 településéből 23 települési önkormányzat képviselő-testülete alkotott rendeletet 
az idegenforgalmi adóról. A települési önkormányzatok 19 %-át érinti a bevezetett adó, amely 
nem tekinthető számottevőnek.

Megyénkben sajnálatos módon az önkormányzatok saját bevételének viszonylag kis részét 
teszi ki az idegenforgalmi adóból beszedett összeg. Az adó bevezetésére jellemzően azokon a 
településeken  került  sor,  ahol  a  falusi  turizmus  dominál,  illetőleg  melegvizű  gyógyfürdő 
található.  Ott,  ahol  nagyobb  az  idegenforgalmi  adóból  származó  bevételek  aránya  a  saját 
bevételekből,  az  adó  túlnyomó  része  az  üdülők  után  kiszabott  idegenforgalmi  adóból 
származik. 

A  vendégéjszakák  után  bevezetett  idegenforgalmi  adó  mértéke  a  törvényi  maximum 
betartásával  igen  széles  skálán  mozog,  a  legalacsonyabb  érték  50  Ft/fő/vendégéjszaka,  a 
legmagasabb 314 Ft/fő/vendégéjszaka. Egy településen vezettek be differenciált adómértékét 
a szálláshelyek típusa szerint különbséget téve.

A megadott vizsgálati szempontok az alábbiak voltak:

 Összhangban van-e az önkormányzati rendeleti szabályozás a törvényi szabályozással 
(Htv., Art.);

 A rendeletnek megfelelően történik-e az adóztatás;
 A  bevallási  nyomtatvány  megfelel-e  a  törvényi  feltételeknek  (a  törvénnyel 

összhangban álló adóztatáshoz szükséges adatokat tartalmazza);
 Ellenőrzi-e  az  önkormányzati  adóhatóság,  hogy  az  adózók  eleget  tesznek-e 

adókötelezettségüknek  (bevallásnyújtás,  adófizetés)  az  Art-ban  előírt  határidőben 
(beszedést követő hónap 15. napja);

 Biztosít-e az önkormányzat olyan adómentességet, - kedvezményt, amely a törvényi 
szabályozás alapján nem engedélyezett;

 Hitelt érdemlően igazolják-e az adózók, hogy a törvényi, rendeleti mentességet az arra 
jogosult vette igénybe.

Egyenként sorra véve a szempontokat, az alábbiakat tapasztaltuk:

Összhangban van-e az önkormányzati rendeleti szabályozás a törvényi szabályozással (Htv.,  
Art.)

A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy a települési önkormányzatok képviselő-testületei a 
törvényi  felső  adómértéken  belül  állapították  meg  az  adó  mértékét.  Egy  települési 
önkormányzat  képviselő-testülete  alkalmazta  a  törvényes  keretek  között  a  Htv.  6.  §  c) 
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pontjában  foglaltakat,  vagyis  a  törvényben  rögzített  felső  határtól  az  infláció  követésével 
eltért, de az így megállapított adómérték nem haladja meg a Htv.-ben rögzítetteket.

Megállapítottuk továbbá, hogy néhány településen a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 
módosításait  nem kisérték  figyelemmel.  A rendeleti  szabályozás  az  akkor  hatályban  volt 
törvényi rendelkezésnek megfelelt, viszont a törvény módosítását követően elmulasztották a 
felülvizsgálat  elvégzését,  melynek  következtében  az  önkormányzati  rendelet  egyes 
rendelkezései  a  hatályos  törvényi  szabályozással  ellentétesek.  Ezek  a  jogszabálysértések 
azonban  az  adóztatási  gyakorlatot  nem érintik.  Ezen  rendeleti  szabályozások  tekintetében 
szóbeli  törvényességi  észrevételt  tettünk  és  felhívtuk  a  jegyzők  figyelmét  az  áttekintés 
indokoltságára, illetve a szükséges módosítás elvégzésére.

A rendeletnek megfelelően történik-e az adóztatás

A megadott vizsgálati szempontok alapján a helyi adóhatóságok részére e-mailben körlevelet 
küldtünk  ki,  melyben  négy  témakört  illetően  kérdéseket  tettünk  fel  az  önkormányzati 
adóhatóságoknak,  a  válaszadásra  2005.  november  28-ai  határidőt  biztosítva.  Ezzel 
párhuzamosan  az  érintett  23  településen  3  munkatársunk  célellenőrzést  végzett  az 
idegenforgalmi adóval kapcsolatban.

A bekért adatok, illetve a helyszínen lefolytatott célellenőrzések során az alábbiak nyertek 
megállapítást:

Az adózás rendjéről szóló, módosított 2003. évi XCII. tv. (Art.) 32. § (4) bekezdése alapján az 
adóbeszedésre kötelezettnek az általa beszedett helyi adóról a tárgyhónapot követő hó 15-éig 
kell bevallást tennie.

Az  Art.  2.  számú  mellékletének  II.  fejezete  A/3-4.  pontjaiban  foglaltak  szerint  az 
adóbeszedéssel  megfizetett  idegenforgalmi  adót  az  adózónak  a  beszedést  követő  hó  15. 
napjáig kell az adóhatósághoz befizetnie.

Ha az önkormányzat az adóelőleg és az adó megfizetése időpontjára más szabályokat állapít 
meg, akkor azt a rendeletében előírt időben kell teljesíteni.

A vendégéjszakák után idegenforgalmi adót illetően a 23 település egyikében sem tértek el a 
helyi rendeletben a bevallás és a befizetés Art. szerinti határidejétől. A vizsgált időszakban az 
adóbeszedésre kötelezettek többnyire havi rendszerességgel, a tárgyhónapot követő hónap 15. 
napjáig  teljesítik  bevallási  kötelezettségüket.  Előfordul  azonban,  hogy –  olyan  esetekben, 
amikor a beszedett  adó összege éves szinten nem érte el  az 50.000 Ft-ot  – nem havonta, 
hanem félévente, évente történt a bevallás és a befizetés teljesítése. Tapasztaltuk, hogy az 
adózók „nemleges” adóbevallást nem minden esetben tesznek, így adózónként nem ritka a 
több  hónapos  bevallással  le  nem fedett  időszak.  Bevallási  kötelezettségük teljesítésére  az 
adóhatóságok  nem  minden  esetben  hívták  fel  az  adózókat,  s  nem  minden  esetben 
szankcionálták  az  Art.  172.  §  (1)  bekezdés  b)  pontjában  foglaltaknak  megfelelően  a 
mulasztásokat.  A késedelmes  befizetések  esetén  időnként  elmaradt  a  késedelmi  pótlékok 
felszámítása.

Az Art. 33. § (3) bekezdésének d) pontja alapján soron kívüli bevallást kell benyújtani az 
adóbeszedésre  kötelezettnek  e  kötelezettsége  megszűnésekor,  valamennyi  adójáról  a 
bevallással még le nem fedett időszakról.
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Több esetben tapasztaltuk, hogy soron kívüli bevallás hiányában fogadta el az adóhatóság az 
adókötelezettség megszűnését.

Egy  településen  (Baja)  2004.  január  1-től  módosult  az  adó  mértéke,  ennek  ellenére  az 
adóbeszedésre kötelezettek egy része a 2004. január 1-je előtti adómértékkel vallotta be és 
fizette  meg az adót,  s  ezt  az  adóhatóság nem észlelte.  Itt  60 napos határidőt  biztosítva - 
felszólítottuk az elsőfokú hatóságot a bevallások tételes ellenőrzésére.

A bevallási nyomtatvány megfelel-e a törvényi feltételeknek (a törvénnyel összhangban álló  
adóztatáshoz szükséges adatokat tartalmazza)

A  települési  önkormányzatok  hatáskörébe  tartozó  adók  és  adók  módjára  behajtandó 
köztartozások  nyilvántartásáról,  kezeléséről  és  elszámolásáról  szóló,  13/1991.(V.  21.)  PM 
rendelet központilag rendszeresített bevallási nyomtatványt csak az iparűzési adó tekintetében 
ír  elő,  idegenforgalmi  adóra  vonatkozóan  nem,  ezért  az  önkormányzatok  saját  maguk 
alakították ki ezen adónem tekintetében a bevallás formáját. 

Általában ezeket az adatokat tartalmazzák az adóbevallási nyomtatványok:
 az adó beszedésre kötelezett neve, címe, adószáma, nyugdíjas törzsszáma,
 szálláshely címe,
 adóköteles vendégéjszakák száma,
 adó összege.

A települések 1/3-ánál  a  bevallási  nyomtatványok részletes  megbontásban tartalmazták az 
összes eltöltött, ezen belül az adómentes vendégéjszakák számát is. Ahol nem, ott felhívtuk az 
adóhatóságok figyelmét, hogy a jövőben adóbevallásukat egészítsék ki ezzel a rovattal, hogy 
ellenőrizhető  legyen,  milyen  arányt  képvisel  a  mentes  vendégéjszakák  száma  az  összes 
vendégéjszakák számából. Az ÖNKADÓ program szerint fel kell tüntetni a könyvelési tételek 
rögzítésekor az adómentes vendégéjszakák számát, ezért is szükségesnek tartjuk, hogy ez az 
adat szerepeljen a bevallásban.

Egy településen (Tiszaalpár) nem havi bevallást nyújtottak be az adóbeszedésre kötelezettek, 
hanem  egy  vendégenként  kitöltött,  „bizonylat  a  beszedett  idegenforgalmi  adóról”  című 
nyomtatvány alapján történik az adóztatás, ez a forma nem tekinthető bevallásnak.

Egy másik településen (Soltvadkert) – annak ellenére, hogy havi bevallási kötelezettsége van 
az adózóknak – a bevallási nyomtatvány tartalmazza az év minden hónapját,  melyből úgy 
tűnik, mintha egész évre egyszer kellene bevallást tenni, ezért az adóbeszedésre kötelezettek 
egy része nem havonta, hanem félévente, évente nyújtja be bevallását, és fizeti be a beszedett 
adót.

Azon a településen, ahol a szálláshelyek típusa szerint eltérő adómértéket állapítottak meg a 
helyi  rendeletben  (Baja),  a  bevallás  nem  tartalmazta  az  adott  szálláshely  rendeletnek 
megfelelő  besorolását,  így  nem  volt  megállapítható,  hogy  megfelelően  vallotta-e  be  az 
adóbeszedésre kötelezett az idegenforgalmi adót. 
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Ellenőrzi-e  az  önkormányzati  adóhatóság,  hogy  az  adózók  eleget  tesznek-e  
adókötelezettségüknek (bevallásnyújtás, adófizetés) az Art-ban előírt határidőben (beszedést  
követő hónap 15. napja)

Helyszíni ellenőrzéseink és az adatszolgáltatás alapján megállapítható, hogy az adóhatóságok 
ezen  adónemben  személyi-  és  tárgyi  feltétel  hiányában,  valamint  a  beszedett  adó  saját 
bevételekhez  és  más  helyi  adóbevételekhez  képest  nem  számottevő  összegére  tekintettel 
többnyire nem folytattak ellenőrzést. Jórészt csak azokon a településeken végzik, amelyek 
nagyobb lélekszámúak, illetve idegenforgalmi szempontból jelentősebbek, nem utolsó sorban, 
ahol az adócsoport vagy osztály nagyobb létszámmal működik. Ebben közrejátszik az is, hogy 
ez az adónem a gyakorlatban nehezen ellenőrizhető. 

Az Art. 46. § (8) bekezdése szerint az adóbeszedésre kötelezett az általa beszedett adóról az 
adó alapjának és összegének a megállapítására alkalmas nyilvántartást vezet és az adózónak 
bizonylatot ad.

A magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról szóló, 110/1997. (VI. 25.) Korm. 
számú rendelet alapján a magánszállásadói tevékenységet végzőknek a náluk vendégéjszakát 
eltöltött  személyekről  vendégkönyvet  kell  vezetniük,  azok adattartalmát  is  szabályozza az 
említett rendelet.

Az  ellenőrzések  során  az  adóhatóságok  megállapításaikat  elsősorban  a  vendégkönyvek 
valamint  a  vendégeknek kiállított  számlák adatainak bevallásokkal  történő egyeztetetésére 
alapozták. Főként a tartózkodás célja alapján mentes (munkaviszony, tanulói jogviszony, stb.) 
vendégéjszakák igazolása volt hiányos, mert az önkormányzati adóhatóságok egy része nem 
rendszeresített  külön,  erre  a  célra  formanyomtatványt,  a  szállásadók  pedig  nem  minden 
esetben vezetik teljes körűen a vendégkönyvet, illetve nyilvántartásaikat.

Amennyiben ellenőrzést végez is az adóhatóság, csak a pillanatnyi helyzetet (a szálláshelyen 
éppen abban az adott időpontban ott tartózkodó vendégek számát) tudja ellenőrizni, a korábbi 
időszakban  esetlegesen  le  nem  adminisztrált  vendégek  számára  nem  rendelkeznek 
információval.

Nem mindenhol tekintik át a bevallásokat számszakilag. Így előfordult, hogy kisebb eltérések 
mutatkoztak a könyvelés és a bevallások között, ezekre felhívtuk az adóhatóságok figyelmét, 
akik – visszajelzésük szerint - megtették a szükséges intézkedéseket (pl. Kerekegyháza).

Biztosít-e  az  önkormányzat  olyan  adómentességet,  -  kedvezményt,  amely  a  törvényi  
szabályozás alapján nem engedélyezett

A  települési  önkormányzatok  képviselő-testületei  az  idegenforgalmi  adóról  szóló 
rendeletekben nem állapítottak meg olyan adómentességet vagy adókedvezményt,  amely a 
törvényi szabályozás alapján nem engedélyezett.

Az adómentességek rendeleti szabályozása kapcsán a fent leírtakkal azonos problémát tárt fel 
a vizsgálat. A 2003. január 1. napjától hatályba lépett jogszabályváltozást nem vezették át a 
rendeleti szabályozáson a Htv. 31. § c) pontját illetően, s ez alapján a rendelkezés nem felel 
meg a hatályos törvényi előírásnak. A jogszabálysértés megszüntetésére szóbeli törvényességi 
észrevételt tettünk.
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Hitelt  érdemlően  igazolják-e  az  adózók,  hogy  a  törvényi,  rendeleti  mentességet  az  arra  
jogosult vette igénybe

A helyi adókról szóló, módosított 1990. évi C. törvény (Htv.) 31. §-a alapján a vendégéjszakát 
eltöltő személyek közül mentesek az alábbiak:

a) a 18. életévét be nem töltött, továbbá a 70. életévét betöltött magánszemély;
b) az egészségügyi, szociális intézményben ellátott magánszemély;
c)  a  közép-  és  felsőfokú oktatási  intézménynél  tanulói  vagy hallgatói  jogviszony alapján, 
hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség 
teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy a Htv. 37. §-
ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység 
vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat 
illetékességi területén tartózkodó magánszemély, továbbá
d) aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a 
használati  jogosultság  időtartamára  a  lakásszövetkezet  tulajdonában  álló  üdülő  használati 
jogával  rendelkező  lakásszövetkezeti  tag,  illetőleg  a  tulajdonos,  a  bérlő  hozzátartozója, 
valamint  a  lakásszövetkezet  tulajdonában  álló  üdülő  használati  jogával  rendelkező 
lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak hozzátartozója [Ptk. 685. 
§ b) pontja].
Ezen kívül az önkormányzatok egyéb mentességeket is megállapítottak rendeleteikben. 

Az Art. már idézett 46. § (8) bekezdése csak azt írja elő, hogy az adóbeszedésre kötelezett az 
általa  beszedett  adóról  az  adó  alapjának  és  összegének  a  megállapítására  alkalmas 
nyilvántartást  vezet  és  az  adózónak  bizonylatot  ad.  Nincs  azonban  központilag  erre 
rendszeresített  nyomtatvány.  Az  önkormányzatok  egy  része  azonban  rendeletének 
mellékleteként  meghatározza  az  adóbeszedésre  kötelezettek  által  vezetendő,  az 
adómentességek jogcímének igazolására szolgáló nyilvántartás illetve bizonylat tartalmát.

Mint már említettük a bevallások 2/3-ában nem szerepel az adómentes vendégéjszakák száma, 
ezért  nagyrészt  ezek  megfelelő  igazolására  sem  kerül  sor  az  adóbeszedésre  kötelezettek 
részéről. Azokon a településeken viszont, ahol tartalmazza is a bevallás ezt az adatot, és van a 
mentesség igazolására a rendeletben rendszeresített  formanyomtatvány,  akkor sem minden 
esetben  igazolták  az  adóbeszedésre  kötelezettek  az  adómentesség  igénybevételének 
jogosságát.

Az adóhatóságok által lefolytatott ellenőrzések során is megállapítást nyert, hogy az életkor 
szerinti  adómentességi  jogcím  esetén  annak  megalapozottságát  a  személyi  okmányok 
(személyi igazolvány, útlevél) bemutatásával igazolják a vendégek. A vendégkönyv többek 
között tartalmazza a vendégek születési idejét, a fenti okmányok számát.

Összességében  megállapítható volt,  hogy  az  idegenforgalmi  adóról  szóló  rendeletek  - 
eltekintve a fentebb említett kisebb súlyú jogszabálysértésektől (8 rendeletben fordult elő), 
amelyek azonban az ennek alapján folyó adóztatási gyakorlatot nem érintik -, megfelelnek a 
törvényi  rendelkezéseknek.  Jelentős  súlyú,  kirívó  jogszabálysértést  a  vizsgálat  során  nem 
állapítottunk meg.

A BM levelében említett  átalányadóztatást  egyetlen  településen sem tapasztaltunk,  kisebb 
hiányosságoktól eltekintve az idegenforgalmi adó bevallása és megfizetése döntő többségében 
a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történik.
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Könnyűszerkezetes épületek célvizsgálata

Hivatalunk  az  építésfelügyelettel  kapcsolatos  feladatai  ellátásának  keretében,  2005.  évben 
részt  vett  az  Országos  Lakás-  és  Építésügyi  Hivatal  által,  az  Étv.  46.  §-ában foglaltak 
teljesítésére  kiírt  könnyűszerkezetes  épületek,  ezen  belül  is  a  faházak célvizsgálatában.  A 
vizsgálat  célja,  hogy  a  könnyűszerkezetes,  favázas  építési  mód  egyre  szélesebb  körű 
elterjedése  és  alkalmazása  kapcsán  alapja  legyen  egy,  a  leggyakrabban  előforduló  hibák 
feltérképezésére  és  elemzésére  készülő  tanulmánynak  annak  érdekében,  hogy  a  jövőben 
elkerülhetők, illetve megelőzhetők legyenek ennek az építési módnak a buktatói.
A célvizsgálat során 7 ellenőrzést folytattunk le, mely közül 6 lakásépítésnél történt, míg a 
fennmaradó  1  pedig  üdülő  építmény  kivitelezésén.  A  vizsgálat  4  esetben  talált  olyan 
szerkezeti  hibát,  ahol  a  szerkezet  statikus  szakértő  általi  felülvizsgálatának  elrendelésére 
került sor, valamint további 3 esetben kellet egyéb hiba miatt az érintett szerkezet javítása 
miatt  intézkedést  tenni.  A  tapasztalt  hibák,  illetve  hiányosságok  minden  esetben  abból 
adódtak, hogy olyan szerkezetet alkalmaztak, ami ÉMI minősítéssel nem rendelkezett, illetve 
kivitelezésre  alkalmas  megfelelő  részletezettségű,  a  kritikus  részleteket  kidolgozó  és  a 
felmerülő  problémákat  megoldó  tervdokumentáció  sem  készült.  Általános  tapasztalatként 
elmondható, hogy a kivitelezés közben tapasztalt hibák és hiányosságok két problémakörre 
vezethetők vissza az alábbiak szerint:

a.) Kivitelezési hibák, hiányosságok:

Tartószerkezeti hibák:

 Az épület lehorgonyzásának hiánya,
 A faváz nem megfelelő merevítése,
 A falvázban alkalmazott nem megfelelő nyíláskiváltások,
 A faváz egyes elemeinek kapcsolata megoldatlan, bizonytalan,
 A falváz falsíkban való merevítése hiányzik, vagy bizonytalan.

Tetőszerkezeti hibák:

 A hagyományos ácsolt tetőszerkezetben bizonytalan talpszelemen alkalmazása,
 A hagyományos ácsolt tetőszerkezet székállásainak hiányossága,
 Az  épületmerevítés  elégtelenségéből  adódóan,  a  tetőszerkezet  vízszintes  irányú, 

merevítetlensége.

Szakszerűtlen ácsmunka:

 A szabályos hagyományos ácskötések hiánya,
 A szabályos és tervezett korszerű ácskapcsolatok hiánya.

Egyéb hiányosságok:

 A faanyagvédelem (rovar- és gombamentesítés, tűzvédelem) elmaradása,
 A tűzvédelmi, az akusztikai, illetve a páratechnikai követelményeknek nem megfelelő, 

vagy a megfelelőségét nem igazolt anyagok használata,
 Az épületben lévő garázst és a lakást elválasztó fal,  tűzvédelmi követelményeknek 

nem megfelelő módon favázas kivitellel került kialakítása,
 A tetőtérben  lévő  vizes  helyiségek  padlójának  –  fagerendás  közbenső  födém  – 

megfelelő, a könnyűszerkezetes építési mód sajátosságait is figyelembe vevő víz elleni 
szigetelésének hiánya.
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b.) Tervezési hibákkal összefüggő engedélyezési hiányosságok:

 Nem minősített, a követelményeknek meg nem felelő rendszer alkalmazása,
 Egyedinek nem minősülő rendszerek, szerkezetek esetében a minősítés hiánya,
 Az épült lábazatának nem fagyálló és vízzáró módon történő kialakítása.

A célvizsgálat tapasztalatairól épületeként is, és összefoglaló értékelést is készítettünk, melyet 
a helyszíneken készített fotódokumentációval együtt megküldtünk az OLÉH-nak.

2.3.1.5. Komplex hatósági ellenőrzések, felügyeleti vizsgálatok

Éves  munkatervünk  alapján  komplex  vizsgálatokat  tartottunk  Kunszentmiklós  város  és 
Tiszaug község polgármesteri hivatalainál.
A hatósági ellenőrzés az adóügyi,  építésügyi,  honvédelmi,  szociális,  kereskedelmi és ipari 
igazgatást valamint a szabálysértési ügyintézést, a felügyeleti vizsgálat pedig az okmányirodai 
tevékenységet,  az  anyakönyvi  igazgatást,  továbbá  a  személyi  adat  és  lakcímnyilvántartást 
érintette.  A vizsgálat  célja  annak  megállapítása  volt,  hogy  a  jegyző  hatáskörébe  tartozó 
hatósági tevékenység megfelel-e a jogszabályi előírásoknak

Az  ellenőrzés  tapasztalatai  szerint  a  jegyző  és  a  köztisztviselők  törekednek  munkájukat 
humánusan, ugyanakkor jogszerűen ellátni.  A hatósági munka színvonala jónak mondható. 
Tipikusan ugyanazok a hibák, hiányosságok voltak megállapíthatók, mint amelyeket az egyes 
igazgatási ágazatoknál már a beszámoló 2.3.1.2. pontjaiban jeleztünk.

2.3.1.6. A személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai ellenőrzése 

A  személyes  gondoskodást  nyújtó  szociális  intézmény  és  a  falugondnoki  szolgálat 
működésének  engedélyezéséről,  továbbá  a  szociális  vállalkozás  engedélyezéséről  szóló 
188/1999.  (XII.  16.)  Korm.  rendelet  14.  §   (1)  bekezdése   alapján  a  normatív  állami 
hozzájárulásban részesülő nem állami,  egyházi  fenntartású szociális  intézmény esetében a 
működést  engedélyező  szerv  —  a  megyei,  fővárosi,  valamint  egyházi  módszertani 
intézménynek mint szakértőnek a bevonásával — évente legalább egy alkalommal ellenőrzi, 
hogy a fenntartó a szociális intézményt

 a működési engedélyben, és
 az e rendeletben, valamint a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően működteti-

e, így különösen azt, hogy
 az  egyszeri  hozzájárulásnak  az  Szt.  117/B.  §-ában  meghatározott  mértékű 

elkülönítésére,  felhasználására,  valamint  a  térítési  díjakra  vonatkozó 
kötelezettségét teljesíti-e,

 a belső szabályzatokat szakszerűen elkészítették-e,
 a szolgáltatás szakmai követelményei érvényesülnek-e,
 a  bentlakásos  intézmények  esetében  a  tartós  elhelyezést  megelőző 

előgondozási feladatnak eleget tettek-e, továbbá
 a nem állami és az egyházi fenntartású tartós bentlakásos szociális intézmény 

fenntartója a 15/A. §-ban meghatározott pénzösszeget elkülönítette-e, és az e 
rendeletben meghatározottak szerint kezeli-e,

 a  nem  állami  fenntartó  a  szakmai  szolgáltatás  körében  okozott  kár 
megtérítésére   vonatkozó  felelősségbiztosítási  szerződéssel  rendelkezik-e 
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szakmai  szolgáltatás  körében  okozott  kár  megtérítésére  vonatkozó 
felelősségbiztosítással rendelkezik-e.

A Korm. rendelet  14.  §  (3) bekezdése  alapján az állami fenntartású,  valamint  normatív 
állami hozzájárulásban nem részesülő szociális intézmény esetében a működést engedélyező 
szerv - a megyei, fővárosi, valamint egyházi módszertani intézménynek mint szakértőnek a 
bevonásával  -  legalább  kétévenként  ellenőrzi,  hogy a  fenntartó  az  intézményt  a  szakmai 
szabályokban foglaltaknak megfelelően működteti-e.

18 önkormányzat által fenntartott intézmény ellenőrzési jegyzőkönyvét készítettük el.

Civil  fenntartású  intézmények  közül  ellenőrzésre  került  sor  a  Menedék  Alapítvány 
fenntartásában Kiskunmajsán működő hajléktalanok átmeneti szállásán és a Miasszonyunkról 
Nevezett Kalocsai Iskolanővérek által fenntartott idősek otthonában. 

Az  Aranykor  Alapítvány  Idősek  Otthona  (Ballószög),  a  Soltvadkerti  Református  Egyház 
Soltvadkert), és az Őszikék Kht. (Kecskemét) által fenntartott intézmények esetében az év 
során folyamatban lévő engedélyezési eljárások keretében az intézmények ellenőrzésére is sor 
került. 

Az  ellenőrzésekben  részt  vett  a  Bácsborsódi  Őszi  Napfény  Időskorúak  Otthona  Megyei 
Módszertani Intézménye, illetve a Katolikus Módszertani Otthon, valamint a Kiskunmajsai 
Menedék Alapítvány esetében az ellátottjogi képviselő bevonására is sor került.

2005. évben – amíg hivatalunk hatáskörébe tartozott – nem került sor intézmények esetében a 
normatíva visszatartására.

2.3.2.  Szociális  és  Gyámhivatal  által  ellátott  hatósági  tevékenység 
felügyeleti és szakmai ellenőrzésének megállapításai

2.3.2.1. Jegyzők hatáskör vizsgálata

A jegyzői hatáskör vizsgálata: a megyei gyámhivatal – munkatervének megfelelően - 2005-
ben  6 város és 25 község, összesen 31  jegyzői gyámhatóság vizsgálatára került sor. 
A hatósági ügyek vizsgálatán túl a munkavégzés személyi és tárgyi feltételeinek ellenőrzése is 
hangsúlyt kapott. 

A jegyzői gyámhatóságoknál az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a Gyvt. 107. §-ában 
felsorolt  valamennyi  hatáskört  ellenőrizte  a  megyei  gyámhivatal.  Kiemelt  vizsgálati 
tárgykörként a két éven túli védelembe vételek indokoltságának felülvizsgálata, valamint az 
eseti  és  ügygondnok rendelés  került  meghatározásra.  Különösen nagy hangsúlyt  helyezett 
ezen kívül a hivatal vizsgálatai során a családon belüli erőszak feltárásának és megelőzésének 
fontosságára, a gyámhatóságok ebből adódó feladatainak tudatosítására.
 
Megállapításaink  szerint  a   védelembe  vételi  ügyek teszik  ki  a  jegyzői  gyámhatóságok 
munkájának zömét. 
Bár általánosságban elmondható, hogy a jegyzői gyámhatóságok, városi gyámhivatalok és a 
gyermekjóléti szolgálatok közötti együttműködés egyre több helyen megfelelő, hiányosságok 
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továbbra is tapasztalhatók. A védelembe vételi eljárás hibáit gyakran a jóléti szolgálat nem 
megfelelő működése okozza, illetve esetenként fel kellett hívni a figyelmet a védelembe vételi 
eljárás  során felvett  tárgyalási  jegyzőkönyv tartalmának részletesebbé tételére,  a  tényállás 
teljesebb és mélyebb feltárására.  Visszatérő hiba a felülvizsgálati eljárás időbeli elhúzódása. 
Az észlelt eljárási hiányosságoknál sokkal jelentősebb, hogy az ellenőrzött településeken a két 
éven túli védelembe vételek kb. 1/10-éről volt az iratok alapján feltételezhető:  az intézkedés 
nem  éri  el  a  célját,  annak  felülvizsgálata  és  a  felülvizsgálat  eredményétől  függően 
megszüntetése,  vagy más  gyermekvédelmi  intézkedés  elrendelése,  illetve  kezdeményezése 
lenne indokolt. Ezekben az esetekben a megyei gyámhivatal a védelembe vétel soron kívüli 
felülvizsgálatát  javasolta,  melynek  során  azt  kell  mérlegelni,  hogy  a  veszélyeztetettség 
megszüntetésének mely hatósági intézkedés a leghatékonyabb eszköze.

Ideiglenes  hatályú  elhelyezési  ügyek némelyikében  a  veszélyeztetettség  mértékének 
megítélése eltérő volt a jegyzői gyámhatóság és a városi gyámhivatal között. Ezért a hivatal 
felhívta  a  figyelmet  arra,  hogy –  a  legtöbb  gyámhivatali  illetékességi  körzetben  már  jól 
működő  gyakorlathoz  hasonlóan  -  elengedhetetlen  az  azonos  mérlegelési  szempontok 
kialakítása,  a  két  hatóság  ügyintézői  közötti  párbeszéd  megteremtése,  melyben  a  megyei 
gyámhivatal aktív, napi segítséget nyújt. 

A jegyzői  gyámhatóságok  esetenként,  de  egyre  ritkábban  előforduló  jogsértő,  vagy  nem 
kellően határozott intézkedéseinek feltehetően az a magyarázata, hogy bizonyos típusú ügyek 
csak ritkán fordulnak elő, így az eljáró hatóságoknak nincs alkalma megfelelő joggyakorlat 
kialakítására. 

A megyei gyámhivatal a jegyzői gyámhatósági munka szakmai színvonalának emelése és a 
hibák kiküszöbölése érdekében a rendszeres ellenőrzésen túl ebben az évben is  segítséget 
nyújtott a jegyzőknek szóló havonta megjelenő tájékoztatóban bőségesen közzétett szakmai 
iránymutatásokkal, jogszabályváltozások ismertetésével és gyakorlati tudnivalókkal, továbbá 
az  5.  pontban  ismertetett  jegyzői  gyámhatósági  ügyintézők  képzésén  átadott  naprakész 
információkkal. 

2.3.2.2. Városi gyámhivatalok vizsgálata

A városi gyámhivatalok vizsgálata: a megyei gyámhivatal a kötelezően vizsgálandó 6 városi 
gyámhivatalon túl, további 2  olyan városi gyámhivatal ellenőrzését irányozta elő, amelynél  a 
másodfokú  ügyintézés,  valamint  a  panaszos  beadványok  alapján  működésbeli  zavarokat 
tapasztalt. 
A  városi  gyámhivatalok  2005.  évi   kiemelt  vizsgálati  szempontjaiként  az  elhúzódó 
kapcsolattartás  végrehajtására  irányuló  ügyek,  illetve  a  kiskorúak  vagyoni  ügyei  kerültek 
meghatározásra.
E témakörök vizsgálatával arra a kérdésre kereste a választ a megyei gyámhivatal, hogy  az 
egyik leggyakrabban előforduló és legtöbb problémát felvető ügykörben, a kapcsolattartás 
végrehajtásában mi okozza az ügyek elhúzódását. 
A kiskorúak  vagyoni  ügyeiben a  vizsgálat  célja  a  gyakorlati  jogalkalmazás  megismerése, 
egységességének kialakítása volt,  hiszen ezekre az ügyekre a  II.  fokú hatóságnak csekély 
rálátása van, mivel ezen ügykörben csak elvétve érkezik jogorvoslati kérelem. 

A konkrét  szakmai  munka  ellenőrzését  megelőzően  a  vizsgálat  vezetője  a  munkavégzés 
személyi  és  tárgyi  feltételeit  mérte  fel,  ami  alapján  vegyes  képet  kaptunk  a  városi 
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gyámhivatalokról. A 8 év óta következetesen képviselt elvárás ellenére  még mindig van olyan 
városi gyámhivatal, ahol az önálló feladat-és hatáskör gyakorlás nem biztosított. 
A négyévenkénti ütemezés szerint vizsgált gyámhivatalokon túl beiktatott két gyámhatóság 
ellenőrzésének szükségessége a személyi feltételek alakulására vezethető vissza. 
Mindkét esetben az ügyintézői létszámban bekövetkezett nagymértékű fluktuáció, illetve az 
ügyintézők jelentős hányadának továbbtanulása és az ezzel járó helyettesítési, valamint az új 
munkatársak betanításával összefüggő többletfeladatok okozták a jelentős mértékű határidő 
túllépést, a jogszabálysértő eljárásokat, valamint a megyei gyámhivatalnál jelentkező szóbeli 
és írásbeli panaszok nagy számát.

A  vizsgálati  feljegyzések  megállapításai  szerint  a  kapcsolattartás  végrehajtási  ügyek 
intézésének  színvonalát  nagymértékben  meghatározza  az  ügyintéző  személye.  Ahol  az 
ügyintézők viszonylag gyakran váltják egymást, illetve egymás helyettesítését kell ellátniuk 
nem tud kialakulni az a jártasság, amely a kapcsolattartási ügyek intézéséhez elengedhetetlen.

A konfliktusokkal leginkább terhelt kapcsolatban álló ügyfelek esetében az ügyek megoldását, 
a konfliktusok kezelését szolgálná a Gyer. 2005. július 1. napján hatályba lépett módosítása a 
gyermekvédelmi  közvetítői  eljárásról,  amely  azonban  egyenlőre  több  szempontból  sem 
eredményezett előrelépést. 
A  kiskorúak  vagyoni  ügyei vizsgálati  megállapításinak  fő  jellemzője  szintén  az 
alulbizonyítottság volt, sőt egyes gyámhivataloknál a bizonyítási eljárás teljes hiányát kellett 
megállapítani.  Miután  a  kérelmeknek  teljes  egészében  helyt  adtak,  ellenérdekű  felek 
hiányában jogorvoslati  eljárásra  nem került  sor,  így a  szakmai  ellenőrzés  hiányában ez  a 
jogszabálysértő gyakorlat nem került volna felszínre. 
A kapcsolattartási  ügyek  intézéséhez  képest  pozitív  megállapítás,  hogy  határidő  túllépés 
ezekben  az  ügyekben  csak  elvétve  fordult  elő,  sajnos  ez  azonban  a  bizonyítási  eljárás 
hiányosságaira vezethető vissza.

2.4.  A közigazgatási  hivatalokat,  valamint  a  polgármesteri  hivatalokat 
érintő panaszok tapasztalatai

Az  európai  uniós  csatlakozással  összefüggő  egyes  törvénymódosításokról,  törvényi 
rendelkezések  hatályon  kívül  helyezéséről,  valamint  egyes  törvényi  rendelkezések 
megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 148. § (2) bekezdés e) pontja 2004. május 1-
jétől hatályon kívül helyezte a közérdekű bejelentésekről, javaslatokról és panaszokról szóló 
1977. évi I. törvényt.

Ezzel  egyidejűleg  azonban a  2004.  évi  XXIX.  törvény 141-143.  §-aiban megállapította  a 
közérdekű kérelmekkel, panaszokkal és bejelentésekkel kapcsolatos eljárás szabályait. Ezen 
időponttól a panaszokat és közérdekű bejelentéseket e törvény szerint intézzük.

2.4.1. Hatósági munkát érintő panaszok

2.4.1.1. A közigazgatási hivatalt érintő panaszok

Hivatalunk hatósági ügyintézésével kapcsolatban az alábbi panaszok érkeztek.
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 A 2004.  június  1.  napján  bevezetett  Ügyfélszolgálati  Karta  modellkísérleti  program 
keretében hoztuk létre az ügyfélvédnöki intézményt, mely egyfelől – a Karta általános 
célkitűzéseihez híven - az elérhetőbb és gyorsabb közigazgatás elérését, a hivatalunk által 
nyújtott, az ügyfelek igényeihez igazodó szolgáltatások színvonalának emelését, másfelől 
a hivatalunk tevékenységével kapcsolatban esetlegesen felmerülő problémák kiszűrését és 
hatékonyabb  kezelését  kívánta  szolgálni.  A  célkitűzés  szerint  a  hivatalnál  az 
ügyfélvédnöki tevékenység ellátásával megbízott  személy kiemelten tud foglalkozni az 
állampolgárok hivatalunkat érintő panaszaival.
Bár az Ügyfélszolgálati Karta modellkísérlet 2005. tavaszán lezárult, a Karta jegyében 
életrehívott  ügyfélvédnöki  intézményt  hivatalunk  –  az  ügyfelek  érdekeinek  minél 
teljesebb védelme és kiszolgálása érdekében – 2005. év során is biztosítani kívánta.
Az ügyfélvédnöki rendszer keretében az állampolgári panaszokról vezetett nyilvántartás 
adatai  azt  mutatják,  hogy  2005.  év  folyamán  5  olyan  állampolgári  panasz  érkezett, 
mellyel az állampolgár kifejezetten az ügyfélvédnökhöz fordult, ezek közül 4 telefonon 
tett  panasz  volt.  A  beérkezett  panaszok  során  szerzett  információk  arra  engednek 
következtetni, hogy az ügyfelek pozitívan reagáltak a Karta célkitűzéseire. 
Azonban megállapítható az is, hogy a beérkezett panaszok döntő hányada a Bács-Kiskun 
megyei önkormányzatok, illetve polgármesteri hivatalok működésével, tevékenységével 
kapcsolatos  sérelmekre,  vagy  akár  általánosságban  az  önkormányzati  rendszerrel 
szembeni elégedetlenség kifejezésére irányult.
Összességében 2005. évben egyetlen olyan panasz érkezett, mely hivatalunk, illetve egy 
szakigazgatási szerv tevékenységét érintette. A tárgyi ügyben vizsgálatot folytattunk le, 
amelynek eredményéről az ügyfél tájékoztatást kapott. 

 Az OLÉH a panaszosok kezdeményezésére egy tiszakécskei ügyben felügyeleti eljárást 
folytatott le. Az OLÉH – nem vitatva az építésügyi bírság megállapításának jogosságát – 
felügyeleti  intézkedés  keretében  a  bírság  kiszámításának  módját  illetően  (az  OLÉH 
álláspontja  szerint  a  bírság  kiszámításának  alapjául  szolgáló  térfogatba  az  alapozás 
térfogata  nem számít  be)  a  határozatunkat  megsemmisítette  és  új  eljárás  lefolytatását 
rendelte el az ügyben.
Másodfokú  építésügyi  hatóságunk  az  OLÉH  határozatában  foglaltaknak  megfelelően 
hozott  határozatot  az  építtetők  építésügyi  bírság  ügyében.  Arról  egyenlőre  nincs 
tudomásunk,  hogy döntésünk  bírósági  felülvizsgálatát  kezdeményezték-e  az  építtetők, 
azonban tudunk arról, hogy több fórumhoz is fordultak hivatalunk eljárását kifogásolva. 
Így ismereteink szerint: az Országgyűlés elnökéhez, az OLÉH-hoz, s hivatalunkhoz is. 
Említést kell tenni arról is, hogy kezdeményeztük az OLÉH-nál az állampolgári jogok 
országgyűlési  biztosa  ajánlásának  (mely  megítélésünk  szerint  az  egyedi  ügytől 
elvonatkoztatva  általánosságban  az  építésügyi  bírság  jogintézményének  alkotmányos 
alapjait vitatja) mérlegelését. Ha azzal egyetértenek, a jogalkotásra jogosult szerveknél 
kezdeményezzék  az  ide  vonatkozó  törvényi,  illetve  miniszteri  rendeleti  szabályozás 
hatályon kívül helyezését.

 Egy  hajósi  építési  engedélyezési  ügyben  az  építtető  panaszára  indult  eljárás  kapcsán 
kereste  meg  informálisan  hivatalunkat  az  Állampolgári  Jogok  Országgyűlési  Biztosa 
Hivatalának  vezető-főtanácsosa.  Kérésére  megküldtük  a  folyamatban  lévő  felügyeleti 
intézkedés iránti kérelem elbírálása keretében másodfokú építésügyi hatóságunk által az 
építtető,  valamint  az  elsőfokú  építésügyi  hatósági  eljárás  lefolytatására  hatáskörrel  és 
illetékességgel rendelkező közigazgatási szerv részére írt levelünket. 
Megállapításunk szerint az engedély-határozat kézbesítése nem volt szabályszerű, így az 
eljárást még nem tudtuk lefolytatni.
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 Üzlet  működési  engedélyezési  eljárásával  kapcsolatban  az  ügyfél  sérelmezte,  hogy  a 
zajszintmérés költségét az első fokú hatóság rá hárította. Hivatalunk a fellebbezést nem 
fogadta  be  (költségek  viselése  eljárási  határozat,  s  az  Áe.  nem  teszi  lehetővé  a 
jogorvoslatot),  de  az  eljárást  megvizsgáltuk,  s  az  ügyben  nem  tettünk  felügyeleti 
intézkedést. Az ügyészséghez fordult, aki jelzéssel élt, véleményük szerint a fellebbezést el 
kellett  volna  bírálnunk.  A  jelzéssel  nem  értettünk  egyet,  felterjesztettük  az  ügyet  a 
Belügyminisztériumba. Az eljárás még folyamatban van.

2.4.1.2. A polgármesteri hivatalokat érintő panaszok 

Az államigazgatási szerv „hallgatása” miatt 41 esetben utasítottuk a jegyzőt az Áe. 4. §-ára 
hivatkozással  az  érdemi  döntés  meghozatalára.  Főként  építésigazgatási,  állattartási, 
birtokháborítási,  illetve  az  üzlet  működési  engedélyezésével  kapcsolatos  ügyekben  kellett 
ezen lehetőségünkkel  élni.  Az ügyek nagy részében a  panaszosok az ügyintézési  határidő 
elhúzódását  kifogásolták.  A jegyzőktől  minden  esetben  kértünk  tájékoztatást,  továbbá  az 
elsőfokú ügyintézőkkel is felvettük a kapcsolatot az ügyek teljesebb áttekintése érdekében, 
valamint abból a célból, hogy az ügyfelek panaszára jogszerű és gyors válasz szülessen, az 
ügyintézés ne akadjon el, és az érdemi intézkedés, döntés határidőben meghozható legyen. 
Sajnos, a segítő szándék és az intézkedésre utasító levélben leírtak ellenére nem mindig az 
általunk célravezető és jogszerű intézkedések valósultak meg. 
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2.4.1.3. A törvényességi ellenőrzések során érkezett panaszok

Az  önkormányzatok  működésével,  döntésével  egyes  intézkedések  elmaradásával,  konkrét 
önkormányzati  hatósági  ügyekkel  kapcsolatban  közel  200  panasz  és  bejelentés  érkezett 
hivatalunkhoz.

Jelentős  részük  önkormányzati  működést,  rendeletet,  határozatot  érintett,  tehát  olyan, 
amelynek  kapcsán  törvényességi  ellenőrzési  jogkörben  lefolytatott  vizsgálat  követte  a 
bejelentést.
Ezek eredményeként többször törvényességi észrevételt tettünk, de az ügyek jelentős részében 
nem találtunk törvénysértést, vagy annak elbírálására nem rendelkeztünk hatáskörrel.

A panaszok, bejelentések kisebb része önkormányzati hatósági ügyben való eljárást, illetve 
annak  késedelmét  kifogásolta.  Az  ügyfeleket  ilyen  esetben  tájékoztattuk  a  jogorvoslati 
fórumról, illetve felhívtuk az Áe. szerinti eljárásra az önkormányzatot. 2005. november 1-jét 
követően még nem érkezett olyan kérelem, amely az önkormányzat döntésének elmaradását, a 
„hallgatást” kifogásolta volna.

Néhány bejelentés  adatvédelmi kérdéssel,  a  jegyző vagy polgármester  magatartásával  volt 
kapcsolatos.

A polgármester elleni bejelentéseket a képviselőtestülethez továbbítottuk, tájékoztatást kérve 
a tett intézkedésről.
Néhány  alkalommal  előfordult,  hogy  a  nyomozó  hatóság  keresett  meg  bennünket  az 
önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos büntető ügyben.

2.5.  Az  ágazatpolitikai  célkitűzések  érvényesülése  a  hatósági 
jogalkalmazásban

2.5.1.  Az  ágazatpolitikai  célkitűzések  érvényesülése  a  közigazgatási  
hivatalvezető hatósági jogalkalmazásában

A Kormány programja, s néhány minisztérium által közzétett ágazati célkitűzések /pl.: BM 
Stratégia, Gazdasági Versenyképesség Operatív Program, Országos Fogyatékosügyi Program, 
Európa  Terv  továbbfejlesztése,  ágazati  körlevelek/  alapján  végezzük  irányítási 
tevékenységünket,  s  törekszünk  arra,  hogy  a  hatósági  jogalkalmazás  is  segítse  azok 
megvalósulását. A teljesség igénye nélkül szeretnénk összefoglalást adni ezekről.

 A Kormányprogram kiemelkedő céljai között szerepelnek az autópálya építések, s elvárás 
az azt megelőző hatósági eljárások felgyorsítása. Az Állami Autópályakezelő Közhasznú 
Társaság  megbízásából  a  Harsányi  Ügyvédi  Iroda  által  benyújtott  10  kérelem alapján 
indult eljárás, melyek az Aptv. hatálya alá tartoznak. Közérdekű cél az autópálya törvény 
2003. évi CXXVIII. törvény 1. számú mellékletében megjelölt  M8 Dunaújvárosi híd és 
Dunaújváros (M6) – Dunavecse (51. számú főút) közötti szakasz megépítéséhez szükséges 
területek  tulajdonjogának  biztosítása.  Az  autópálya  a  2044/2003.  (III.14.) 
Kormányhatározat középtávú fejlesztési programja alapján létesül, útvonala Rábafüzestől 

95



II. A Hatósági Munka Értékelése

Dunaújvárosig, valamint Dunavecsétől Szolnokig terjed. A megyéből dunavecsei, apostagi 
és szalkszentmártoni ingatlanokat  érintett.)  Ezen ügyek 43 ingatlant 112 főt érintettek, 
valamennyi  eljárást  határozattal  lezártuk.  Nagyrészt  pótkisajátításra került  sor,  mert  a 
beruházás megvalósulása során újabb területeket kellett igénybe venni, ezért az eljárások 
olyan ingatlanokat és tulajdonosokat érintettek, akik korábban is ügyfeleink voltak. 

 Az  elmúlt  évtizedekben  számtalan  gáz-  és  olajvezetéket  helyeztek  el  anélkül,  hogy  a 
bányaszolgalmi jogot az ingatlan-nyilvántartásban átvezették volna. A bányatörvény ezért 
–  figyelemmel az Európai Unióhoz történő csatlakozásunkra - határidőt állapított meg a 
rendezetlen  helyzetek  tisztázására.  Hivatalunknál  2005-ben  123  ügy  volt  folyamatban, 
amely közel 6000 tulajdonost érint. A gáztörvény 2005. július 6. napján hatályba lépett 
módosítása miatt egyértelművé vált, hogy a 2004. január 1. napjáig megépült gázelosztó 
vezetékek biztonsági övezetére hivatalunknak kell bányaszolgalmi jogot alapítani. Így a 
felfüggesztett eljárásainkat folytatjuk.

  Kiemelten kezeljük az Európai Uniós pályázatokkal kapcsolatos hatósági ügyek intézését. 
A jegyzők, valamint MÁK ülésen a dekoncentrált szervek vezetőinek figyelmét is felhívtuk 
arra, hogy a pályázatokkal kapcsolatos eljárásaikat – természetesen a jogszabályi keretek 
között – lehetőleg soron kívül intézzék.

 A  fogyatékos  személyek  jogairól  és  esélyegyenlőségük  biztosításáról  szóló  többször  
módosított  1998.  évi  XXVI.  törvényben,  valamint  az  országos  településrendezési  és 
építésügyi  követelményekről  szóló  többször  módosított  253/1997.  (XII.  20.)  Kormány  
rendeletben megfogalmazott határidőkre tekintettel, a Belügyminisztérium Önkormányzati 
Hivatalának megkeresésére részt vettünk a megyében található állami és  önkormányzati 
tulajdonban  lévő  közhasznú  épületek  akadálymentességi  követelményeknek  való 
megfelelőségének,  valamint  az  elsőfokú  építésügyi  hatóságoknál  tervezett  kistérségi 
központok  épületállományának  vizsgálatában.  Felméréseket  végeztünk,  illetve  végzünk 
folyamatosan  a  települési  önkormányzatok,  a  megyei  önkormányzat  és  a  területi 
államigazgatási szervek bevonásával, melyek adatait feldolgozva részben egyszeri, részben 
pedig  folyamatos  jelentéseket  és  kimutatásokat  készítettünk,  illetve  készítünk  az 
Önkormányzati Hivatal részére.
Ezen  feladathoz  kapcsolódva  az  önkormányzati  jegyzőkkel  és  polgármesterekkel  a 
kapcsolattartás e-mailen, személyesen és az értekezleteken folyamatos. Levélben felhívtuk 
a figyelmet az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal által, a középületek akadálymentesítése 
érdekében  előzetesen  jelzett  pályázati  lehetőségre,  majd  a  pályázati  kiírást  követően 
konkrétan a pályázatra. 
Az  önkormányzatok  akadálymentesítéssel  kapcsolatos  feladatainak  szakszerű 
elvégzéséhez az építéshatósági dolgozók éves továbbképzésével is segítséget nyújtunk. 
Erre 2005. április 25-i értekezleten került sor.
Hatósági  és  építés-felügyeleti  ellenőrzéseinknél  külön  szempont  a  közintézmények 
akadálymentességének  vizsgálata,  s  ha  jogszabálysértést  észlelünk,  s  a  jogszabályi 
feltételek fennállnak, a szabálytalanság megszüntetése iránt intézkedünk.

 Az  elektronikus ügyintézésről,  az okmányirodák a telefonos időpontfoglalásról többször 
felmérést  készítettünk.  Számos  okmányirodában  bevezették  a  BM  által  auditált  OSS 
időpont alapú ügyfélhívó rendszert, amelynek hatékonysága jól mérhető.
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 A Központi Hivatal megkeresései nyomán többször adott feladatot a CsAK projekt.
A  CsAK  projekt  keretében  megvalósuló  ASZA  program  –  az  anyakönyvi  okiratok 
előállítására  kiírt  közbeszerzési  pályázat  elhúzódása  miatt  többször,  illetve  bizonytalan 
időpontra eltolódott – indításával kapcsolatos különféle feladatokban és felmérésekben a 
BM Központi Hivatal folyamatosan igényt tart a közreműködésünkre. Ennek érdekében 
szükséges volt a rendszer tényleges működésének (levelező és fórumrendszerek, majd az 
alkalmazás tesztprogramjának) megismerése. Ezen belül a segédanyagok tanulmányozása, 
a  számítógépes  alkalmazás  gyakorlása,  szakmai  egyeztetések,  kistérségi  igazgatási 
társulások,  nyomtatványkészlet  és  a  jogosultság  igénylések  többszöri  felmérése, 
összegyűjtése.  A jogosultságot  igényelt  anyakönyvvezetők  képzését  (226  fő)  az  első 
félévben  elvégeztük.  Tapasztalataink  szerint  egyébként  (részben  erre  irányuló 
törekvéseink  nyomán)  az  anyakönyvvezetők  egy  része  mára  örvendetes  módon 
használatba vette főként a fórum rendszert, de némely irányban a levelező program útján 
személyesebb  kapcsolatot  is  sikerült  kialakítani  a  kollégákkal.  Ez  utóbbi  sokkal 
alkalmasabb  a  konkrét  napi  problémák  megoldására,  mivel  a  fórum  egyrészt 
időigényesebb,  másrészt  egy-egy  kérdésben  kevésbé  szakszerű,  mások  munkáját  így 
esetleg  nem jó  irányba befolyásoló  hozzászólásoknak is  teret  ad.  Hozzá  kell  azonban 
tenni, hogy főhatóságunk egyre nagyobb figyelmet szentel a fórumra, mind a felmerülő 
kérdések megválaszolásában és a kollégák véleményének megismerésében, mind pedig 
újabb és újabb szakmai anyagok közzétételében.

2.5.2.  Az  elsőfokú  hatósági  jogkör  gyakorlása  a  gyermekvédelmi 
szakellátó rendszer működési engedélyezése során

Az elsőfokú hatósági jogkör gyakorlása a gyermekvédelmi szakellátó rendszer működési  
engedélyezése során: a gyermekvédelmi szakellátás működési engedélyezését érintő elsőfokú 
hatáskör gyakorlásában elsődleges volt a  teljes ellátó rendszert felölelő  intézmény átalakítási 
kötelezettségek nyomon  követése.  A folyamatban  meghatározó  szerepet  játszott  a  Bács-
Kiskun  Megyei  Önkormányzat  által  fenntartott,  a  megyei  ellátó  rendszert  szinte  teljesen 
felölelő  intézményi  integráció,  melynek  háttér-indokai,   a  szociális  és  gyámhivatal 
véleményezési jogának  gyakorlása során váltak ismertté.

Az integráció 19 működési engedélyezési eljárást indukált, melyből 3 esetben új működési 
engedély  kiadására,  16  estben  a  meglévő  működési  engedélyek  módosítására  került  sor. 
Ehhez tevődött hozzá az integrációhoz kapcsolódókon kívül eső további 12 kérelemre indult 
működési engedélyezési eljárás, mely összesítve 31 elsőfokú eljárást eredményezett.

A gyámhivatal  megítélése  szerint,  a  gyermekvédelmi  szakellátó  intézmények  integrációja 
csak részben érte el a kitűzött célokat, a következők miatt:  
- a személyi feltételekben előirányzott racionalizálás korlátozottan valósulhatott meg, miután 
a  működési  engedélyezési  eljárásokban  az  egyes  szakmai  egységekre  előírt  szakmai 
létszámtól nem lehetett eltekinteni,    
-  azon  intézmény  egységekben,  ahol  a  szolgáltató  tevékenységek  a  korábbi  normál 
személyiség  állapotú  gyermekek befogadását  felváltva,  különleges  vagy speciális  ellátásra 
változtak, a férőhely számok a szakmai szabályban foglaltaknak megfelelően csökkentek, 
- a férőhelyszám csökkenések kompenzálása, illetve további férőhelyek biztosítása, kizárólag 
a nevelőszülői hálózat bővítésével, és külső férőhelyek létesítésével valósult meg.   
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Ami  teljes  mértékben  az  integráció  javára  irható:  bár  más  ellátási  forma  rovására,  de  a 
különleges és a speciális ellátást biztosító férőhelyszámok egyaránt bővültek.  

2.5.3.  Súlyos  mozgáskorlátozott  személyek  közlekedési  
kedvezményeihez kapcsolódó I. fokú hatósági jogkör

Súlyos  mozgáskorlátozott  személyek  közlekedési  kedvezményeihez  kapcsolódó  I.  fokú 
hatósági  jogkör:  2005.  évben  460  db  személygépkocsi  szerzési  támogatásra  jogosító 
utalványra szóló keretet  kapott   a Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási  Hivatal Vezetője és 
2004.  évről  további 45 db felhasználatlan utalvány maradt,  így összesen 505 db utalvány 
kiosztására volt lehetőség. 

A 2005-ben kiállított utalványok érvényességi idejének meghosszabbítását összesen 139 fő 
kérte.   2005.  év  végéig  közel  400  jogosult  vásárolta  meg  személygépkocsiját,  a  szerzési 
támogatással vásárolt személygépkocsik tekintetében az elidegenítési tilalom elrendeléséről 
folyamatosan  gondoskodik  a  hivatal,  az  okmányirodák  többségének  visszajelzése   is 
folyamatos. 2005. őszén összesen 9 esetben kellett rendelkezni a támogatás és kamatainak 
visszafizetéséről,  tekintettel  arra,  hogy  az  ügyfél  a  jogszabályban  meghatározott 
kötelezettségét nem teljesítette. 

2005. szeptember 1-jétől a szociális és gyámhivatal vezetőjének I. fokú hatáskörébe tartozik a 
személygépkocsi szerzési támogatásra való jogosultság megállapítása azokban az esetekben, 
amikor a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását a vele közös háztartásban élő nagykorú 
gyermeke vagy testvére vállalja. 

2.5.4. A megyei gyámhivatal II. fokú hatósági tevékenysége

A megyei szociális és gyámhivatal  II.  fokú hatósági tevékenysége:  a gyámügyi  igazgatás 
területén a II. fokú hatósági ügyek száma évek óta egyenletesen növekvő tendenciát mutat. Az 
előző évi ügyek viszonylatában 2005-ben mind a jegyzői, mind a gyámhivatali hatáskörben 
keletkezett  I.  fokú  ügyek  vonatkozásában  külön-külön  is  megmutatkozó  növekedés 
összességében 12%-ot tett ki. 
Az  ügytípusokat  tekintve  továbbra  is  a  kapcsolattartási  ügyekkel  való  foglalkozás  adja  a 
legtöbb feladatot. A kizárásra irányuló kérelmek évről évre növekedést mutatnak. 
A beszámolási  időszakban a  Megyei  Gyámhivatalnak  csupán 5  bírósági  pere  volt,  ami  a 
korábbi  évekhez  képest  elenyészően  kevés,  több  év  tapasztalata  szerint  a  keresettel 
megtámadott határozatok ennek a számnak a kétszeresét tették ki.
A  keresettel  megtámadott  határozatok  közül  3  kapcsolattartási,  míg  2  vagyoni  ügyben 
keletkezett.  

2.5.5.  Személyes  gondoskodást  nyújtó  gyermekjóléti  alapellátások 
vizsgálata

Személyes  gondoskodást  nyújtó  gyermekjóléti  alapellátások  vizsgálata:  a  vizsgálatok 
lebonyolítására  –  melyek  megszervezésére  a  gyermekjóléti  szolgáltatás  tekintetében   a 
gyámhatóságok ellenőrzési ütemtervéhez igazodva került sor – a gyámhivatal átlagosan egy 
napot tervezett és fordított. Kisebb lélekszámú települések vonatkozásában azonban egy nap 
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alatt két településen működő szolgáltató vizsgálata is lebonyolításra került. Utóellenőrzésre 
egy – átmeneti gondozást nyújtó – intézmény esetében került sor. Az ellenőrzések során az 
intézményes  és  önálló  szolgáltatók  esetében  a  korábban  kifogásolt  hiányosságok 
megszüntetésére,  a  törvényes  működés  elősegítésére,  a  szakmai  munka  körében  kiemelt 
feladatok  elmélyítésére,  és  nem  utolsó  sorban  az  ügyfélbarát  ügyintézésre  helyeződött  a 
hangsúly.  

A mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés orvoslása érdekében a megyei gyámhivatal a 
helyszíni vizsgálatok során, továbbá a Közigazgatási Tájékoztatóban megjelentetett szakmai 
anyagai,  illetve külön levél  formájában hívta fel  a feladatellátás címzettjei  figyelmét  arra, 
hogy e kötelező feladatok körében akár társulási megállapodás, akár ellátási szerződés útján 
lehet biztosítani, illetve közvetíteni az ellátás feltételeit. 
Míg a fenntartók akár az átmeneti gondozás vagy a napközbeni ellátás biztosítására nézve 
nem,  vagy  csak  csekély  számban  ismerték  fel  a  társulásos  forma  előnyeit,  addig  a 
gyermekjóléti  szolgáltatás  területén  ezen  a  téren  a  korábbiakhoz  képest  már  elmozdulás 
tapasztalható.  A  megelőző  év  adatait  tekintve,  amikor  is  a  megye  119  települése 
viszonylatában működő 91 gyermekjóléti  szolgálatból (39 települést  lefedve) 13 működött 
társulásos  formában,  addig  a  gyámhivatal  jelenleg  rendelkezésére  álló  adatok  alapján,  a 
társulások száma (összesen 66 települést lefedve) 20-ra emelkedett. 

Az  ellátórendszerben  2005-ben  elvégzett  vizsgálatok  tapasztalata  szerint  a  korábban 
feltárt  hiányosságok  kiküszöbölése  elvárásainkhoz  képest  nagyon  lassan  halad.  A 
felügyeleti  ellenőrzések  során  a  gyámhivatal  pozitív  példákkal  is  találkozik.  Ezen  
intézmények (itt  különösen bölcsődék emelendők ki) esetében a fenntartó maximálisan  
biztosítja  a  működés  jogszabályban  meghatározott  feltételeit,  gondosan  válogatva  a 
feladathoz az intézmény szakalkalmazottait. 

2.5.6. A gyermekvédelmi szakellátó intézmények szakmai ellenőrzése

A gyermekvédelmi szakellátó intézmények szakmai ellenőrzése: a szociális és gyámhivatal 
számára a vonatkozó jogszabály ezen intézmények évenkénti ellenőrzését írja elő. A feladat 
22  intézmény  illetve  szolgáltatás  székhelyére  és  telephelyére,  továbbá  265  nevelőszülői 
környezetre terjedt ki.  
Összegző megállapításként rögzíthető, hogy a gyermekvédelmi intézményekre kiterjesztett 
éves gyakoriságú ellenőrzések - a működési feltételek megteremtése, és folyamatosan a 
jogszabályokban meghatározottak szerint történő biztosítása érdekében - továbbra sem 
mellőzhetők
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III.
A KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FELADATOK

3.1.  A  hivatalvezető  koordinációs  jogkörébe  tartozó  államigazgatási 
szervek  szervezetének,  személyzetének,  költségvetésének  alakulása  a 
feladatkörök tükrében

A területi államigazgatás – hasonlóan a központi közigazgatáshoz – a folyamatos változások 
időszakát  éli.  A Megyei  Államigazgatási  Kollégium napirendjei  között  szinte  valamennyi 
ülésen szerepeltek a közigazgatás korszerűsítéssel kapcsolatos témák, melyek keretei között 
tájékoztatást  adunk  a  MÁK tagok  szervezeti  átalakulásairól,  új  vezetők  kinevezéséről,  az 
aktuális jogszabályváltozásokról. 

Ez  az  év  korántsem  volt  eseménytelennek  mondható.  A  következőkben  azon  területi 
államigazgatási  szervekre  térünk  ki,  melyek  tevékenységében,  szervezetében  jelentősebb 
változások történtek. 

A legnagyobb átalakulás a környezetvédelemmel foglalkozó területi államigazgatási szervek 
terén volt, hisz megalakultak a „zöldhatóságok”. Az  Alsó-Duna-völgyi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2005. január 1-jétől jött létre és megalakulásával 
átvette a Vízügyi Igazgatóságok, valamint a Nemzeti Park Igazgatóságok hatósági jogköreit 
is.  Ez  jelentős  feladat-átcsoportosítást  jelentett,  és  nem  elhanyagolható  az  sem,  hogy  a 
Közösségi  jog,  illetve  a  harmonizált  joganyag  alkalmazása  igen  nagy  terhet  rótt  a 
felügyelőség köztisztviselőire. A felügyelőségeken 1995-ben hozták létre azt az országosan 
egységes  szervezeti  felépítést,  amely  a  mai  napig  is  fennáll.  Az  igazgató  alá  három  fő 
szervezeti blokk tartozik, élükön a hatósági, a szakértői (műszaki) és a gazdasági igazgató-
helyettesekkel. Az igazgató közvetlen alárendeltségébe tartozik még a laboratórium, valamint 
néhány  kisebb  egység  (titkárság,  belső  ellenőrzés  stb.).  A  laboratóriumok  feladata, 
felszereltsége és szervezete időközben folyamatosan bővült, változott. Mivel már nem csak 
vízminták kémiai elemzéséről van szó, hanem talaj, levegő, hulladék, zaj méréséről is, az új 
elnevezés: Mérőközpont, illetve 2005-től Ellenőrző- és Mérőközpont. 

A 341/2004. (XII.22.) sz. Kormányrendelet értelmében a nemzeti park igazgatóságok hatósági 
és szakhatósági jogkörei – a fentieknek megfelelően  – a környezetvédelmi, természetvédelmi 
és  vízügyi  felügyelőségekhez  kerültek,  így ma a  Kiskunsági  Nemzeti  Park Igazgatóság 
illetékességi  területén  négy  felügyelőség  osztozik.  Megszűnt  tehát  a  természetvédelem 
országos  értékeket  illetően  egységes  szakmai  irányítása  és  felügyelete.  A nemzeti  park 
igazgatóságok feladatainak belső súlyarányai jelentős átalakuláson mennek át, három előtérbe 
kerülő tevékenységük a saját vagyonkezelésű területek fenntartható használata, a „Barátságos 
természetvédelem”  gondolat  fokozott  érvényesítése,  illetve  a  nagy  pályázati  munkák 
előkészítése és végrehajtása.

Az ÁNTSZ Bács-Kiskun Megyei Intézeténél már korábban elkezdődtek a változások: 2003-
ban jelentős létszámleépítés történt az Intézetben, majd a Közegészségügyi Osztály korábbi 
részlegét önálló osztállyá szervezték Település-egészségügyi Osztály néven. 2004-ben további 
változások következtek,  megkezdődött  a  regionalizáció keretében a Laboratórium hatósági 
munkájának  átszervezése  a  Csongrád  Megyei  Intézethez,  ugyanakkor  a  szolgáltató 
tevékenység  végzésére  létrejött  az  ÁNTSZ  Laboratórium  Kft.  Ugyancsak  regionális 
szervezetben történik már a sugár-egészségügyi és zajvédelmi munkacsoport tevékenysége. 

108



III. A Koordinációs és Szervezési Feladatok

2005. évben Városi Intézetek átszervezésére került sor, annak érdekében, hogy igazodjanak a 
kistérségi  területekhez,  és  2006.  év  elején  további  regionális  szintre  történő 
feladatátrendeződés várható.

A Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ működésére jelentős hatással volt 2005. évben 
a  foglalkoztatás  elősegítéséről  és  a  munkanélküliek  ellátásról  szóló  1991.  évi  IV.  törvény 
2005. november 1-jétől hatályos módosítása, mely átalakította a munkanélküli nyilvántartást 
és  az  ellátó  rendszert.  Az  egyik  lényeges  változás,  hogy a  munkanélküli  fogalma helyett 
bevezette az álláskereső meghatározást, melynek célja az ügyfelek aktív álláskeresésre történő 
ösztönzése. Egyre inkább szükségessé vált, hogy egy-egy munkaerő-piaci kistérségre, helyi 
igényre épülve programokat dolgozzon ki a Központ. Ezek az ún. Munkaerő-piaci programok 
2005-ben  is  sikeresek  voltak,  így  a  munkaügyi  központ  továbbra  is  kiemelt  feladatának 
tekinti, hogy ezen programokat folytassa, fejlessze és újabbakat dolgozzon ki. Ezt erősíti a 
Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program megyei programja is, mely a „Mérföldkövek, 
biztos pontok” elnevezéssel  2004. októberében indult,  s 2006. januárjában már a második 
helyi programok megvalósítása történik. 2005-ben tovább fejlesztette a Központ az ügyfelek 
még magasabb szintű kiszolgálását célzó humánszolgáltatásokat. Így működik az Álláskereső 
Klub,  a  Foglalkozási  Információs  Tanácsadó  (FIT),  a  Diplomás  Munkaközvetítő  Iroda 
(DIMI),  illetve az EURES hálózat, egy olyan  tanácsadó és információs hálózat,  amelynek 
célja  az  Európai  Unió,  illetve  az  Európai  Gazdasági  Térség  országai  közötti  munkaerő-
áramlás  elősegítése.  Fontos  eredmény  a  Rehabilitációs  Információs  Centrum  (RIC) 
létrehozása,  ahol  képzett  tanácsadó  szakember  a  megváltozott  munkaképességű 
munkavállalókat, álláskeresőket várja. 

Az Egységes Magyar  Munkaügyi  Adatbázis (EMMA) létrejöttében,  és működtetésében az 
elmúlt  másfél  évben  számos  feladatot  kellett  megoldani  a  Munkaügyi  Központnak,  de 
rendszer egyre jobban működik, s létjogosultsága, szükségessége mára egyértelművé vált.

2005-ben a Bács-Kiskun megyei Munkaügyi Központban megkezdődött az úgynevezett új 
szolgáltatási  modell  bevezetése.  Ezt  elsőként  –  mint  modellkirendeltségen  –  Baján 
tapasztalhatták  meg  az  ügyfelek.  Látványos  elemek  mellett  -  a  kirendeltség  épületének 
felújítása, számítógépes fejlesztés és a bútorzat cseréje - az ügyfelekkel való bánásmód is 
fejlődött, átalakult. Fontos e fejlesztésben, hogy az ügyfeleik igényeinek kielégítésére egyre 
nagyobb hangsúlyt helyeznek: azoknak, akik képesek, akarnak és tudnak is önállóan állást 
keresni, információs bázist nyújtsanak. 

A  Magyar  Államkincstár  Bács-Kiskun  Megyei  Területi  Igazgatósága történetében  a 
közelmúltból  nagy  jelentősége  van  a  322/2001.  sz.  Korm.  rendeletnek,  mely  2002.  
január  1-jén  lépett  hatályba.  A jogszabály  az  Államháztartási  Hivatalt  (ÁHH)  országos 
hatáskörű  központi  költségvetési  szervként,  a  korábbi  területi  államháztartási  hivatalokat 
pedig  az  ÁHH  területi,  részben  önálló  részjogkörű  szerveiként  határozta  meg.  Az  így 
kialakított  területi  államháztartási  hivatalok  feladatainak  újrafogalmazása  során  az 
önkormányzatok  állami  támogatásai,  hozzájárulásai  igénylésének,  igénymódosításának  és 
elszámolásának szabályszerűségi ellenőrzése kapott nagyobb hangsúlyt. Az immár országos 
központtal  rendelkező,  megyénként  meglévő  területi  államháztartási  hivatalok  ebben  a 
szervezeti formában másfél évig működtek. A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről 
szóló 2002. évi LXII. törvény alapján a Magyar Államkincstár Rt. (Kincstár) 2003. június 30. 
napjával megszűnt. A Kincstár jogszabályokban foglalt feladatait 2003. június 30. napjától az 
Államháztartási Hivatal látja el (ÁHH). Az ÁHH elnevezése 2003. június 30. napjától Magyar 
Államkincstárra  változott.  A Magyar  Államkincstár  (Kincstár)  szervezetére  és  feladataira 
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vonatkozó előírások beépültek az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvénybe. E 
szerint a Kincstár egyes feladatait a Kincstár Területi Igazgatóságai útján látja el. A Kincstár a 
Területi Államháztartási Hivatalok jogutódja.

Mindezek a megyékre értelmezve azt jelentették, hogy a területei államháztartási hivatalok 
szervezetébe a részvénytársaságként működő kincstári fiókok beépültek - állampénztári iroda 
elnevezéssel – és tevékenységüket egy szervezeti keretben végezték tovább. Így alakult ki a 
Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Területi Igazgatósága elnevezésű szervezet, mely 
szervezeti felépítésében 2005-re érte el a végleges formáját.

A  Bács-Kiskun  Megyei  Egészségbiztosítási  Pénztár elsődleges  feladata  az,  hogy  az 
egészségbiztosítás  és  az  egészségpolitika  céljait  finanszírozási  eszközökkel  segítse,  és 
hozzájáruljon  ahhoz,  hogy  érvényesüljön  a  biztosítottak  esélyegyenlősége,  s  a  betegek  a 
lehető  leghumánusabb  környezetben,  otthonukhoz  minél  közelebb  kapják  meg  a 
gyógyuláshoz,  egészségi  állapotuk  megőrzéséhez  szükséges  szolgáltatásokat.  A fentebbiek 
megvalósításaként az egészségbiztosítási pénztár természetbeni és pénzbeli ellátásokat nyújt a 
biztosítottaknak.  A  félmilliós  lélekszámú  megye  lakosságának  egészségbiztosítási 
jogviszonyával járó feladatokat, a foglalkoztatók nyilvántartásával összefüggő teendőket, az 
egészségügyi  szolgáltatók  (kórházak,  szakrendelések,  ápoló-  és  mentőszolgálatok, 
háziorvosok,  patikák)  heti  jelentéseinek  feldolgozását  alig  több  mint  száz 
társadalombiztosítási ügyintéző látja el Bács-Kiskunban. A MEP teljes létszáma az év végén 
146 fő volt, közülük 20 köztisztviselő a bajai, 13 pedig a kiskunhalasi kihelyezett osztályon 
látott el feladatokat.

Bár csak 2006. január 1-jétől váltotta fel kötelező érvénnyel az E-111-es nyomtatványt az 
Európai  Egészségbiztosítási  Kártya,  a  Pénztár  már  2005.  november  1-jétől  –  mintegy  a 
rendszer  főpróbájaként  – minden EGT tagállamba kiutazónak új  plasztikkártyát  adott  át  a 
magyarországi biztosítási jogviszonya igazolása gyanánt. A kártya nagyobb komfortérzetet ad 
tulajdonosának, és a papírformátumú igazoláshoz képest lényegesen hosszabb ideig biztosít 
jogosultságot.  2005  novemberében-decemberében  csaknem  1500-an  kapták  meg  Bács-
Kiskunban az EU kártyát.

A MEP előző évi működése a szervezeti változásokat illetően viszonylag nyugalmasan telt, 
2006-ban  azonban  jelentősebb  változások  várhatók.  A  társadalombiztosítás  klasszikus 
modellje  –  elveit  tekintve – mind a  mai  napig  változatlan:  a  közös kockázatvállalás  és  a 
társadalmi  szolidaritás  egyidejű  érvényesítése.  Ennek  aprópénzre  váltása  érdekében  –  a 
jogszabályok  betartásával  és  betartatásával  –  mindig  minden  tőlük  telhetőt  megtettek  az 
egészségbiztosítási pénztár munkatársai. A biztosítási elv érvényesítésének politikai szándéka 
azonban  változó  hangsúlyt  kapott  az  utóbbi  egy-két  évtizedben.  A  legutóbbi  időkben 
valamennyi  közéleti-politikai  tényező  egyetérteni  látszik  abban  a  törekvésben,  hogy  az 
Egészségbiztosítási  Alapból  támogatott  ellátásokat  a  –  korábbinál  szigorúbb  ellenőrzés  és 
számonkérés mellett – olyanok vegyék igénybe, akik valóban jogosultak arra. Mindez igen 
sokrétű kihívás az egészségbiztosító és a végrehajtásban érdekelt társszervek számára. 

A  27/2005.  (XII.27.)  FMM  rendelet  a  Magyar  Közlöny  2005/170.  számában  került 
közzétételre és 2006. január 1-jétől újabb szervezeti változást mutat a területi államigazgatási 
szervek  körében.  A  rendelet  értelmében  az  Országos  Munkabiztonsági  és  Munkaügyi 
Főfelügyelőség  (OMMF)  területi  munkabiztonsági,  munkaügyi  felügyelőségei  regionális 
illetékességű szervezetként működnek 2006. január elsejétől, így Kecskeméti székhellyel  az 
OMMF Dél-alföldi  Munkaügyi  Felügyelősége,  és  az OMMF Dél-alföldi  Munkabiztonsági 
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Felügyelősége, melyek illetékességi területe Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megye területére 
terjed ki. Ennek megfelelően a jövő évtől az OMMF feladatait két szerv látja el, melyek tagjai 
lesznek a Bács-Kiskun Megyei Államigazgatási Kollégiumnak.

A leírtakból kitűnik, hogy a megyében működő területi államigazgatási szervek egyre bővülő 
feladatkörrel rendelkeznek, és valamennyi hivatal célja, hogy megfeleljen az új kihívásoknak. 
Nagyon  színes  képet  mutatnak  a  hivatalok,  ha  a  szervezeti  felépítésüket, 
eszközellátottságukat, anyagi feltételeiket vizsgáljuk, azonban azt megállapíthatjuk, hogy a 
korszerű  szakmai  ismereteket  felhasználva  hatékony és  költségkímélő  szervezeti  felépítés 
létrehozására törekszenek.

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 61. § (1) bekezdésében előírt, a 
központi közszolgálati nyilvántartás részére történő adatgyűjtés (KÖZIGTAD) minden évben 
a hivatal feladatai közé tartozik. Az adatgyűjtés 2005. november 8-án fejeződött be, így jelen 
beszámolónkhoz a területi államigazgatási szervek személyi állományát illetően már a 2005-
ös adatok is rendelkezésre állnak.

 A területi államigazgatási szerveknél foglalkoztatott köztisztviselők száma folyamatos 
csökkenést mutat: 2003-ról 2004-re 2%-kal, míg 2003-ról 2005-re több, mint 4%-kal 
csökkent a köztisztviselők száma. Besorolási osztályonként vizsgálva megállapítható, 
hogy 2004. évhez viszonyítva az elmúlt évben 4%-kal növekedett  az I.  besorolási 
osztályba tartozók száma, míg ugyanezen időszakban a II. besorolásúak száma 11%-
kal, a III.  besorolásúak száma 9%-kal csökkent. Az önkormányzatoknál növekedés 
tapasztalható a köztisztviselők létszámát tekintve, és hangsúlyosan a II.  besorolású 
köztisztviselők száma növekszik. Érdekesség, hogy a 2005. szeptemberi rögzítésből 
látszik,  hogy  két  közigazgatási  szervnél  az  ÁNTSZ  BKM-i  Intézeténél,  illetve  a 
BKM-i  Növény  és  Talajvédelmi  Szolgálatnál  egyáltalán  nincs  III.  besorolású 
köztisztviselő, és a Magyar Államkincstár BKM-i Igazgatóságánál pedig – cáfolva az 
előbb  említett  tendenciát  –  majdnem  kétszer  annyi  II.  besorolású  köztisztviselő 
dolgozik,  mint  I.  besorolású.  A  területi  államigazgatási  szervek  köztisztviselői 
létszámát tekintve mindhárom évben ugyanazok a szervek szerepelnek az első három 
helyen: a 2005-ös adatok alapján legtöbben az APEH BKM-i Igazgatóságánál (475 
fő)  dolgoznak,  ezt  követi  a  BKM-i  Munkaügyi  Központ  245 fővel,  majd a  MÁK 
BKM-i Igazgatósága 175 fővel a harmadik. (Az összehasonlító adatok a melléklet 
III./1./a., III./1./b. és a III./1./c. táblázataiban találhatók).

 A közszolgálati jogviszonyban állók nem szerinti összetételét vizsgálva továbbra is 
megfigyelhető az ún. „elnőiesedés”, hisz az elmúlt három évben hozzávetőleg kétszer 
annyi nő dolgozik a közigazgatási szerveknél, mint férfi. Természetesen vannak olyan 
szervek, melyek feladatkörükből adódóan megcáfolják ezt a tézist, pl. az OMMF Dél-
alföldi  Felügyelőségén,  az  FVM  BKM-i  Földművelésügyi  Hivatalában  majdnem 
háromszor  annyi  férfi  dolgozik,  mint  nő.  (Az  összehasonlító  adatok  a  melléklet 
III./2./a., III./2./b. táblázataiban találhatók).

 A köztisztviselők életkor szerinti megoszlásában érdekes tendenciát figyelhetünk meg 
az  elmúlt  három  évet  vizsgálva:  a  30  év  alatti  köztisztviselők  száma  évről-évre 
csökkent, 2003. és 2005. között mintegy 8,5%-kal. Ezzel ellentétben az 50 év feletti 
közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők száma – a teljes létszám csökkenése 
mellett is – 2004-ről 2005-re növekedést mutat. A területi államigazgatási szerveknél 
foglalkoztatott  köztisztviselők  közül  legtöbben  a  31-40  éves  korosztályba  esnek, 
2005-ben  a  köztisztviselők  közel  30  %-a.  (Az  összehasonlító  adatok  a  melléklet 
III./3./a., III./3./b. táblázataiban találhatók).
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 A köztisztviselők jogállásáról szóló törvény 2001. évi módosításának egyik jelentős 
hatása  az  idegennyelv-ismerettel  rendelkezők  alanyi  jogú  pótlékának  bevezetése. 
Ennek  egyik  eredménye,  hogy a  köztisztviselők  fontosnak  tartják  idegen  nyelvek 
ismeretét,  és  2003-ról  2005-re  jelentősen,  mintegy  42%-kal  növekedett  az  alap-, 
közép-,  illetve  felsőfokú  nyelvvizsgával  rendelkező  köztisztviselők  száma.  (Az 
összehasonlító adatok a melléklet III./4./a., III./4./b. táblázataiban találhatók).

 A nyelvvizsgával  rendelkezők  52%-a  angol,  33%-a  német,  4,5%-a  orosz  ,  2%-a 
francia  nyelvből  szerzett  nyelvvizsga-bizonyítványt.  A  középfokú  nyelvvizsgák 
aránya 60%, ezt követi az alapfokú nyelvvizsga 32%-kal, majd a felsőfokú 8 %-kal. 
(Az összehasonlító adatok a melléklet III./5./a., III./5./b. táblázataiban találhatók)

A személyi állományra vonatkozó adatokból megállapítható, hogy jelentős az arányeltolódás 
a felsőfokú végzettségűek javára,  és a területi  államigazgatási szerveknél foglalkoztatottak 
összlétszámának csökkenése ellenére nőtt  az I.  besorolási  osztályban lévő közszolgálatban 
foglalkoztatottak  száma.  Ez  mindenképpen  fontos,  hisz  a  változásokra  nyitott,  minőségi 
közszolgáltatásokat nyújtó közigazgatás alapvető feltétele a képzett, és folyamatos fejlődésre 
kész köztisztviselői kar megléte. Természetesen ez azt is jelenti, hogy a közszférában is egyre 
több  munkafolyamatot  kell  ellátnia  a  köztisztviselőknek,  hisz  a  leírásra,  postázásra, 
fénymásolásra  nincs  külön  munkatárs,  az  érdemi  feladatok  mellett  ezekkel  is  meg  kell 
birkózni. 

2005. január 1-jén lépett hatályba a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, 
valamint  a  gyermek  gondozását,  illetve  a  családtag  ápolását  követően  munkát  keresők 
foglalkoztatásának elősegítéséről,  továbbá az  ösztöndíjas  foglalkoztatásról  szóló  2004.  évi 
CXXXIII. Törvény (a továbbiakban: Pftv.) a foglalkoztatás új jogi eszközeként megteremti az 
ún.  „ösztöndíjas  foglalkoztatási  jogviszonyt”.  Az  ösztöndíjas  foglalkoztatási  jogviszony 
lényegét  tekintve  azt  a  célt  szolgálja,  hogy  a  gyakorlati  ismeretekkel  nem  rendelkező, 
foglalkoztatási jogviszonyban még nem állt pályakezdő a szükséges gyakorlat megszerzése 
céljából,  garanciális  jelleggel  törvényben  meghatározott  időtartamig  (1  év)  speciális 
jogviszonyban álljon. A pályakezdőknek az ösztöndíjas  foglalkoztatási  jogviszony egyéves 
gyakorlati képzést, jövedelemszerzési lehetőséget jelent, a társadalombiztosítási jogszabályok 
alapján  biztosítottá  válnak  és  szolgálati  időt  szereznek,  így  könnyebbé  válik  számukra  a 
kezdés, az első munkahely megtalálása. A munkatapasztalat-szerzés egyéni program alapján 
történik,  az  ösztöndíjas  foglalkoztatás  végén  a  munkáltató  értékelést  készít,  amely  a 
továbblépésnél  –  „ajánlólevélként”  is  felhasználható.  Az  ösztöndíjas  foglalkoztatási 
jogviszony  ugyanakkor  előnyt  jelent  a  munkáltatók  számára  is,  mert  az  érdekeltségük 
megteremtése érdekében – a munkaadói terheket illetően – kedvezményekben részesülnek és 
egyben a munkaerő-utánpótlást megalapozottabb ismeretek alapján tudják megoldani. 

2005. évben az ösztöndíjas foglalkoztatás személyi állomány összetételében változást hozott. 
Több  pályakezdő  diplomás  kezdett  el  dolgozni  a  területi  államigazgatási  szerveknél, 
átmenetileg  segítve  ezzel  a  létszámproblémák megoldását.  Hivatalunk  tapasztalata  szerint 
nagyon hasznos ez a lehetőség,  hisz az ösztöndíjasok hatékonyan tudnak közreműködni  a 
feladatok megvalósításában. Az elmúlt év folyamán törekedtünk arra, hogy népszerűsítsük ezt 
a foglalkoztatási formát, és megadtuk a szükséges tájékoztatást az érdeklődőknek.

A  területi  államigazgatási  szervek  költségvetésére  nagy  hatással  voltak  a  2005.  évi 
költségvetési  megszorítások.  Az  előző  évben  valamennyi  szervnek  önállóan  kellett 
kigazdálkodnia az egy havi külön juttatásokat, valamint az illetményalap 6%-os emelésével 
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járó költségeket és az ehhez kapcsolódó járulékokat. Mindezek összesen hozzávetőleg 15%-
os hiányt jelentettek 2005. évben a személyi kiadások terén. 

A hiányt a szervek – ha mód van rá – saját bevételeik növelésével igyekeztek fedezni, illetve 
szigorú költségtakarékossági intézkedéseket vezettek be. A költségvetési hiány természetesen 
az  alapvető  működési  feltételek  biztosítására  is  hatással  volt:  a  dologi  kiadások,  és  a 
beruházásra fordítható kiadások csökkentek. 

Sajnos  a  következő év sem túl  reményteljes,  hisz  több MÁK tag jelezte,  hogy hasonlóan 
nehéz körülmények között kell a munkát 2006-ban is elvégezni. Példaként megemlítenénk, 
hogy BMK-i Közlekedési Felügyelettől változatlan feladatstruktúra mellett általánosan 20 % 
forrást vonnak el a múlt évhez viszonyítva. Az elrendelt költségvetési befizetések és átadott 
pénzeszközök  növekményét  így  olyan  normatívan  szabályozott  (kötött  idejű,  létszámú, 
technológiájú  és  eszközigényű)  feladatoktól  kell  és  lehet  elvenni,  melyek  a  bevételek 
képződését és ezzel a felügyelet működőképességét tehetik kétségessé.

3.2.  A  területi  államigazgatási  szervek  együttműködési  készségének 
változása az évközi tájékoztatók elkészítése óta

3.2.1. A területi államigazgatási szervek együttműködése

A Bács-Kiskun megyében működő területi államigazgatási szervek a Megyei Államigazgatási 
Kollégium keretei között együttműködve hatékony, és eredményes évet zártak. Továbbra is 
jellemző a szervek, vezetők közötti folyamatos információáramlás, mely nagyban elősegíti a 
feladatok,  problémák  gördülékeny  és  sikeres  megoldását.  A  szakmai  célkitűzések 
megvalósítása mellett 2005-ben felelevenítettük azoknak a rendezvényeknek a hagyományait, 
melyek a területi államigazgatási szervek munkatársai közötti kapcsolatteremtést segítették. 
Saját  tapasztalataink  alapján  megerősíthetjük  azt  a  tézist  –  mely  az  emberi-erőforrás 
menedzsment  is  alapját  képezi  –,  hogy az emberi  munkaerő a  szervezet  hatékonyságának 
kulcsa,  így  jó  hangulatú  rendezvényeken  igyekeztünk  lehetőséget  biztosítani  a  megyei 
köztisztviselők közötti kommunikációra.

A  Megyei  Államigazgatási  Kollégium  (MÁK)  2005.  évi  tevékenységének  tervezésében 
prioritást  nyertek  a  közigazgatási  szolgáltatások  színvonalának  javítására  irányuló 
kezdeményezések, melyeket a Kollégium saját döntése alapján vállalt fel, és valósított meg, 
így  a  Q-megye  projekt  és  a  Közigazgatási  Ügyfélszolgálati  Karták  országos  bevezetését 
megelőző modellkísérletben való részvétel (lásd: részletesebben a 3.4 pontnál). 

Számos aktuális tennivaló volt, így az ágazatokon átívelő központi feladatok koordinálása, 
melyek  végrehajtására  a  Belügyminisztérium  év  közben  több  alkalommal  kérte  fel 
hivatalunkat. A Kollégium a megkereséseknek megfelelően napirendjei közé felvette – többek 
között  –  a  társadalmi  bűnmegelőzés  nemzeti  stratégiájának  végrehajtásában  való 
közreműködést,  a  katasztrófavédelemben  érintett  belügyi  szervek  együttműködésének 
segítését,  valamint  az  országos  fogyatékosügyi  programban  való  részvételt  (  lásd: 
részletesebben a 3.5 pontnál).
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A közigazgatási  hivatal  kiemelt  célkitűzései  közé  tartozott  2005.  évben  2004.  évi  CLX. 
törvény  (Ket.) 2005.  november  l-jei  zökkenőmentes  bevezetésére  történő  felkészülés,  a 
megye  köztisztviselőinek  a  felkészítése,  és  az  ezzel  kapcsolatos  valamennyi  koordinációs 
feladat. Az új eljárási törvény hatályba lépését egy – a MÁK munkáját is felölelő – megyei 
intézkedési terv is segítette, mely átfogóan tartalmazza a hivatal valamennyi tevékenységére 
kiterjedően a szükséges intézkedéseket, a felelősök és a határidő megjelölésével.

A  területi  államigazgatási  szervek  a  Ket.  hatálybalépésére  való  felkészülés  során  is 
bizonyították együttműködési készségüket. Hatékonyan közreműködtek a ROP 3.1.1. program 
keretei  között  zajló  Ket.  képzések  megszervezésében  (adatok  közlésével,  infrastruktúra 
biztosításával stb). A hivatal által szervezett 5 napos szakértői szintű felkészítésen összesen 
277 fő vett részt, melyből 101 fő a területi államigazgatási szervek munkatársai voltak. A 2 
napos oktatások a MÁK tagok részéről 173 fő, az önkormányzatok részéről 789 köztisztviselő 
(hatósági  döntés-előkészítésben  résztvevő,  vezető  és  beosztott  )  számára  adtak  olyan 
ismereteket, amelyek segítették a jogszerű feladatellátást. 

A Ket.  alkalmazásával  kapcsolatos  szakmai problémák nyomon követését  a  MÁK keretei 
között létrehozott  Ket. munkacsoport vállalta fel, melynek tagjai a területi államigazgatási 
szervek vezető hatósági feladatot ellátó kollégái ( lásd: részletesebben a 3.5 pontnál). 
A MÁK munkacsoportjai:

 a Gazdaságvédelmi és ellenőrzés-koordinációs, 
 a Közigazgatás-korszerűsítési és informatikai,
 a Koordinációs, Közszolgálati és Képzési munkacsoport

kiegészülve  az  előbb  említett  –  2005.  szeptemberétől  havonta  ülésező  –   Ket.  
munkacsoporttal ebben  az  évben  is  eredményesen  látták  el  feladataikat  és  hatékonyan 
koordinálták a több ágazatot, államigazgatási szervet érintő intézkedések végrehajtását. 

A  Gazdaságvédelmi  és  ellenőrzés-koordinációs  munkacsoport közös  és  koordinált 
ellenőrzéseket  végzett.  A  vendéglátóhelyek  idegenforgalmi  főszezonban  végzett  vizsgálata 
2005.  június 13-ától  augusztus 19-éig terjedő időszakra esett,  és összesen 404 vendéglátó 
egységre terjedt  ki.  Jelentős számban folytatott le a  Fogyasztóvédelmi Felügyelőség közös 
ellenőrzéseket  kiemelt  idegenforgalmú  területeken  a  Kecskeméti  Fővámhivatal 
közreműködésével, illetve a Kecskeméti Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály Megelőzési és 
Áldozatvédelmi Csoportjával olyan egységekben, melyek esetében a nyitvatartási idő az esti 
és/vagy éjszakai órákra korlátozódik. 

Az  OMMF  Bács-Kiskun  Megyei  Munkabiztonsági  és  Munkaügyi  Felügyelősége a 
Gazdaságvédelmi és ellenőrzés-koordinációs munkacsoport éves feladattervének megfelelően 
végrehajtotta a kiválasztott ágazatok munkaügyi ellenőrzését, így a vendéglátóipar egységet 
üzemeltető  foglalkoztatók  átfogó  munkaügyi  ellenőrzését,  valamint  vizsgálta  a 
foglalkoztatottak bejelentésének szabályszerűségét. 2005-ben a Felügyelőség munkatársai 997 
célvizsgálati ellenőrzést folytattak le a munkaviszony létesítésével összefüggő jogszabályok 
betartásának  ellenőrzése  érdekében.  Az  ellenőrzések  eredményeként  az  összes  ágazatra 
kiterjedően  a  kiemelt  célként  vizsgált  „fekete”  foglalkoztatást  459 munkavállalót  érintően 
tártak  fel,  és  a  jogsértések  kapcsán  a  Felügyelőség  44,3  millió  forint  munkaügyi  bírság 
befizetésére kötelezte a munkáltatókat. A célágazat – a kereskedelem és vendéglátás – ezen 
belül mintegy 10 %-ban volt érintett. A foglalkoztatási jogviszony létesítésével kapcsolatos 
bejelentési kötelezettség megsértésének vizsgálata során az összes ágazatra kiterjedően 244 
munkavállaló  esetében  állapították  meg,  hogy  a  foglalkoztató  az  ellenőrzés  időpontjáig 
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elmulasztotta  a  munkavállaló  EMMA  rendszerébe  történő  bejelentését  teljesíteni.  A 
célágazatra vonatkozóan ezen jogsértések  aránya 12 % volt, 29 főt érintően. 
A munkacsoport  kiemelt  jelentőséggel  kívánja  a  jövőben  is  ellenőrizni  a  gazdaságban  a 
„fekete”  foglalkoztatást,  és  ezen  célkitűzésünk  végrehajtásához  továbbra  is  szoros 
együttműködést kíván megvalósítani a munkacsoport tagjaival.

Közös ellenőrzést szervezett a munkacsoport a Kiskunsági Nemzeti Parkkal együttműködve a 
kisállat  kereskedésekben,  ahol  azt  vizsgálták,  hogy  a  forgalmazók  árusítanak-e  olyan 
állatokat, melyek rájuk, vagy vásárlóikra nézve veszélyt jelentenének. 

A piacok, vásárok, közterületek ellenőrzése az  APEH Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságával 
együttműködve  történt  (2005-ben  összesen  mintegy  130  db  ilyen  jellegű  vizsgálatot 
végeztek).  A piac-,  és  közterületen  végzett  ellenőrzések  célja,  hogy kiszűrje  az  engedély 
nélkül  árusítókat,  feltárja  az  igazolatlan  eredetű  árukészleteket,  valamint  jogkövető 
magatartásra ösztönözzön a számla-, nyugtaadási kötelezettség teljesítése területén.

A  2006-ra  vonatkozó  munkaterv  alapján  a  munkacsoport  tovább  bővíti  a  területi 
államigazgatási szervekkel folytatott közös ellenőrzések körét, így vizsgálja az építési célú 
termékek  forgalmazását,  figyelemmel  az  „építőipar  kifehérítése”  elnevezésű  programhoz 
kapcsolódó  jogszabályok  hatályosulásának  vizsgálatára.  Az  ÁNTSZ  Bács-Kiskun  Megyei 
Intézete  és  a  KSH  Szegedi  Területi  Igazgatóság  Kecskeméti  Kirendeltségének 
közreműködésével  a  statisztikai  adat  minőségének  biztosítása is  szerepel  az  ellenőrzési 
témakörök között. 

A Közigazgatás-korszerűsítési és informatikai munkacsoport általánosan megfogalmazott 
feladata,  hogy  vizsgálja  a  területi  informatikai  kapcsolatok  összehangolt  fejlesztésének 
lehetőségeit, a kormányzati elvárások és iránymutatás figyelembevételével. Véleményezze az 
egyes  területi  államigazgatási  szervek  ügyvitel-,  informatikai-,  és  szervezet  fejlesztési 
döntéseinek  tervezeteit  a  MÁK  összehangolt  működésének  és  informatikai  kapcsolódási 
rendjének biztosítása érdekében, és javaslatot dolgozzon ki a megvalósítható közös területi 
informatikai rendszerre vonatkozóan az ügyfélbarát  szolgáltató közigazgatás megvalósítása 
érdekében. 

A munkacsoport  tevékenységét  ebben  az  évben  két  tényező  határozta  meg,  egyrészt  a  
Ket.-tel kapcsolatban az elektronikus ügyintézésre való felkészülés, másrészt a 2006. január 
1-jén  hatályba  lépő  2005.  évi  XC.  törvény  az  elektronikus  információ  szabadságról.  A 
munkacsoport  felméréseket  végzett  tagjai  körében  és  intézkedéseket  kezdeményezett. 
Megállapítható, hogy a központi szervek már tettek lépéseket, amelyek egy része központi 
szinten már működik, de a területi szintre történő adaptálás még nem történt meg. Letölthető 
segédanyagok  jelentek  meg  a  Kollégium  honlapján,  és  szakmai  kérdésekről  a  fórumon 
cserélhetnek véleményt  az oda látogatók,  valamint az elektronikus tájékoztató szolgáltatás 
saját  vagy központi  WEB lapon megvalósult.  A munkacsoport  figyelemmel kíséri  a Bács-
Kiskun  megyében  működő  egységes  elektronikus  levelezőrendszert  (X400),  melynek 
technikai  okok  miatt  szerver  cseréje  vált  szükségessé.  Kialakításra  került  az  egységes 
címrendszer,  a  címek  cseréje  is  megtörtént,  amelyről  a  jegyzőket  levélben  tájékoztatta  a 
munkacsoport,  és  a  Megyei  Államigazgatási  Kollégium  honlapjára  is  felkerültek  az  új 
levelezési  címek.  A  munkacsoport  fontos  feladata  volt  az  elektronikus  ügyintézéssel, 
elektronikus  tájékoztatással  kapcsolatos  feladatok  ellátásához  anyagok,  tájékoztatók 
közzététele, fórum létrehozása. A Kollégium WEB lapján a kistérségek számára biztosított 
területen jogszabályok, szervezeti adatokról szóló információk jelentek meg. 
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A  Koordinációs,  Közszolgálati  és  Képzési  munkacsoport 2005.  évi  célkitűzéseiben 
szerepelt az ügyfélbarát közigazgatás, az ügyfélszolgálati karta modellkísérlet támogatása, a 
közigazgatási  eljárási  törvény  (Ket.)  megismertetésének,  bevezetésének  koordinálása,  a 
köztisztviselők  képzésének,  továbbképzésének  segítése,  valamint  a  közszolgálati 
ellenőrzések  támogatása.  Az  éves  továbbképzési  terv  végrehajtásában  való  aktív 
közreműködés  mellett  új  feladat  volt  a  Nemzeti  Fejlesztési  Terv  ROP 3.1.1.  programja 
keretében  megvalósuló  képzések  koordinálása,  mely  a  képzési  igények  felmérésétől,  az 
oktatások megszervezéséig számos feladatot jelentett. A célkitűzésekben elő nem irányzott 
feladat  volt  a  Bűnmegelőzési  Akadémia  megszervezése,  mely  feladatot  a  Szociális  és 
Gyámhivatal  vezetője,  mint  a  munkacsoport  tagja  végezte  (részletesebben  lásd  a  3.5. 
pontnál). 

A  munkacsoport  feladatkörébe  tartozó  fontos  tevékenység  a  közszolgálati  ellenőrzések 
figyelemmel  kísérése,  segítése.  A  Belügyminisztérium  közigazgatási  államtitkára  által 
jóváhagyott  Módszertani  Útmutató  alapján  Bács-Kiskun  megyében  a  köztisztviselők 
jogállásáról  szóló  –  többször  módosított  –  1992.  évi  XXIII.  törvény (továbbiakban:  Ktv.) 
64/A.  §-ában  meghatározott  ellenőrzés  végrehajtása  2005.  szeptember  30-i  határidőre 
megtörtént.

A 2005. évi közszolgálati ellenőrzés tárgykörei:
 a közszolgálati jogviszony létesítése,
 az illetmény megállapítása,
 a polgármesteri egyetértési jog gyakorlásának szabályozása, 
 a szabályozás hatályosulásának tapasztalatai voltak.

A vizsgált időszak a 2000. január 1-jétől 2004. december 31. közötti időre terjedt ki, és azon 
az önkormányzatoknál kellett lefolytatni, ahol a közszolgálati jogviszonyban állók száma 11-
15 fő között volt. A megyében 18 ilyen település van, vagyis a megye településeinek mintegy 
16 %-ára terjedt ki az ellenőrzés. 

A  vizsgálat  lefolytatására  két  módszert  alkalmaztunk  azon  községi  önkormányzatok 
polgármesteri hivatalában, ahol a 6 főt elérte vagy meghaladta a vizsgált időszakban történt 
kinevezések száma a helyszínen végeztünk ellenőrzést (3 település). 15 településről az iratok 
bekérésével, a közigazgatási hivatalban a Koordinációs és Szervezési Főosztály munkatársai 
végezték el az ellenőrzést. A feladat végrehajtása tehát összesen 33 munkanapot vett igénybe, 
illetve a vizsgálati jelentés elkészítése további munkaidőt igényelt. 

A vizsgált 18 településen összesen 50 fővel létesítettek közszolgálati jogviszonyt. Esetükben 
az  ellenőrzés  teljes  körű  volt.  Az  illetmények  vizsgálata  során  további  350  munkáltatói 
intézkedést  tekintettünk át.  Összesen településenként  átlagosan 35 munkáltatói  intézkedést 
vizsgáltunk meg.

A kinevezés előkészítése körében az alábbiakat tapasztaltuk:

 A 18 település közül 3 településen nem történt a vizsgált időszakban közszolgálati 
jogviszony  létesítése.  A többi  településen  az  általános  alkalmazási  feltételeket  a 
kinevezés előtt  szinte valamennyi  esetben vizsgálták. Néhány esetben fordult  csak 
elő, hogy az erkölcsi bizonyítvány nem állt rendelkezésre a kinevezés időpontjában.
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 Gyakori,  hogy  a  kinevezett  köztisztviselő  nem  felelt  meg  a  9/1995.  (II.  3.) 
Kormányrendelet 1. sz. mellékletében előírt képesítési előírásoknak, és nem éltek a – 
a vizsgált időszakban egy részében hatályos Ktv. 7. § (5) bekezdésében biztosított – 
képesítési előírás alóli mentesítéssel sem. E jogszabályi lehetőség 2004. január 1-jétől 
megszűnt. 

 A 15 település közül  3 helyen egyáltalán nem vizsgálták a kinevezés előkészítése 
során az együttalkalmazási és a gazdasági összeférhetetlenséget.

 6 településen egyáltalán nem, vagy csak hiányosan tartalmazzák a személyi anyagok a 
korábbi munkáltatói igazolásokat.

 Néhány településen előfordult, hogy hiányzik, vagy hiányos az iskolai végzettséget, 
képzettséget igazoló bizonyítványok másolata.

A kinevezési  okiratok  tartalmi  előírásoknak  megfelelő  elkészítésének  ellenőrzése  körében 
megállapítható, hogy az utóbbi két-három évben jelentős javulás következett be a kinevezések 
és egyéb munkáltatói intézkedések előkészítése során. A legtöbb kinevezés határozatlan időre 
létesült, a határozott idejű kinevezések alkalmazásával kapcsolatban sajnos több hiányosságot 
észleltünk.  Egyrészről  a  Ktv.  11.  §  (1)  bekezdésének  nem  felelnek  meg  a  munkáltatói 
intézkedések, mert nem tartalmazták a helyettesítés időtartamát. Másrészről azt tapasztaltuk, 
hogy egy köztisztviselő esetében több alkalommal  létesítettek  határozott  időre kinevezést, 
amely csorbíthatja a köztisztviselő jogos érdekeit. Többszöri figyelemfelhívás ellenére még 
mindig kevesen tesznek eleget a Ktv. 2001. évi módosításával előírt, a 11. § (7) bekezdés 
szerinti tájékoztatási kötelezettségnek.

Az illetmények vizsgálata körében megfigyelhető, hogy a közszolgálati jogviszonyban állók 
illetménye a legtöbb esetben megfelel az előmeneteli táblázat szerinti besorolásnak. Néhány 
esetben  történt,  hogy  a  közszolgálati  jogviszony  helytelen  megállapítása  következtében 
rosszul  állapították  meg  az  illetményt,  több  esetben  időközben  korrigálták  ezt  a  hibát. 
Valamennyi  vizsgált  hivatalban  biztosították  az  automatikus  előre  sorolást.  A  jegyzők 
illetményének  megállapítása  valamennyi  esetben  megfelel  a  Ktv.-ben  foglaltaknak.  Több 
esetben  2000.  évben  és  2001.  június  30-ig  személyi  illetményben  részesültek  a  jegyzők. 
Valamennyi  esetben  jogszerűen  történt  az  alanyi  jogon  járó  vezetői  illetménypótlék 
megállapítása. 

Ahogy a fejezet  bevezetőjében már említésre került  fontosnak tartottuk a szakmai munka 
mellett,  hogy  kötetlenebb  rendezvények  keretei  között  biztosítsunk  lehetőséget  a  területi 
államigazgatási  szervek  munkatársainak  beszélgetésre,  szórakozásra.  A  hagyományokat 
folyatatva 2005. évben is nagy sikere volt  az APEH Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága, a 
megyei bíróság és a közigazgatási hivatal közös szervezésében megvalósuló  közszolgálati 
juniálisnak,  ahol  lehetőség volt  sportolásra  (kispályás  foci  bajnokság,  sportlövészet)  és  a 
köztisztviselők gyermekeinek játékos szórakoztatására.

A területi  államigazgatási  szervek  és  az  önkormányzatok  köztisztviselői  tartalmas  napot 
töltöttel  el  Szolnokon az  országos Köztisztviselői Nap helyszínén.  Ismét megrendeztük a 
hagyományos  –  emléklap  átadással  egybekötött  –  megyei  köztisztviselői  napot is.  A 
Kollégium 2001. évben döntött úgy, hogy minden évben a köztisztviselők napja alkalmából 
ünnepséget szervez. Ez a rendezvény mindig alkalmat ad a visszatekintésre, és arra, hogy a 
kiemelkedő szakmai munkát végző köztisztviselőknek emlékplakettel, és oklevéllel fejezze ki 
elismerését, köszönetét. Ebben az évben 11 területi államigazgatási szerv vezetője a MÁK 
vezetőjével közösen 23 köztisztviselőnek adott át kitüntetést.

109



III. A Koordinációs és Szervezési Feladatok

3.2.2. Együttműködés az önkormányzatokkal

A Megyei Államigazgatási Kollégium célként határozta meg megalakulásakor, hogy keretei 
között fejlessze a megye közigazgatását és összehangolja az egyes hivatalok tevékenységét. 
Feladatai ellátása során a Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal és a Kollégiumi tagok 
kiemelt  figyelmet  szentelnek  annak,  hogy segítsék  a  megyében  működő önkormányzatok 
tevékenységét,  és  hatékony  partneri  együttműködést  alakítsanak  ki  e  szervekkel.  
A mindennapi munkavégzés során kialakultak a  partnereinknek megfelelő együttműködési 
formák, így – bár a  hivatali  SZMSZ tartalmaz ügyfélfogadási  időt – munkatársaink teljes 
munkaidőben állnak a jegyzők, ügyintézők rendelkezésére és telefonon, személyesen, vagy 
e-mail-ben adnak  szakszerű  tájékoztatást.  A hivatal  havonta  ad  ki  Tájékoztatót  a  jegyzők 
számára  összegyűjtve  a  hivatal  szervezeti  egységeitől,  és  a  MÁK  tagoktól  az  aktuális 
információkat (jogszabályváltozások, feladattervek, pályázati lehetőségek, ellenőrzések stb.).
Az  elektronikus  formában  megküldött  Tájékoztatóban  ebben  az  évben  kiemelt  helyen 
szerepeltek  a  Ket.  bevezetésével  és  alkalmazásával  kapcsolatos  ismeretek,  és  a  hivatal 
Koordinációs  és  Szervezési  Főosztálya  új  rovatot  is  indított  „Kérdések  és  válaszok  a 
közszolgálat köréből” címmel. 

Az önkormányzatokkal való együttműködés jegyében határozott úgy a Kollégium, hogy az 
önkormányzatok  megalakulásának  15.  évfordulója  alkalmából  ünnepi 
rendezvénysorozatot szervez. Szeptember hónapban a megye különböző településein zajlottak 
a  MÁK tagok rendezvényei.  A nagysikerű nyitó eseményre Hajóson került  sor,  a Magyar 
Államkincstár  Bács-Kiskun  Megyei  Területi  Igazgatósága  szervezésében,  majd  Bajára 
invitálták  a  környékbeli  polgármestereket  a  területi  államigazgatási  szervek:  a 
Nyugdíjbiztosítási  Igazgatóság  és  a  Földhivatal,  valamint  az  Alsó-Duna-völgyi 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Ugyanezen a napon a megyei 
Munkaügyi Központ Kalocsán tartott Munkaügyi Napot, amelyen egyúttal megemlékezett az 
önkormányzatiság  15  évéről  is.  Solt-Kalimajor  adott  otthont  az  ÁNTSZ  és  a  Megyei 
Egészségbiztosítási  Pénztár  által  szervezett  szakmai  találkozónak,  amit  az  APEH  BKM-i 
Igazgatóságának rendezvénye követett. 

Az  önkormányzatiság  15  éves  fennállása  alkalmából  megszervezett  Bács-Kiskun  megyei 
eseménysorozat  záróakkordja  az  a  nagyszabású  rendezvény  volt,  amelyre  október  4-én 
mintegy 200 meghívott részvételével került sor a Fülöpszálláson. A Megyei Államigazgatási 
Kollégium, valamint a Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal szervezésében megtartott 
ünnepségen a megye települési önkormányzatainak polgármesterei, jegyzői, valamint a MÁK 
tagok vezetői emlékeztek meg a kerek évfordulóról.

3.2.3. Együttműködés a civil szervezetekkel

A Megyei Államigazgatási Kollégium tagjai és az érdekelt civil szervezetek között létrejött 
kapcsolatok  továbbfejlesztése  érdekében  a  Megyei  Államigazgatási  Kollégium  2004.  évi 
munkatervébe  vettük  fel  először  a  területi  államigazgatási  szervek  és  az  érdekelt 
érdekképviseleti  szervek,  illetve  köztestületek  együttműködésének  értékelésének,  és 
továbbfejlesztésének kérdését. Ezt a lépést indukálta az Ügyfélszolgálati Karta modellkísérlet 
és  a  CAF bevezetésére  való  törekvés  is,  hisz  a  CAF kérdőív  8.  kritériuma a  társadalmi 
környezetre gyakorolt hatásokkal kapcsolatos eredményeket méri.
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A Megyei Államigazgatási Kollégium a  3/2004. (XI.17.) sz. állásfoglalással megállapította, 
hogy a  civil  szervezetekkel  való  további  eredményes  munka érdekében  a  Kollégium egy 
közös  tanácskozást  szervez,  abból  a  célból,  hogy  tájékoztassa  az  érintett  társadalmi 
szervezetek  képviselőit  a  közigazgatás  aktuális,  szélesebb  érdeklődésre  is  számot  tartó, 
valamint  innovatív  kezdeményezéseiről,  illetve  kérdőíves  felmérést  végez  arról,  hogy  a 
jövőben milyen területeken és formában igényelnék a szakmai kapcsolatok bővítését. 

Az. állásfoglalásnak eleget téve – a civil szervezetek feltérképezését,  valamint civil szféra 
képviselői részére 2004-ben megrendezett  tanácskozást  követően – 2005-ben megtörtént  a 
közel 120 szervnek kiküldött kérdőív feldolgozása. Az önkéntes adatszolgáltatásnak 32 civil 
szervezet tett eleget, vagyis a megkeresettek valamivel több mint 25 %-a. Meg kell azonban 
jegyezni,  hogy  néhányan  elsősorban  információ,  illetve  gyakorlati  tapasztalat  hiányára 
hivatkozással nem válaszoltak teljes körűen a feltett kérdésekre. Összesen 22 civil szervezet 
jelezte,  hogy  együttműködést  alakított  ki  a  Megyei  Államigazgatási  Kollégium valamely 
tagjával, melyből látszik, hogy közel 70%-a a kérdőívet visszaküldő szerveknek már működő 
kapcsolatrendszerrel rendelkezik.

A kérdőívekből megállapítható, hogy a közigazgatás és a civil szerveződések közötti jövőbeni 
együttműködés záloga lehet az, hogy a felmérésben együttműködő magatartást tanúsító civil 
szervezetek döntő többsége (94 %) már rendelkezik önkormányzati, vagy más közigazgatási 
szervvel  kialakított  kapcsolattal.  Az  együttműködés  kiterjesztése  prognosztizálható  abból, 
hogy az  ilyen  kapcsolattal  még  nem rendelkező  civil  szervezetek  mindegyike  a  jövőben 
szükségesnek tartaná e kapcsolatok kialakítását. Ugyanakkor látható, hogy jelentős tartalékok 
is vannak még a közigazgatás és a civil szervezetek együttműködésének kiszélesítésében és 
intézményesítésében. Ezt mutatja, hogy a civil szervezetek 75 %-a még különböző okok miatt 
nem érezte szükségesnek, hogy a felmérésben való részvétel útján értékelje a közigazgatási 
szolgáltatások minőségi színvonalát.

A civil szervezetek túlnyomó többségének (83 %) tapasztalatai szerint a helyi közigazgatási 
szervek  biztosítják  a  szolgáltatásaik  igénybevételéhez  szükséges  valamennyi  elérhetőségi 
adatot,  információt,  illetve  gondoskodnak  az  adatok  pontosságának,  közérthetőségének  és 
hozzáférhetőségének javításáról. A civil szervezetek csaknem mindegyike (a válaszadók 93 
%-a) szükségesnek tartja a helyi közigazgatási szervek szolgáltatási színvonalának emelését. 
A civil szervezetek döntő többsége (86 %) szükségesnek tartja, hogy a közigazgatási szervek 
a hét egy meghatározott napján meghosszabbított ügyintézési időben biztosítsák az ügyintézés 
megindításához szükséges eljárási cselekmények végrehajtásának feltételrendszerét. 

Fontos kiemelni, hogy a válaszadó civil szervezetek mindegyike szükségesnek tartja azt, hogy 
a  közigazgatási  szervek  az  ügyfelek  érdekeit  középpontba  helyezve,  folyamatosan 
foglalkozzanak az ügyintézés egyszerűsítésével, a felesleges jogi beavatkozások (bürokratikus 
terhek) csökkentésével. Figyelemreméltó, hogy a válaszadók mindegyike igényli azt, hogy a 
közigazgatás aktívan bevonja őket az ilyen programokba. E válaszok pozitív visszacsatolást 
jelentenek  a  közigazgatási  ügyfélszolgálati  karta  bevezetését  szolgáló  közigazgatási 
modellkísérlet részét képező un. „Feladatkritika” alprogram létjogosultságát illetően is.

Az önkormányzati, vagy más közigazgatási szervvel fenntartott kapcsolattal rendelkező civil 
szervezetek körében összetett képet mutatnak a kapcsolat alapjai. Annak ellenére, hogy a civil 
szervezeteknek  a  többsége  (59  %)  együttműködési  megállapodás  alapján  tartja  fenn  e 
kapcsolatot, ugyancsak magas azoknak a civil szervezeteknek az aránya, amelyek esetében az 
együttműködésben,  az  előbb  említett  megállapodáson túlmenően,  illetve  annak  hiányában 
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jelentős  szerepet  játszanak a  személyes  kapcsolatok is  (56 %).  Ezzel  szemben viszonylag 
alacsony  azoknak  a  civil  szervezeteknek  az  aránya,  amelyek  esetében  az  együttműködés 
alapját a hagyományok képezik. 

Mindezek  alapján  megállapítható,  hogy  a  civil  szféra  képviselői  igénylik  és  értékelik  a 
közigazgatási szervek nyitottságát. A továbbfejlődési irányt a MÁK keretei között egyrészt 
további  együttműködési  megállapodások kötésében látjuk,  másrészt  arra  törekszünk,  hogy 
pontos és közérthetően megfogalmazott tájékoztatást nyújtsunk a civil szféra képviselőinek 
közérdekű és egyedi ügyekben egyaránt. Ezt tettünk akkor, amikor a Ket. alkalmazására való 
felkészülés  kapcsán  2005-ben  ismét  megkerestük  az  együttműködési  készséget  mutató 
szerveket és egy tájékoztató levéllel,  valamint az oktatásokon való részvételi  lehetőséggel 
igyekeztünk munkájukat segíteni(sajnos ezzel kevesen éltek).

3.3. Az ügyfélszolgálati és információs rendszerek összehangoltsága, az 
elektronikus közigazgatás helyzete

3.3.1. Az ügyfélszolgálati és információs rendszerek összehangoltsága

A hivatal külső honlapjának egyre bővülő tartalmi szolgáltatása, valamint az „Ügyfélkarta” 
modellkísérlet eredményeként az ügyfélfogadó terekben elhelyezett ügyfél tájékoztató táblák 
hatékony támogatást nyújtanak az ügyfélfogadásban. Emellett a közigazgatási hatósági eljárás 
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 164. §-ában foglaltak szerint 
honlapunk nyitó oldalán elektronikus tájékoztatót tettünk közzé, mely segíti az ügyfeleket az 
elektronikusan  megjelenített  közérdekű  információkhoz  történő  hozzáférésben 
(www.bacskozig.hu).
Elektronikus tájékoztató szolgáltatásunkban megtalálhatók:

 a hivatal alapadatai, elérhetősége, feladat- és hatásköre, illetékessége,
 az  ügyintézési  folyamatok  leírásai,  (ügyintézést  segítő  útmutatók,  ügymenetek 

könnyen  áttekinthető  leírása  ügytípusonként,  ügyintézők  elérhetősége, 
ügyfélfogadás  rendje,  hatályos  jogszabályok,  jogorvoslati  lehetőségek,  eljárási 
illetékek, szolgáltatási díjak),

 az ügyintézéshez szükséges iratminták, jelentkezési lapok, 
 az elektronikus ügyintézés lehetőségének szabályai,
 interaktív fórum, ahova az ügyfelek közérdekű észrevételeit várjuk.

További,  ügyfélszolgálatot  segítő  tevékenységünkről  a  beszámoló  „Ket.  bevezetésének 
informatikai  feladatai”  –  4.2.3.  –  és  a  „Honlap  fejlesztés”  4.2.1.  pontjainál  adunk 
tájékoztatást.
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3.3.2. Az elektronikus közigazgatás helyzete

A  Ket.  bevezetésére  történő  felkészülés  korai  szakaszában  meghatározásra  kerültek  a 
kapcsolódó informatikai feladatok:

 Megfelelő adatátviteli kapcsolat a külvilág felé (internet),
 Megfelelő adatátviteli kapcsolat a belső adattárolók, adatbázisok felé,
 Megfelelő elektronikus kapcsolattartás,
 Tanúsítványok, időbélyegzés,
 Elektronikus aláírást megvalósító szoftver,
 Elektronikus dokumentumok jogszabályoknak megfelelő adattárolása,
 Elektronikus tájékoztató szolgáltatás,
 Ügyintézők képzése az elektronikus ügyintézésre,
 Szabályzatok, ügyrendek kidolgozása,
 Informatikai hatósági célrendszer eljárási és biztonsági követelményei,
 Automatikus visszaigazolás megvalósítása,
 Ket-nek megfelelő elektronikus ügyiratkezelő rendszer,
 Hatósági ügyintézői célrendszer.

Már e fenti felsorolás is mutatja, hogy a kapcsolódó informatikai feladatok igen szerteágazóak 
és összetettek, amelyek csak a szakterületek összefogásával valósíthatók meg.
A  Ket.  által  preferált  és  —jogszabályi  kizárás  hiánya  esetén—  elrendelt  elektronikus 
ügyintézés bevezetését a 2005-ik év során több tényező is hátráltatta:

 a Ket. ez irányú követelményeit részletesen meghatározó végrehajtási rendeletek 
csak a törvény hatálybalépése előtt láttak napvilágot,

 az  objektív  feltételként  szükséges,  kormányzati  felültanúsítással  rendelkező 
elektronikus  tanúsítvány  nem  állt  rendelkezésre,  fejlesztése  a  beszámoló 
készítésének pillanatában is folyamatban van,

 a  fejlesztéshez  és  a  bevezetéshez  szükséges  anyagi  kondíciók  nem  álltak 
rendelkezésre.

Emellett  természetesen  folyamatosan  figyelemmel  kísértük  a  jogszabályok  tervezeteit  és 
cselekvési programok kidolgozásával készültünk a feladat elvégzésére.
A „Minimumprogram”-nak hívott terv szerint hivatalunk indulásképpen egy csökkentett —de 
a célnak mindenben megfelelő— funkcionalitású elektronikus ügyintézést tud a közeljövőben 
megvalósítani az alábbi feltételekkel:

 kizárólag e-mail-en fogadjuk az elektronikus beadványokat, ügyfélkapun keresztül 
nem,

 az  ügyfajtához  kapcsolódóan  a  meghatározott  részcselekmények  történhetnek 
elektronikusan is,

 a döntés minősített elektronikus aláírással ellátva visszaküldésre kerül az ügyfél 
elektronikus postafiókjába,

 az aláírást és az időbélyegzést célszoftverrel oldjuk meg,
 az  adatvédelmi  és  adatbiztonsági  szabályok  betartásához  az  elektronikus 

ügyintézés  során  keletkezett  elektronikus  dokumentumokat  belső  szervereinken 
tároljuk,  amelyek  hozzáférése  szigorúan  szabályozott,  korlátozott  és  az 
adatkapcsolat titkosított.
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3.4.  Közigazgatási  korszerűsítési  feladatok  kezdeményezése,  és  a 
végrehajtásban betöltött szerep

3.4.1.  Előtérben  a  szolgáltató  közigazgatás  megteremtése:  lezárult  a  
Közigazgatási Ügyfélszolgálati Karta modellkísérlet

2005.  tavaszán  zárult  le  a  közel  egy  éven  át  zajló  Bács-Kiskun  megyei  modellkísérlet, 
melynek  célja  a  Közigazgatási  Ügyfélszolgálati  Karták országos  bevezetésének 
megalapozása volt. Az ügyfélszolgálati karták bevezetésének gondolata, illetve magyarországi 
elterjesztésük  módszere  nemzetközi  (angolszász)  hagyományokra  épül,  a  hazai  program 
azonban  figyelembe  veszi  a  magyar  közigazgatási  viszonyokat  is.  A  modellkísérletben 
résztvevő szervek tapasztalatai  azt  mutatják,  hogy a  Közigazgatási  Ügyfélszolgálati  Karta 
hazánkban történő megismertetése és bevezetése olyan kezdeményezés, mely alkalmas arra, 
hogy segítsen újraértelmezni a közigazgatás feladatait, és feltárja a benne rejlő lehetőségeket.

Az  Ügyfélszolgálati  Karta  egy olyan  dokumentum,  melyben  a  hivatal  megfogalmazza  az 
ügyféli  elvárásokat,  jogokat,  a  szervezet  kötelezettségeit  és  garantálja  azok 
számonkérhetőségét.  Bevezetésének  elsődleges  célja  a  közigazgatási  szervekre  vonatkozó 
minőségi  standardok  meghatározására,  melyek  közvetlen  hatással  vannak a  szervezet 
működési színvonalára, annak javítására.

A Program operatív irányításával és koordinálásával  kapcsolatos teendőket a Bács-Kiskun 
Megyei  Közigazgatási  Hivatal  látta  el,  míg  a  kísérleti  projekt  szakmai  felügyeletével 
összefüggő  feladatokért  a  Belügyminisztérium  Közszolgálati  Főosztálya  (korábban  BM 
Közigazgatásszervezési  és  Közszolgálati  Hivatal)  felelt.  Arra  törekedtünk,  hogy 
modellkísérletben minél színesebb feladatkörrel, ügyfélkörrel rendelkező hivatalokat vonjunk 
be, így öt önkormányzat és két rendvédelmi szerv mellett öt területi államigazgatási szerv is 
részt  vett  (APEH BKM-i  Igazgatósága,  BKM-i  Munkaügyi  Központ,  ADUKTVF,  BKM-i 
Közlekedési Felügyelet, BKM-i Közigazgatási Hivatal) a projektben.

A modellkísérletben nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a közvélemény megismerhesse a 
kezdeményezés lényegét, oly mértékig, hogy esetleg saját ötleteivel, elképzeléseivel is bővítse 
a programot.  Ez annál is inkább fontos,  mivel az ügyfélszolgálati  kartákkal elsősorban az 
ügyfelek számára szeretnénk hatékonyabbá, kényelmesebbé, gyorsabbá és elérhetőbbé tenni 
az ügyintézés folyamatát, így véleményük meghallgatása nélkül nem lehet hiteles eredményt 
elérni. A megyében működő civil  szervezetek (egyesületek, köztestületek, közszolgáltatók) 
bevonása  érdekében  rendeztünk  egy tájékoztató  jellegű  előadást  a  civil  szféra  képviselői 
részére és elkészült egy kérdőív is, mellyel e szervek együttműködési készségét tártuk fel egy 
későbbi együttműködési megállapodás megkötése céljából. 

Az  állampolgárok  tájékoztatását  szolgálja  a  hivatalos  bejelentés  napjától  elérhető 
www.karta.hu honlap,  ahol minden szükséges információ megtalálható a  programmal és a 
résztvevőkkel  kapcsolatban.  Az ügyfelek aktív részvételére  számítva kezdtünk működtetni 
egy „zöld számot” (80/300-500) is, amely a kísérleti projekt lezárásától függetlenül fogadja 
azoknak a hívásait, akik kíváncsiak a program által megfogalmazott misszió lényegére, illetve 
szeretnék elmondani véleményüket.
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A Program fontos része volt az ún. Feladatkritika alprogram, melynek célja a szükségtelen 
állami  beavatkozások  megszüntetése,  a  jelenlegi  jogszabály  dzsungel  felszámolása.  A 
hivatalok „önkritikát gyakorolva” felülvizsgálták az ügyintézési folyamataikat, és felkutatták 
azokat  a  pontokat,  ahol  könnyíteni,  gyorsítani  lehet  az ügymenetet.  Ez természetesen egy 
újfajta gondolkodásmódot igényelt az ügyintézőktől, hisz az ügyfelek helyébe kellett képzelni 
magukat,  feltenni  a  kérdést:  „vajon  ügyfélként  engem  mi  zavarna?”.  A  feladatkritika 
megvalósítása  egy  adatlap  segítségével  történt.  A  deregulációs  javaslatok  továbbítására 
szolgáló adatlap a hivatalok valamennyi ügyintézőjének rendelkezésére állt, és amennyiben 
bármelyik munkatárs olyan jogszabályi rendelkezést, ügyintézési eljárást tapasztalt, mely nem 
kellően  hatékony,  és  változtatásra  szorul,  akkor  kitöltött  egy  példányt.  Első  lépésként  a 
megfogalmazott elképzeléseket az Igazságügyi Minisztérium illetékesei felé továbbította az 
Értékelő Tanács, és tapasztalatunk szerint a többi ágazat is támogatja a kezdeményezést, hisz 
a  jogalkalmazás  során  felmerülő  problémák  lényeges  jogalkotási  hibákra  hívhatják  fel  a 
figyelmet.

A modellkísérlet végső és legfontosabb célja volt, hogy megfogalmazzuk azokat a minimális 
– az ügyintézés színvonalával kapcsolatos – követelményeket, melyek teljesítését valamennyi 
hivatal  tudja  vállalni.  Először  rögzíteni  kellett  azokat  a  szempontokat,  melyek  alapján 
meghatároztuk a modellkísérleti karta pontjait, majd ezt követően kerülhetett sor konkrétan 
a követelmények összeállítására. A 15 pont összeállításakor figyelembe vettük a 12 hivatalnál 
a  helyszíni  szemlék  alkalmával  szerzett  tapasztalatokat  is,  hogy  valóban  teljesíthető 
követelményeket fogalmazzunk meg a Kartában. A kísérleti karta végleges változata, mely „A 
szolgáltató hivatal 15 pontja” alcímet viseli 2004. novemberében készült el, és 2005. február 
1-jétől a résztvevő hivatalok a Program végéig alkalmazták. 

A  Karta  bevezetése  számos  változást  indukált  valamennyi  szervezet  működésében. 
Hivatalunkban  gondot  jelentett  ügyfeleink számára  a  hivatal  épületében való  tájékozódás, 
ezért – a Program keretei között a fejlesztésre kapott támogatás jelentős részét felhasználva – 
teljes körűen felszereltük emeleteinket tájékoztató-információs táblákkal (emeleti  eligazító-
táblák, névtáblák). A Karta rögzíti azt a követelményt, hogy a hivatal folyamatosan javítja az 
ügyintézés tárgyi, minőségi, esztétikai színvonalát. Problémát jelentett az Irodaházban, hogy 
az emeleti folyosókon nem volt lehetőség arra,  hogy az ügyfelek kényelmes körülmények 
között  kitölthessék  a  nyomtatványokat,  illetőleg  nem  volt  megfelelő  hely,  ahová  az 
ügyfeleknek  szóló  tájékoztatókat  el  lehetne  helyezni.  Ennek  megoldására  készíttettünk 
„információs szigetet”. Ez egy olyan görgethető, világítással ellátott pult, mely alkalmas arra, 
hogy az ügyfelek ezen iratokat töltsenek ki, egyben itt helyeztük el irattartóban a különböző 
nyomtatványokat és ügymenetleírásokat. 

Hivatalunk  a  modellkísérleti  program alatt  (2005.  április  végéig)  bevezette  az  „Ügyfelek 
napja” elnevezésű  kezdeményezést,  melynek  lényege,  hogy  szerdán  meghosszabbított 
ügyintézési  időben,  18,00  óráig  biztosítottuk  ügyfeleink  számára  az  érdemi  ügyintézés 
feltételeit. A főosztályok és az igazgatási szervek munkatársai ügyintéző párjukkal felváltva, 
heti váltásban álltak az ügyfelek rendelkezésére. Az Ügyfelek napja a Hivatal belső szervezeti 
egységeinél  a  főosztályok  által  ellátott  tevékenység  miatt  sajátosan  alakult.  Jellemzően 
korábban is a délelőtti órákra korlátozódott az „ügyfelek” személyes megjelenése, a telefonon 
történő  időpont  egyeztetés  során  viszont  minden  esetben  igyekeztünk  alkalmazkodni  az 
ügyfelekhez  így  többször  délutáni  időpontokat  jelöltük  meg.  Speciális  ügyfélkörünk 
(nagyrészt jegyzők, önkormányzati szakemberek, polgármesterek, képviselők) jellemzően a 
munkaidőn belüli félfogadást igényelte. Javasoltuk ügyvédeknek, gépjármű forgalmazóknak, 
hogy  a  nyújtott  ügyfélfogadást  vegyék  igénybe,  de  ezzel  a  lehetőséggel  nem  éltek.  A 
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meghosszabbított  munkaidőben  való  bent  tartózkodás  alkalmas  volt  a  nyugodt 
munkavégzésre, azonban ügyfelek 16,00-18,00 óra között nem voltak a Hivatalban. Ennek az 
is oka, hogy a másodfokú ügyeink intézése során nem szükséges az ügyfelek megjelenése, de 
ha ezzel élni kívánnak, úgy természetesen a rendelkezésükre állunk. 

A Fogyasztóvédelmi  Felügyelőség  a  Hivatal  olyan  igazgatási  szerve,  mely  hagyományos 
értelemben  ügyfélforgalommal  rendelkezik.  Ügyfélforgalmának  99%-át  az  Országos 
Fogyasztóvédelmi  Egyesület  Bács-Kiskun  Megyei  Szervezetével  közösen  működtetett 
Fogyasztó  Kapcsolati  Iroda  bonyolítja  le,  ahol  a  fogyasztók  tanácsadást,  tájékoztatást, 
információt kapnak. Az Irodát havonta átlagosan 60 fő keresi fel.

A meghosszabbított ügyfélfogadási idő bevezetése óta 11 ilyen ügyfélfogadási nap volt, és a 
Fogyasztó-kapcsolati  Irodában  az  ügyfélforgalom 16 óra  után  11  főt  tett  ki  személyesen. 
Telefonos  megkeresés  nem  volt.  Az  érdeklődés  nagyon  változó  a  meghosszabbított 
ügyfélfogadási idő iránt: 4 alkalommal nem volt ügyfél, a többi esetben 1-2 fő keresett fel 
bennünket. Az Ügyfelek Napján átlagosan az aznapi ügyfélforgalom 14%-a jutott a 16 óra 
utáni időszakra. Az ügyfelek az áruvásárlással és szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos 
reklamációjuk nem megfelelő intézése miatt  (elutasítás,  rendezés elhúzódása) fordultak az 
Irodához.

Dátum Összes ügyfél (fő) Összesből: 
16 óra után (fő)

Megoszlás (%)

Február 9. 10 3 30
Február 16. 6 - -
Február 23. 6 1 17
Március 2. 8 - -
Március 9. 10 - -
Március 16. 6 - -
Március 23. 5 1 20
Március 30. 5 1 20
Április 6. 8 2 25
Április 13. 8 2 25
Április 20. 7 1 14
Összesen 79 11 14

Az  „Ügyfelek  Napja”  kezdeményezéssel  kapcsolatban  mindenképp  fontosnak  tartjuk  azt, 
hogy  a  hosszabbított  ügyfélfogadás  napjának  kijelölésekor  figyelembe  kell  helyi 
sajátosságokat, és össze kell hangolni a különböző hivatalok ügyfélfogadási idejét.

A Program munkatervében megfogalmazásra került, hogy a Magyar Közigazgatási Intézet a 
résztvevő szervek körében ügyfél-elégedettségi felmérést, és köztisztviselői attitűd felmérést 
készít  elő,  hajt  végre  és  elemzi  a  felmérés  adatait.  Sajnálatos  módon a  kísérleti  program 
rendelkezésére  álló  költségvetésből  ez  nem volt  megvalósítható.  Hivatalunk  egy rövid  és 
közérthető kérdőívet készített annak érdekében, hogy visszacsatolást kapjunk partnereinktől.
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Tisztelt Ügyfelünk!

Kérjük, ossza meg véleményét velünk arról, hogy mennyire volt elégedett az ügyintézéssel a Bács-
Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatalban. Természetesen arra is kíváncsiak vagyunk, hogy mivel nem 
volt  megelégedve.  Véleménye  segít  nekünk  abban,  hogy  ügyfeleink  érdekében  folyamatosan 
fejleszthessük a hivatali ügyintézés körülményeit, és szolgáltatásaink színvonalát.

Kérjük válaszoljon néhány kérdésre a hivatalban tapasztaltakkal kapcsolatban………
Javaslatok—Vélemények—Panaszok…

Az ügyintézőm neve:

Kérjük  helyezzen  x-et  abba  a 
rubrikába,  mely  leginkább  megfelel 
véleményének, az alábbiak szerint:

„nagyon elégedett 
voltam”

„közepesen voltam 
elégedett”

„kevéssé voltam 
elégedett”

Ügyintézőm barátságos  és  figyelmes 
volt

42 - -

…..szakmailag felkészült volt 42 - -
…..kellő időt fordított az ügyemre 42 - -
…igyekezett  megoldást  találni  a 
problémámra

42 - -

…tudott azonnal megfelelő megoldási 
javaslatot adni

42 1 -

A várakozási idő… 42 2 -
Az  összbenyomásom  a  Hivatallal 
kapcsolatban..

42 - -

A kiértékelés megkönnyítése érdekében: férfi nő 
                                                        

(kérjük helyezzen x-et a megfelelő helyre)
Amennyiben szeretné megadni adatait: 36 fő
Név:
Cím/Telefonszám:

Kérjük, dobja be kérdőívét a 6. emeleten illetve a földszinten található ötletdobozba!

A vizsgált időszakban (2005. első negyedév) összesen 44 kitöltött űrlapot kaptunk vissza az 
ügyfelektől.  Ezek közül 36 esetben az ügyfél  legalább a  nevét,  de legtöbbször a címét  is 
megadta,  mindössze  nyolc  esetben  maradt  anonim  a  véleménynyilvánító.  Ami  az 
elégedettséget illeti, a 44 űrlapból 42 esetben minden kérdésre a legjobb véleményre utaló 
jelet  jelölték  meg.  Mindössze  3  alkalommal  került  jel  a  „közepesen  voltam  elégedett” 
rubrikába. Ezek közül kétszer a várakozási időt tartották indokolatlanul hosszúnak, egyszer 
pedig úgy vélték, hogy nem tudott azonnal megfelelő megoldási javaslatot adni az ügyintéző. 

A kérdőív hátoldalán kértük ügyfeleinket, hogy javaslataikat, ötleteiket, panaszaikat osszák 
meg velünk, ilyen észrevétel nem volt.
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Összességében megállapítható, hogy az ügyfelek – a kitöltött kérdőívek alapján – az esetek 
közel  95%-ában  nagyon  elégedettek  voltak  a  hivatal  szolgáltatásával  és  az  ügyintéző 
munkájával.

Ugyancsak  a  Program keretei  között  jelöltünk  ki  a  Hivatalban  egy  ügyfélvédnököt,  aki 
képviseli  az  ügyfelek  érdekeit  és  8  napon  belül  kivizsgálja  a  hivatal  működésével  és  a 
kartában  foglaltak  megsértésével  kapcsolatosan  benyújtott  panaszokat,  majd  a  vizsgálat 
eredményéről írásban tájékoztatja a panaszost.

A program utolsó fontos mozzanataként – az Egyesült Királyság és Magyarország bilaterális 
együttműködés keretei között – brit szakértők tettek a megyében három hivatalban látogatást 
a  területi  mintakísérlet  folyamatának  tanulmányozása  céljából.  A  szakértők  elsődleges 
feladata, hogy segítsék a hazai karta program megvalósítását, valamint az országos ügyfél-
elégedettségi kérdőív kidolgozását. A BM és a Magyar Közigazgatási Intézet munkatársai brit 
közreműködéssel, és hivatalunk segítségével 2005. novemberére elkészítették a „Módszertani 
útmutató  a  hivatali  ügyfélelégedettség  méréséhez”  című  anyagot,  melyet  a  programban 
résztvevő  területi  államigazgatási  szervek  is  véleményeztek.  A  módszertani  útmutató 
segítségével  a  közigazgatási  szervek  egyszerűen  és  szakszerűen  készíthetik  el  saját 
szervezetükre a partnereik elégedettségét felmérő kérdőívet.
A  Közigazgatási  Ügyfélszolgálati  Karták  országos  bevezetését  megelőző  modellkísérlet 
megyei koordinálása, és a programban való aktív részvétel nagy kihívás volt a közigazgatási 
hivatal  számára.  A  program  lényeges  eredményeként  értékeljük  a  Karta  15  pontjának 
kidolgozását,  valamint azt,  hogy a résztvevő hivatalok a központi  támogatást  felhasználva 
javították az ügyfélfogadás körülményeit, többek között bútorok, eligazító táblák, számítógép 
vásárlásával.  Nagyon  fontos  az  a  szemléletváltás,  az  ügyfeleket  középpontba  állító 
gondolkodásmód, amely a résztvevő hivataloknál a program hatására felerősödött. A szervek 
igyekeznek  minden  lehetőséget  megragadni  az  innovációra,  és  a  tárgyi  feltételek  javítása 
mellett  számos  olyan  fejlesztés  is  van,  melyek  bár  nem látványosak,  mégis  az  ügyfelek 
érdekeit szolgálják.
A  modellkísérleti  program  lezárását  követően  az  Ügyfélszolgálati  Karták  országos 
bevezetésének  első  lépéseként  született  meg  az  1052/2005.  (V.  23.)  Korm.  határozat a 
közigazgatás teljesítményének növelését szolgáló rövid távú intézkedésekről és átalakításának 
középtávú feladatairól. A Kormány határozat I./1. pontja rögzíti, hogy meg kell teremteni a 
feltételeket  a  Közigazgatási  Ügyfélszolgálati  Karta  országos  elterjesztéséhez,  és  a 
modellkísérlet tapasztalataira támaszkodva kell meghatározni a javasolt menetrendet.

3.4.2. A Q-megye (Quality-Minőség) megvalósítása

A Bács-Kiskun Megyei Államigazgatási Kollégium tagjai előző évben az 1/2004.(IX.23.) sz. 
állásfoglalással  kinyilvánították  azon  szándékukat,  hogy  hivatalukban  bevezetik  a  CAF 
minőségirányítási  rendszert.  Az  egyénnek,  mint  a  társadalom  tagjának,  a  különféle 
társadalmi  aktivitásai,  és  relációi  kapcsán  gyakran  kell  kapcsolatot  létesítenie  az 
önkormányzatokkal,  az  állami  hivatalokkal  vagy a  hatóságok intézményeivel.  Ilyenkor  az 
egyén  hangulatát,  közérzetét  az  a  „minőség"  befolyásolja  alapvetően,  amit  elvárásainak, 
igényeinek  teljesítésével  a  hivatal  nyújt. Ezt  felismerve  döntött  úgy  11  megyei  területi 
államigazgatási  szerv,  hogy  saját  erőforrásaira  támaszkodva,  a  közigazgatási  hivatal 
tapasztalatait felhasználva elindul a minőségfejlesztés útján.
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A hivatalok által kialakítandó minőségügyi tevékenységnek illeszkednie kell az Európai Unió 
közigazgatás  modernizációjának  eszközeként  kifejlesztett  módszerhez,  a  2000  májusában, 
Lisszabonban  megtartott  Közigazgatási  Minőségügyi  Konferencián  elfogadott  Általános 
Értékelési  Keretrendszerhez (Common  Assessment  Framework,  CAF).  A  CAF 
célkitűzésének lényege, hogy megismertesse a közigazgatási szervezeteket az eredményesebb, 
korszerű  irányítási  eszközök  alapeszméivel.  A  CAF  az  EFQM  kiválósági  modell 
egyszerűsített  változata,  amely  a  közigazgatás  igényeit,  sajátosságait  messzemenően 
figyelembe veszi, és első lépést jelent a teljes körű minőségbiztosítás bevezetésében.
A Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal vállalta, hogy koordinálja és segíti a szakmai 
munkát.  Ennek  megfelelően  2004.  évben  kijelölésre  kerültek  a  MÁK  tagok  CAF-
koordinátorai, akik részére 2004. október 8-án konzultációt tartottunk. Ahhoz azonban, hogy 
a koordinátorok meg tudják valósítani az egyes hivatalokban a CAF bevezetését mindenképp 
szükségesnek  látszott  a  koordinátorok  képzése.  Hivatalunk  2005.  február  23-24-én 
térítésmentesen  2  napos  minőségügyi  tréninget  szervezett  „Minőségfejlesztés  a 
közigazgatásban a CAF önértékelési rendszer alapján” címmel, melyen valamennyi területi 
államigazgatási  szerv  munkatársa  részt  vett.  A tréning során CAF-koordinátorok  elméleti, 
illetve  gyakorlati  ismeretekkel  gazdagodtak,  és  felkészültek  arra,  hogy  a  MÁK  tagoknál 
irányítsák  a  CAF  modell  bevezetését.  Ezt  követően  további  két  alkalommal  tartottunk 
konzultációt,  és  egy javasolt  munkatervet  is  rendelkezésre  bocsátottunk.  2005.  júliusában 
kezdődött meg a hivatalokban a munka, melynek eredményeképp 2005. december 31-re a 11 
hivatal sikeresen bevezette a CAF önértékelési modellt.

A Q-megye magvalósítását követően természetesen nem zárul le a minőségügyi munka, hisz a 
CAF  folyamatos  fejlesztést  jelent,  és  ajánlott  két  évente  megismételni  az  önértékelést 
szervezetben.  A  MÁK  2006.  év  első  negyedévében  még  foglalkozik  a  Q-megye 
megvalósításában  részt  vevő  szervek  tapasztalataival,  hisz  a  benchmarking, a  legjobb 
gyakorlatok átvétele, megismerése fontos része a fejlesztésnek.

3.4.3. Innovációs szakértői hálózat

A Belügyminisztérium az előző évben döntött arról, hogy ún. innovációs szakértői hálózatot 
épít  ki,  melynek  feladata,  hogy  segítse  a  közigazgatási  szervezetek  hatékony  és 
teljesítményorientált  működésének  megteremtését,  valamint  az  intézményi  gazdálkodás 
racionalizálását.  A közigazgatási  hivatalok  kijelölt  munkatársai,  innovációs  szakértői  saját 
területükön  feltérképezik  az  újítási  lehetőségeket,  majd  bevezetik,  végrehajtják  az  ehhez 
kapcsolódó feladatokat.

A szakértői hálózat ebben az évben is folytatta tevékenységét, mégpedig az ún. innovációs 
hírlevél beindítását segítette. A Belügyminisztérium Közigazgatásszervezési és Közszolgálati 
Hivatala (jelenleg: BM Közszolgálati Főosztály) kezdeményezte a magyar minőségügyi és 
innovációs  törekvések,  valamint  az  ügyfelek  megelégedettségét  növelő  fejlesztések 
összegyűjtése és országos szakmai terjesztése érdekében - felhasználva az informatika adta 
lehetőségeket  –  elektronikus  hírlevél beindítását.  A  cél  a  magyar  közigazgatásban 
megtalálható  fejlesztések  felkarolása,  összegyűjtése,  terjesztése  a  www.bmkozszolgalat.hu 
honlap  segítségével.  Az  on-line  működő  elektronikus  hírlevél  az  ország  valamennyi 
közigazgatási szerve és közigazgatási szakembere számára nyújtja szolgáltatásait.

A hírlevél ötletét az Európai Integráció, és az Európai Közigazgatási Térhez való illeszkedés 
hívta  életre.  A közigazgatás teljesítőképességét  meg kell  erősíteni,  és nagyon fontos  hogy 
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amellett, hogy folyamatos fejlesztésre van szükség, korszerű eszközökkel, mindenki számára 
elérhetően, és érthetően kommunikálni kell az elért eredményeket. 

A  hírlevél  időszakonként  az  említett  honlapon  megjelenteti  a  közigazgatási  innováció, 
minőségügy legfontosabb, legérdekesebb és legújabb híreit. A honlap segítségével bármely 
közigazgatási  szakember  regisztráltathatja  magát  a  hírlevél  adatbázisába,  ezzel  biztosítva 
egyrészt, hogy automatikusan megkapják a legfrissebb információkat.

A hírlevél 4 területet fog át, melyek az alábbiak:

E-kormányzás
Az ügyfélszolgálatokkal kapcsolatos eredmények
Minőségirányítási, minőségügyi modellek, eszközök alkalmazása, felmérések
Helyi hírek, eredmények, események, egyéb

A rendszer  önkéntes  alapon  működik  ezért  bárki,  bármikor  töröltetheti  magát  a  hírlevél 
szolgáltatásainak igénybevevői közül.

Az  igények  és  az  érdeklődés  felmérése  érdekében  a  rendszer  beindításakor  a  megyei 
közigazgatási  hivatalok  feladata  volt,  hogy  összegyűjtsék,  felkutassák  és  továbbítsák  a 
megyéjükben  fellelhető  aktuális  információkat.  Konkrétan  ez  a  feladat  az  ún.  innovációs 
szakértői hálózatra hárult.

2005-ben  a  terveknek  megfelelően  két  hírlevél  jelent  meg,  melybe  hivatalunk  a  területi 
államigazgatási  szervektől  és  az  önkormányzatoktól  gyűjtött  be  információkat,  valamint 
közöltük saját innovatív tevékenységünk híreit is.

A szakértői  hálózat  ezen  felül  munkálkodott  a  CAF  népszerűsítésén,  és  lépéseket  tett  a 
közigazgatásban felmerülő adminisztratív terhek csökkentése érdekében.

3.4.4. Egyéb közigazgatás korszerűsítéssel kapcsolatos tevékenységek

A MÁK  napirendjei  között  rendszeresen  szerepelnek  az  aktuális  szervezeti  és  személyi 
változások,  annak érdekében,  hogy a  területi  államigazgatási  szervek vezetői  naprakészek 
legyenek valamennyi működésüket érintő témában. Így a MÁK napirendjei között szerepelt 
az  „zöldhatóságok”  létrejötte,  bemutatkozott  az  Alsó-Duna-völgyi  Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi  és  Vízügyi  Felügyelőség  2005.  március  1-jével  kinevezett  igazgatója. 
Másik fontos változás volt,  hogy a  2050/2004.  (III.11.)  Korm. határozat  rendelkezéseinek 
megfelelően a KSH megyei igazgatóságai 2004. december 31-én megszűntek, 7 regionális 
igazgatóság jött létre, valamint a megyei szintű hivatalok képviseletként működnek tovább. A 
kecskeméti képviselet vezetője a szervezeti változás miatt 2005. január 1-jétől a Kollégium 
állandó meghívottjaként vesz részt az üléseken.

A  MÁK  üléseken  kiemelt  figyelmet  szentelünk  a  legfontosabb  jogszabály-változások 
követésére, ismertetésére, ezért a 2005-ös évben a Ket. hatályba lépése mellett foglalkozott a 
Kollégium az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvénnyel, különösen 
a közzétételi kötelezettségre hívtuk fel a figyelmet.
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A közigazgatás korszerűsítéssel kapcsolatos tevékenységek között fontos a személyi állomány 
képzése, az ismeretek folyamatos bővítése. Fővárosi, megyei közigazgatási hivatalokról szóló 
191/1996.  (XII.  17.)  Kormányrendelet  11  §-a  a  hivatalvezető  feladatává  teszi  „a  területi 
államigazgatási  szervek  tekintetében  …..  képzést,  továbbképzést  szervező  összehangoló 
feladatokat  lát  el,  hatásköröket  gyakorol.”  A köztisztviselők  továbbképzési  rendszerének 
jelenlegi struktúráját a 199/1998. (XII. 4.) Kormányrendelet alapozta meg, és teremtette meg 
ennek alapját.

2005.  éviben  a  továbbképzési  tevékenység  körében  egyrészt  folyattuk  a  2004.  évi 
továbbképzési  terv  végrehajtását,  valamint  új  képzéseket  is  sikerült  magvalósítanunk,  így 
többek  között  a  „Közigazgatási  szervezési-vezetési  ismeretek”  és  a  „Humánerőforrás 
menedzsment és teljesítményértékelés a közigazgatásban” című oktatásokat.

A 2004. évi terv végrehajtása keretében összesen 5 képzési program végrehajtására, 186 fő 
képzésére ( 41 fő a területi államigazgatási szervek részéről, a jóváhagyott létszám 22 %-a) 
2,858 ezer Ft-ot használt fel a hivatal.

A 2005. évi Továbbképzési Tervben az alábbi képzések kerültek jóváhagyásra:
 Közigazgatási szervezési-vezetési ismeretek (vezetőképzés 1. modul)
 Bevezetés a közigazgatási emberi erőforrás menedzsmentbe (2. modul)
 Minőségfejlesztés a közigazgatásban a CAF önértékelési modell alapján (3. modul)
 Ügyfélszolgálat felsőfokon
 Vezető együttműködési készséget fejlesztő csapatépítő tréning
 Jegyzői, gyámhatósági feladat és hatáskörgyakorlás BKM-i gyakorlata
 Anyakönyvvezetők ismeretmegújító képzése

Összesen 336 fő képzésére 3,954 ezer Ft került jóváhagyásra, ténylegesen azonban 498 fő vett 
részt a fenti továbbképzéseken, mivel a szakmai programokra jelentős volt a túljelentkezés.

A képzések, továbbképzések körében jelentős körülmény, hogy az első Nemzeti Fejlesztési 
Terv  Regionális  Operatív  Programja  (ROP 3.1.)  keretében  az  Európai  Unió  és  a  magyar 
kormány  együttesen  3,3  milliárd  Ft-ot  biztosít  2005-2007.  évekre  az  „ügyfélközpontú, 
hatékonyan  működő,  az  európai  közigazgatási  térbe  illeszkedő,  az  uniós  forrásokat 
hatékonyan  felhasználni  képes”  magyar  közigazgatási  rendszer  megerősítéséhez.  A 
rendelkezésre álló forrás egyrészt a helyi,  területi közigazgatásban dolgozó köztisztviselők 
képzésére, másrészt a helyi közigazgatás modernizálását és a továbbképzéseket megalapozó 
tanácsadásra használható fel.  A Kormányzat  a Magyar Közigazgatási  Intézetet  jelölte  ki  a 
végrehajtás  megszervezésére  és  összehangolására,  a  képzések  megvalósításában  a  megyei 
(fővárosi) közigazgatási hivatalok az Intézet partnerei. A program keretében 34 szakmai és 3 
nyelvi, a helyi közigazgatás köztisztviselőinek felkészítését szolgáló központi továbbképzési 
program kerül kifejlesztésre, és több mint 50 ezer köztisztviselő képzése valósul meg. 
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 Ez évben a ROP keretében az alábbi képzéseket szervezte meg a hivatal:

Képzés megnevezése Résztvevők össz létszáma 
(fő)

Ter. állig.szervektől  
résztvevők száma (fő) Aránya %

5 napos Ket. képzés  277 62 22
Bevezetés  az  EU  tám. 
rendszerébe           58 6 10

Általános  jogalkotási  
ismeretek               26 0 0

Közbeszerzési ismeretek  35 0 0
Összesen: 396 68 17

A hivatalunk által szervezett képzések tematikájában megfigyelhető, hogy törekszünk olyan 
oktatásokat felvenni a képzési tervbe, melyek a szakmai ismereteken túl a közigazgatás olyan 
területeit hozzák közelebb a köztisztviselőkhöz, melyek ismerete a közszféra megújulásának 
záloga is.

3.5.  Az  Államigazgatási  Kollégium központi  feladatok  végrehajtásának 
elősegítését szolgáló munkája

3.5.1. Felkészülés a Ket. hatályba lépésére, és a jogalkalmazás nyomon 
követése

A 2004. évi CLX. törvény (Ket.) 2005. november l-jei sikeres bevezetésére való felkészülés 
nagy  kihívás  volt  Hivatalunknak.  A  Belügyminisztérium  instrukciói  alapján  megyei 
intézkedési  tervet  készítettünk,  melyben  összegyűjtöttük  a  tevékenységi  körünket  felölelő 
teendőket.

Hivatalunkban a Ket. bevezetésével, majd alkalmazásával kapcsolatos problémák megoldása 
érdekében kontaktszemélyek kerültek kijelölésre, akivel mind a Belügyminisztérium, mind a 
megyében működő közigazgatási  szervek folyamatosan  kapcsolatot  tudnak tartani.  A Ket. 
bevezetésével kapcsolatban a két „közvetlen” kontaktszemélyen kívül 2005. október 1-től 5 
ügykörben  (általános  hatósági  kérdések,  műszaki  ügyek,  gyámügyek,  szociális  ügyek, 
fogyasztóvédelem)  5  „forródrót” működik  annak  érdekében,  hogy  az  ágazati,  illetve 
speciális  szakmai kérdésekre minél  gyorsabb és  szakszerűbb választ  adhassunk.  A fentiek 
mellett  hivatalunk  internetes  honlapján  (www.bacskozig.hu)  elérhető  a  „Ket.  help-desk”, 
amelyen a honlapra látogató bármikor  felteheti  a  Ket.-tel  kapcsolatban felmerülő,  röviden 
megfogalmazott  kérdését  (jogszabályhelyre  történő  hivatkozással),  valamint  az  oda  már 
korábban feltett kérdéseket, s azokra adott válaszokat is megismerheti. Ezen felül letölthető 
anyagok,  iratminták  állnak  rendelkezésre  és  elérhető  az  ún.  Ket.  
e-szeminárium is.

A Belügyminisztérium Közigazgatási Államtitkára a közigazgatási hivatal feladatául jelölte 
meg, hogy a Megyei Államigazgatási Kollégium szükség szerint, illetve az amellett működő 
munkacsoport  útján  2005.  szeptemberétől  havonta  napirendjére  tűzze  és  áttekintse  a  Ket. 
bevezetésével, illetve a jogalkalmazással kapcsolatos tapasztalatokat. 
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A  feladat  megvalósítása  érdekében  –  ahogy  a  bevezetőben  említettük  –  új  MÁK 
munkacsoportot hoztunk létre (2005. szeptember 8-án), melynek tagjai a MÁK tagok vezető 
hatósági  feladatot  ellátó  kollégái.  A  munkacsoport  2005.  szeptemberben  kezdte  meg 
működését, és 2006. június 30-ig havonta ülésezik, szakmai vezetését a közigazgatási hivatal 
Ket.  koordinátora  látja  el.  A Ket.  munkacsoport  ülésein  közvetlenül  a  Ket.-et  használó 
munkatársak  foglalkoztak  a  törvény  hatálybalépésével,  alkalmazásával  kapcsolatos 
problémákkal,  de  meghívást  kapnak  azok  a  közigazgatási  hivatali  dolgozók  is,  akik  Ket. 
oktatói  jogosítvánnyal  rendelkeznek,  és  a  Ket.  bevezetésével  kapcsolatban  forródrótos 
kapcsolatot  tartanak  a  többi  közigazgatási  szervvel,  egyéb  szervezetekkel,  a  lakossággal, 
valamennyi érdeklődővel. A feladat fontosságára és súlyára tekintettel a munkacsoport ülésein 
minden esetben részt vett a közigazgatási hivatal vezetője is. Az üléseken feljegyzés készül és 
a munkacsoport tevékenységéről rendszeresen beszámol a MÁK ülésen.

A 2005. októberi ülésre szóló meghívóhoz mellékeltük a Ket. munkacsoport tagjainak azokat, 
a  Ket.-tel  kapcsolatban  addig  felmerült jogértelmezési  kérdéseket,  amelyeket  2005. 
szeptember  30-ig  a  Belügyminisztérium  Közigazgatási  Államtitkárának  is  továbbítottunk 
annak  érdekében,  hogy  azokat  a  tagokkal  megismertessük,  valamint,  hogy  segítséget 
nyújtsunk  a  jogértelmezési  problémák  megfogalmazásának  formájához.  A munkacsoport 
értekezletének időpontjára való tekintettel még a Ket. alkalmazásával kapcsolatos közvetlen 
jogalkalmazási tapasztalatról senki nem tudott beszámolni, de már felvetődött néhány olyan 
várható probléma, amely több dekoncentrált szervet is érinthet. Igényként fogalmazták meg 
többen  is,  hogy  a  Ket.-tel  bevezetett  új  jogintézmények,  eljárási  intézkedési  formák  stb. 
alkalmazását  nagyban  segítené  számukra,  ha  rendelkezésükre  állna  iratminta-tár. 
Tájékoztattuk a tagokat, hogy a MKI elkészített egy 130 db iratmintából álló iratminta-tárat, 
amely hozzáférhető a Ket. oktatói programcsomagban található CD-n. Arról is tájékoztatást 
adtunk, hogy hivatalunk a MKI által elkészített iratminta-tárat pontosítja, átdolgozza, s azt a 
hivatal honlapjára (www.bacskozig.hu) felteszi, ahonnan bárki letöltheti. Szó esett azonban 
arról is, hogy az iratminta-tár használata (elfogadása) nem kötelező, minden esetben az adott 
jogszabály figyelembevétele, és értelmezése segítségével mindenki saját maga alakítsa ki az 
általa leghelyesebbnek tartott jogi álláspontját. Felhívtuk a tagok figyelmét a Ket. 44.§ (7) 
bekezdésében foglaltak helyes értelmezésére és alkalmazására; nevezetesen arra, hogy ha a 
szakhatósági eljárás során kell hiánypótlást kiadni az ügyfélnek, azt a szakhatóság közvetlenül 
teszi meg, nem a megkereső hatóságon keresztül.

A következő ülést a Ket.  hatálybalépését követően, 2005. novemberében tartottuk, melyen 
már mindenki saját tapasztalatáról tudott beszámolni. Szinte kivétel nélkül minden résztvevő 
tájékoztatta  a  munkacsoportot  arról,  hogy  használnak  iratmintákat.  Egybehangzóan 
megállapították azt  is,  hogy az elektronikus ügyintézés technikai  – esetenként  személyi  – 
feltételei nem adottak. 

Megállapítható, hogy a Ket. munkacsoport – mely a legfiatalabb, de leggyakrabban ülésező 
munkacsoport  –  tevékenysége  hasznosnak  mondható,  s  annak  ellenére,  hogy  a  Ket. 
hatálybalépésétől még nem sok idő telt el, máris több – tipikusnak és fontosnak mondható – 
kérdés vetődött fel az üléseken. Az idő előre haladtával ezeknek a kérdéseknek a száma nőni 
fog, hiszen most még csak az eljárás(ok) megindításával kapcsolatban, az alapeljárás során 
alkalmazandó  szabályokkal  szembesültünk,  illetve  egyszerűbb  megítélésű,  főként 
típusdöntésekkel  volt  még  csak  dolgunk.  Néhány hónap múlva  már  több  döntést  hozunk 
valamennyien, és a jogorvoslati és végrehajtási eljárás szabályaival is találkozni fogunk.
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3.5.2.  A  társadalmi  bűnmegelőzés  nemzeti  stratégiájának  megyei  
végrehajtása

A Megyei Államigazgatási Kollégium 2004. november 17-én tartott ülésén megtárgyalta a 
társadalmi bűnmegelőzés helyzetéről, valamint a nemzeti stratégia végrehajtásában a területi 
államigazgatási  szervek  szerepéről  szóló  tájékoztatót,  melynek  eredményeként  a 
2/2004.(XI.17.) számú állásfoglalás megszületett. A határozat célja a Megyei Bűnmegelőzési 
Akadémia létrehozása és folyamatos működtetése.
 
A Bűnmegelőzési Akadémia megalakításának, továbbá 2005. szeptember hónaptól történő 
működtetésének gondolata elsősorban annak reményében született meg, hogy időközben a 
bűnmegelőzés nemzeti stratégiájának végrehajtását törvényi szinten preferálja a jogalkotó, 
ezzel  is  kifejezve  a  feladatellátás  szükségességét  és  kiemelt  jelentőségét.  A jogalkotás 
bűnmegelőzési kérdésekben nem lépett előre, továbbra sem született meg a bűnmegelőzési 
törvény,  így  jelenleg  is  csupán  a  társadalmi  bűnmegelőzés  nemzeti  stratégiájáról  szóló 
115/2003.  OGY  határozat,  valamint  a  Kormány  1009/2004.  (II.  26.)Korm.  számú 
határozatával  elfogadott cselekvési programja, illetőleg a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti 
stratégiája  céljainak  végrehajtásából  származó  2005-ben  és  2006-ban  megvalósítandó 
feladatokról  szóló  1036/2005.  (IV.  21.)  Kormányhatározat  ad  támpontot  a  bűnmegelőzés 
területi és helyi szintű megvalósítására.  

A társadalmi  bűnmegelőzés  olyan  társadalmi  kérdés,  ahol  minden  ágazatnak,  az  egyes 
ágazatok  irányítása  alá  tartozó  területi  és  helyi  szerveknek,  ideértve  a  Megyei 
Államigazgatási Kollégium tagjait is, meg kell keresnie a bűnmegelőzésben más szervekkel 
történő  együttműködés  lehetőségét,  fel  kell  tárni  az  egyes  állami  szervek  feladat-  és 
hatáskörgyakorlásában rejlő, a bűnmegelőzést segítő módszereket. Ezen kooperáció formáját, 
kereteit adja meg a Megyei Bűnmegelőzési Akadémia létrehozása. 

A Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal Gyámhivatalának koordinálásával még 2004. 
évben  elindult  egy  „megyei  bűnmegelőzési  kerekasztal”  többek  között  a  Bács-Kiskun 
Megyei Rendőr-főkapitányság, a Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet, a Bács-
Kiskun  Megyei  Pártfogó  Felügyelői  és  Jogi  Segítségnyújtó  Szolgálat  részvételével, 
együttműködési  megállapodások megkötésével,  de  aktív  részese  ezen  munkának  a  Bács-
Kiskun Megyei Ügyészség és a Megyei  Bíróság is, továbbá civil szervezetek, így a Megyei 
Polgárőrség, a Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület.  

A Megyei Bűnmegelőzési Akadémia részben a már kialakulóban lévő együttműködés további 
erősítése, részben pedig egyéni feladat-meghatározások és azok megvalósítása révén segíti a 
megyei bűnmegelőzés területi  szintű ellátását. A közigazgatási hivatal egy feladattervet is 
készített a bűnmegelőzéssel kapcsolatos teendők, felelőseik és határidő megjelölésével. 

Az  Akadémia  feladatait  éves  munkaprogramban  határozza  meg,  első  alkalommal  a 
megalakulástól  2005.  december  31.  napjáig,  illetve  tervezet  szintjén  2006.  évre  terjedő 
időtartamra.  A  munkaprogram  összeállítása  érdekében  az  Akadémia  tagjai  készítettek 
javaslatot az irányításuk alatt álló helyi szervek feladat- és hatáskörének gyakorlása során 
megvalósítható célkitűzésekről, illetőleg az együttműködés területi és helyi szintű formáinak 
meghatározásáról (határidő és felelős megjelölésével), kiemelt figyelmet fordítva a települési 
önkormányzatokkal való kapcsolattartásra, mint a bűnmegelőzési feladatok megvalósításának 
legfőbb  letéteményeseire.  Az  Akadémia  tagjaira  háruló  bűnmegelőzési  feladatok  időben 
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történő  bonyolítása,  és  a  végrehajtás  előkészítése  érdekében  valamennyi  MÁK  tag 
koordinátort jelölt ki.  A területi államigazgatási szervek által javasolt teendőkből készített 
feladattervet a MÁK december 14-i ülésén ismertettük, elfogadásáról 2006. első MÁK ülésén 
fogunk dönteni.  Az Akadémia tagjai  a munkaprogram végrehajtásáról,  eredményességéről 
minden második MÁK ülés keretében, annak napirendi pontjaként beszámolnak, egymást 
tájékoztatják

3.5.3.  A  katasztrófavédelemben  érintett  belügyi  szervek 
együttműködésének elősegítése

A  MÁK  keretei  között  megvalósuló  együttműködésre  alapozva  foglalkoztunk  a 
katasztrófavédelemben  érintett  belügyi  szervek  és  a  Környezetvédelmi  és  Vízügyi 
Minisztérium területi szerveinek együttműködésének lehetséges területeivel is. 

Szatmári  Imre  pv.  őrnagy,  a   BKM-i  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  képviseletében 
tájékoztatta  a  Kollégiumot,  hogy  a  Bács-Kiskun  Megyei  Védelmi  Bizottság  elnöke  
2000.  január  16-i  hatállyal  hagyta  jóvá  a  Bács-Kiskun  Megyei  Védelmi  Bizottság 
Veszélyhelyzet Kezelési Tervét az ár- és belvízvédekezésre vonatkozó Cselekvési Programját.
A cselekvési program elkészítését a Védelmi Bizottság 1999. december 22-én hozott 9/1999. 
számú  határozata  írta  elő  és  célja  a  prognosztizálható  ár-  és  belvízi  eseményekre  való 
felkészülés.

A cselekvési  programban  konkrétan  megfogalmazásra  kerülnek  az  azonnal  megoldandó, 
rövid-távú  és  várható  feladatok,  melyek  kidolgozását  az  érintett  szervezek  által  képviselt 
szakemberekből álló bizottság készített elő. A kiinduláskor rendelkezésre álló adatok az idők 
során  természetesen  megváltoztak,  azonban  az  érintett  szervezetek  részére  meghatározott 
feladatok ma is ugyanúgy aktuálisak és érvényben vannak.

Az érintett szervezetek, melyeknek a cselekvési program feladatot szab az alábbiak:
 Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok
 FVM BKM-i Földművelésügyi Hivatala
 Víztársulatok
 Önkormányzatok
 ÁNTSZ BKM-i Intézete
 BKM-i Állami Közútkezelő Kht.
 Kiskunsági Nemzeti Park
 BKM-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Minden  év  decemberében  vagy  januárjában  kerül  sor  a  védekezésben  érintett  szervezek 
feladatainak  aktualizálására,  mely  rendszerint  Érsekcsanádon  vízügyi  egyeztető  fórum 
keretében valósul meg. 

Továbbá a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság érvényes együttműködési megállapodással 
rendelkezik a Bács-Kiskun megyében területileg illetékes négy vízügyi igazgatósággal. Az 
együttműködésben foglalt feladatok a fent említett vízügyi egyeztető fórumon felülvizsgálatra 
kerülnek.

A vízügyi felügyelőségek helyzete a 341/2004. (12.22) Korm. rendelet 23 § (3) bekezdése 
nyomán  megváltozott,  szervezeti  átalakuláson  mentek  keresztül.  Megyénkben  két  vízügyi 
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felügyelőség  működik  melyek  beintegrálásra  kerültek  a  környezetvédelmi  felügyelőségek 
szervezetébe. Az érintett szervezetek közötti együttműködés hatékonyságát az utóbbi években 
lezajlott ár- és belvízvédekezési feladatok végrehajtása messzemenően igazolta.

A Kollégium tagjai tanulmányozták a Bács-Kiskun Megyei Védelmi Bizottság Veszélyhelyzet 
Kezelési  Tervét,  valamint  a  2005.  március  10-én  Baján,  a  polgármesterek  felkészítése 
érdekében  megrendezett  Ár-  és  belvízvédelmi,  valamint  környezetvédelmi  konferencia 
előadásainak kivonatát. 

3.5.4. Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtása

A  Belügyminisztérium  Önkormányzati  Hivatala  2005.  február  28-án  kelt  levelében  az 
Országos  Fogyatékosügyi  Program  megvalósulása  érdekében  9  pontból  álló  feladattervet 
készített a mindenki számára akadálymentesen hozzáférhető környezet és közszolgáltatások 
megteremtéséhez szükséges intézkedések végrehajtása érdekében a 2005. évben elvégzendő 
feladatokról.
A  feladattervnek  megfelelően  az  Országos  Fogyatékosügyi  Programban  2004.  évben 
végrehajtott  feladatokról  és  a  szükséges  további  intézkedésekről  is  tárgyalt  a  Megyei 
Államigazgatási  Kollégium.  Szó  esett  a  1015/2005.  (II.  25.)  Kormányhatározatról /MK. 
25/2005.  szám/,  valamint  az  akadálymentesítés  fogalmának  változásáról,  mely  szerint  a 
középületek akadálymentesítése helyett a jövőben a közszolgáltatásokhoz való akadálymentes 
hozzáférést kell az ügyfelek részére biztosítani. 

Az  Esélyegyenlőségi  Minisztérium  által  kiírt  pályázatra  2004-ben  országosan  818 
önkormányzat  nyújtotta  be  akadálymentesítési  pályázatát  a  központi  támogatásért,  Bács-
Kiskun megyéből 13 város és 37 község. A pályázatok elbírálásra kerültek, és 111 pályázó 
részesül támogatásban, a Bács-Kiskun megyei települések között több mint 18 millió forint 
kerül elosztásra.

A Hivatal a területi államigazgatási szervek mellett az önkormányzatok akadálymentesítéssel 
kapcsolatos  feladatainak  szakszerű  elvégzéséhez  folyamatosan  segítséget  nyújtanak  és  az 
építéshatóság hivatali, valamint az építésfelügyeleti ellenőrzés során az akadálymentes épített 
környezet  kialakítás  követelmények  teljesülését  kiemelten  figyelemmel  kísérik.  Az 
önkormányzatok  építéshatósági  dolgozóinak  e  vonatkozásban  2005.  április  25-én 
továbbképzést  tartottunk  a  közszolgáltatáshoz  mindenki  számára  akadálymentesen 
hozzáférhető  környezet  követelményeinek  kielégítéséhez  szükséges  építészeti-műszaki 
követelményekről,  amelyeket  az építési  engedélyezési  eljárásokban érvényre  kell  juttatni.  
Az  építésigazgatási  előadóknak  átadásra  került  az  Esély  XXI.  Kht.  által  kidolgozott  a 
komplex  akadálymentesítéssel  kapcsolatos  feladatok  áttekintését  és  végrehajtását  segítő 
szempontrendszer és segédlet.  A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés 2005. 
évi pályázati lehetőségről, annak tartalmi és formai követelményeiről valamennyi érintettet e-
mailben közvetlenül és a hivatalunk honlapján is tájékoztattuk. 
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3.5.5. Európai Uniós pályázatokkal kapcsolatos intézkedések

A Bács-Kiskun Megyei  Államigazgatási  Kollégium már 2004-ben is  foglalkozott  az  EU-s 
forrásból  megvalósuló  beruházások  engedélyezési  eljárásának  gyorsítására  tervezett 
intézkedések  kérdésével.  A  Bács-Kiskun  Megyei  Közigazgatási  Hivatal  Hatósági 
Főosztályának vezetője  tájékoztatta  a  Kollégium tagjait  arról,  hogy a  Belügyminisztérium 
Önkormányzati Helyettes Államtitkára kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az EU-s forrásból 
megvalósuló beruházásokhoz szükséges a jogerős engedélyek kiadása – mind az alap-, mind a 
szakhatósági  eljárásban  –  felgyorsuljon  és  az  engedélyek  indokolatlanul  körülményes 
beszerzése  miatt  egyetlen  pályázó  se  maradjon  le  a  pályázati  lehetőségekről.  
Az  Önkormányzati  EU  Információs  Központ  folyamatosan  tájékoztatja  a  közigazgatási 
hivatal  pályázatfigyelő referensét az aktuális pályázati  lehetőségekről,  melyeket  a  referens 
továbbít az önkormányzatok felé és segítséget nyújt a felmerülő problémák megoldásában. 

Annak érdekében, hogy EU-s forrásból megvalósuló beruházások engedélyezése tárgyában 
érkező ügyeket az illetékes hatóságok egységes gyakorlat szerint kezeljék és meghatározzák a 
gördülékeny  feladatellátás  érdekében  szükséges  intézkedéseket  a  MÁK  2005.  december 
14ülésén  úgy  határozott  (8/2005.  (XII.  14.)  sz.  állásfoglalás),  hogy a  Koordinációs, 
Közszolgálati  és  Képzési  Munkacsoport feladatkörét  kibővíti  az  önkormányzatok  Európai 
Uniós forrásokhoz való hozzáférése és pályázataik eredményességének elősegítése érdekében 
szükséges koordinációs feladatokkal. 

Annak érdekében, hogy az EU-s forrásból megvalósuló beruházások engedélyezése tárgyában 
érkező ügyeket az illetékes hatóságok egységesen kezeljék szükséges a jelenlegi gyakorlat 
ismerete.  Ezért  munkacsoport  2006-ban  helyzetfelmérést  végez  az  érintett  területi 
államigazgatási  szervek  körében. Ezt  követően  –  az  illetékes  szervek  hatósági  feladatot 
irányító  munkatársainak  bevonásával  –  meg  kell  határozni  az  önkormányzatokkal  való 
együttműködés  továbbfejlesztésének  irányait,  különös  tekintettel  az  EU-s  forrásokból 
megvalósuló beruházások engedélyezési eljárásának gyorsításához szükséges lépésekre.
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IV.
INFORMATIKAI FELADATOK

4.1. Az informatikai tevékenység feltételeinek alakulása

Az Informatikai  Főosztály elsődleges feladata  a  választások informatikai  szervezése,  ezen 
felül kiemelt feladata, hogy a Belügyminisztérium koordinálásával kialakítsa és működtesse a 
hivatal  számítógépes  informatikai  rendszerét,  végezze  annak  folyamatos  karbantartását, 
illetve  tervezett  fejlesztését.  A számítógépes  rendszerek  használóinak  szükséges  szakmai 
segítségnyújtása  mellett  közreműködjön  az  adatgyűjtési  és  tájékoztatási  feladatok 
informatikai megoldásában.
A  főosztály  a  hivatali  elektronikus  rendszerre  kapcsolt  minden  egyes  eszköznek, 
szolgáltatásnak  felelős  üzemeltetője.  Gondoskodik  az  információs  rendszerek 
működőképességének biztosításáról, a belső információs rendszerben, valamint a kormányzati 
hálózathoz csatlakozó okmányrendszerben bekövetkezett hibák megoldásáról.
Törekszik az egyre növekvő információs igényeknek való megfelelésre, hogy választ tudjon 
adni egy korszerű megoldásokat használó és igénylő közigazgatási szerv igényeire. 
Az Informatikai  Főosztály nem csak a  hivatalon belüli  informatikával  foglalkozik,  hanem 
külső szervezetekkel, csoportokkal, munkatársakkal is tartja a kapcsolatot és megoldásokat, 
ajánlásokat dolgoz ki, amivel elősegítheti a közigazgatási informatika fejlődését.
A főosztály vezetője tagja a Közigazgatási Hivatalok Informatikai Szakmai Kollégiumának. A 
2003  év  tavaszán  megalakult  Közigazgatási  Hivatalok  Informatikai  Szakmai  Kollégiuma 
negyedévente ülésezik, feladata az alapítók (MEH, IHM, BM) és a közigazgatási hivatalok 
vezetői  részére  informatikai  szakmai  javaslatok,  ajánlások  megfogalmazása,  vélemények, 
állásfoglalások kiadása azért, hogy a feladatok minél magasabb színvonalon valósulhassanak 
meg.  2005-ben  a  Kollégium  túlnyomórészt  a  Ket.  bevezetésével  és  az  elektronikus 
ügyintézéssel kapcsolatos problémák és feladatok megoldásán dolgozott.

A  2005-ös  évben  hivatalunk  eszközparkját  a  rendelkezésre  álló  beruházási  keret 
függvényében  igyekeztünk  fejleszteni.  A  keretből  5  új  asztali  számítógépet  állítottunk 
üzembe. A Magyar Közigazgatási Intézet ROP-hoz kapcsolódó képzések támogatására 20 db 
notebook-t, 1 db nyomtatót és 1 db projektort adott a hivatal tulajdonába. 
Jelenleg  a  hivatal  informatikai  eszközállományának  összetétele  (beleértve  a  Szociális  és 
Gyámhivatalt és a Fogyasztóvédelmi Felügyelőséget) a következő:

 110 db PC számítógép  (ebből 6 db szerver, 26 db notebook)
   37 db nyomtató,
     6 db szkenner 
     3 db projektor

A Belügyminisztérium tulajdonban lévő —hivatalunknak használatra  átadott— eszközök a 
következők:

    11 db Számítógép
      6 db nyomtató 

A hivatal  informatikai  hálózata  a 2004-es  korszerűsítés  óta  problémamentes.  A strukturált 
kábelezésű hálózat minden dolgozónak biztosítja a hivatal informatikai erőforrásaihoz történő 
hozzáférést. Az ily módon egységesen elérhető erőforrások közül kiemeljük a központi DVD 
jogtár,  a  központi  nyomtatókra  történő  nyomtatás  és  a  központi  Internet  szolgáltatás 
lehetőségét, amelyekkel konkrét megtakarítások, vagy magasabb szintű szolgáltatások érhetők 
el,  segítve  a  gyorsabb  és  pontosabb irodai  munkát.  Emellett  hivatalunk számítástechnikai 
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eszközparkja  elavulóban van,  bár  a  hivatali  igényeknek  jelen  pillanatban  alapvetően még 
megfelel.  Célszerű  az  amortizációs  csere  és  egyéb  fejlesztés  az  egészséges 
munkakörülmények  és  a  kor  követelményeinek  megfelelő  korszerű  technológiák 
bevezetésének elérhetősége érdekében (pl. elektronikus ügyintézés).

4.1.1. Hivatali rendszerfelügyelet

A  2005-ös  évben  is  folyamatosan  elláttuk  a  hivatali  hardver  és  szoftver  termékek 
beüzemelését,  oktatását  és  felügyeletét.  A megvalósított  hálózati  felújítás  igen  jótékony 
hatással  volt  az  üzemeltetés  adatbiztonságára  és  problémamentességére.  Szerverparkunkat 
pedig  egy  nagyobb  teherbírású  gerincre  telepíthettük  és  ezáltal  javítottuk  házon  belüli 
elérhetőségünket. 
2005-ben  elindult  —és  jelen  pillanatban  az  eszközbeszerzés  fázisában  jár—  egy  olyan 
fejlesztésünk,  mely  hivatalunkban  egységessé  teszi  a  keletkező  dokumentumok  tárolását, 
hozzáférését  és mentését.  Megítélésünk szerint  ezzel is  javítható lesz hivatali  elektronikus 
adatvagyonunk biztonságos tárolása és elérhetőségére.
Megoldott a hivatal hardver és szoftver eszközeinek felügyelete, üzemszerű működtetése. Az 
Informatikai  Főosztály  folyamatosan  segíti  a  munkatársakat  az  eszközök  használatában, 
valamint  az  alkalmazások  elsajátításában,  műszaki  hibák,  problémák  jelentkezése,  illetve 
jelzése esetén haladéktalanul intézkedik.
A  főosztály  gondoskodik  a  hivatal  hálózati  biztonságáról  és  végzi  a  külső  szervek 
megkeresésére  —a  hivatal  vezetése  által  jóváhagyott  esetekben—  az  oktatási  eszközök 
kölcsönbeadását.

2005-ben  az  oktatást  támogató  eszközparkunk  egy  projektorral,  20  db  notebookkal,  egy 
hálózati nyomtatásra is alkalmas lézernyomtatóval bővült.

Társfőosztályok informatikai támogatása:
 felhasznált informatikai ügyviteli programok karbantartása és frissítése,
 közreműködés  a  feladatokhoz  kapcsolódó  elektronikus  dokumentumok 

készítésében,
 a  szervezeti  egységek  részére  napi  rendszerességgel  adatok  szolgáltatása  az 

országos személyi-adat és lakcím, valamint a gépjármű nyilvántartásból,
 az okmányirodai fórumok és a belső levelezőrendszer figyelemmel kísérése és az 

információk érintettekhez való eljuttatása.

4.1.2. Egyéb elvégzett feladatok

 Jogszabály tervezet véleményezése.
 Hatósági és szabálysértési statisztika adatrögzítés, összesítés és továbbítás.
 Érettségi  feladatlapok  továbbításához  kapcsolódva  az  elektronikus  anyagok  és 

üzenetek problémamentes továbbításának biztosítása.
 A hivatalunk által szervezett vizsgáztatásokban (közigazgatási alap- és szakvizsga) 

oktatóként és vizsgabiztosként való részvétel.
 KÖZIGTAD, TARTINFO, SZENYOR adatbázisok naprakész frissítése.
 Beszerzett számítógépek, nyomtatók, faxok üzembe helyezése, felügyelete.
 Hivatalon belüli költözések kivitelezése.
 Oktatások technikai feltételeinek biztosítása.
 Szakmai  segítségnyújtás  a  települési  önkormányzatok  népesség-nyilvántartói 

számára (közterület nyilvántartás, Regiszter program kezelése, stb.).
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4.2.  Az  informatikai  tevékenység  összehangolása  érdekében  tett 
intézkedések

4.2.1. Honlap fejlesztés, üzemeltetés

Hivatalunk belső és külső WEB lapja —a jogszabályi változásoknak (kötelezettségeknek) is 
köszönhetően— látványos tartalmi fejlődésen ment keresztül.
Belső honlapunk napi karbantartással üzemel. Tartalmazza:

 az aktuális hivatali telefonkönyvet,
 az állandó hivatali partner kapcsolatok elérhetőségét,
 a  jegyzők,  területi  államigazgatási  szervek,  közigazgatási  hivatalok  cím,  név, 

telefon, e-mail címjegyzékét az egységes címhasználat érdekében,
 a hivatal belső szabályzatait,
 a munkatársak számára megosztott tájékoztató anyagokat,
 a  hivatal  tevékenységével  kapcsolatos  dokumentumok  közös  gyűjtőhelyét 

(dokumentumtár).

Külső WEB lapunk elsősorban a Ket-nek, mint kiemelt feladatnak köszönhetően számos új 
tartalommal gazdagodott:

 a Ket. bevezetésével kapcsolatos tájékoztató anyagok gyűjteménye, 
 jogesetek, jogértelmezési kérdések és válaszok,
 a később részletesen bemutatott tárgyszómutató, ahol közel 700 blokkba osztva, 

letölthető  formátumban  találhatjuk  meg  a  hatósági  munkánkhoz  szükséges 
információkat,

 „Elektronikus Tájékoztató Szolgáltatás”, mely egységes keretbe fogja a hatósági 
munkához és  a  —kialakulófélben lévő— elektronikus  ügyintézéshez  szükséges 
információkat,

 iratminták,
 jogszabálygyűjtemény,
 hivatkozás  a  Ket.  központi  elektronikus  szemináriumra,  ahol  multimédiás 

eszközök segítségével nyerhetünk betekintést a Ket. rejtelmeibe.

Külső honlapunkat napi karbantartással üzemeltetjük. Tartalmát a hivatali szerkesztőbizottság 
felügyeli és dönt a változtatásokról. A honlap aktualizálását a hivatal szervezeti egységeitől 
elektronikus formában beérkezett anyagok alapján az Informatikai Főosztály végzi.
Honlapunk további fejlesztéséről a „4.2.3 Ket. bevezetésének informatikai feladatai”-ról és az 
„4.2.4 Elektronikus információszabadság”-ról szóló fejezetben adunk további tájékoztatást.

4.2.2. Koordinációs tevékenység

A  Bács-Kiskun  Megyei  Államigazgatási  Kollégium  Közigazgatás-korszerűsítési  és  
Informatikai munkacsoport 2005. évi munkájáról.
A munkacsoport általánosan megfogalmazott feladata, hogy vizsgálja a területi informatikai 
kapcsolatok  összehangolt  fejlesztésének  lehetőségeit,  a  kormányzati  elvárások  és 
iránymutatás  figyelembevételével.  Véleményezze az egyes  területi  államigazgatási  szervek 
ügyviteli,  informatikai, és szervezetfejlesztési  döntéseinek tervezeteit  a MÁK összehangolt 
működésének  és  informatikai  kapcsolódási  rendjének  biztosítása  érdekében.  Javaslatot 
dolgozzon  ki  a  megvalósítható  közös  területi  informatikai  rendszerre  vonatkozóan  az 
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ügyfélbarát  szolgáltató  közigazgatás  megvalósítása  érdekében.  Feladata  továbbá  a 
közigazgatás  korszerűsítésére  irányuló  kormányprogramból  adódó  megyei  feladatok 
előkészítése, Kollégium elé terjesztése, a végrehajtás szervezése és értékelése.
Az év  során  két  konzultációra  összehívtuk  a  megye  városainak kijelölt  Ket.  informatikai 
felelőseit. Az értekezletek célja az volt, hogy az aktuális jogszabályi környezetben értékelje az 
elektronikus ügyintézés bevezethetőségének helyzetét. 
Jövőbeni  tevékenységünket  az  elektronikus  aláírás  használhatóságának  elterjesztésében,  a 
közszféra  adatvagyonának  további  feltérképezésében,  ágazati  rendszerek  bevezetésének 
támogatásában és oktatás útján az információs kultúra terjesztésében látjuk.

Elektronikus ügyintézés – elektronikus tájékoztatás.
A témákkal kapcsolatban a munkacsoport 2005. május 31-én és szeptember 15-én kibővített 
ülést tartott. Mindkét ülésen egységes vélemény alakult ki arról, hogy a szükséges lépéseket 
meg kell  tenni a 2005. november 1-ével hatályba lépő törvénynek megfelelően, de ezt az 
irányító hatóságnak (hatóságoknak) kell felügyelni és finanszírozni.
A munkacsoport 2005. októberében felmérést végzett a Kollégium tagjai körében, melynek 
eredménye a következő:

Az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódóan:
 A felkészülés  központi  szinten  tervezett,  a  megfelelő  projektszervezet  megvan, 

bizonyos ügytípusokban meg is valósult (ügyfélkapus eléréssel):
 APEH: e-ügyintézés számos adóbevallásban és igazoláskérés,
 Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság központi e-ügyintézés 4 témában,

 Központi  szerv  már  tett  lépéseket,  amelyek  egy  része  központi  szinten  már 
működik és várható a területi szintre történő levitele, de még nem történt meg:
 Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal,
 Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Területi Igazgatósága,
 Bács-Kiskun Megyei Közlekedési Felügyelet,
 Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ.

 A többi szervnél a témakörrel az illetékes főhatóság foglalkozik és az ott született 
megoldást adaptálják.

Az elektronikus tájékoztató szolgáltatáshoz kapcsolódóan:
 Az  elektronikus  tájékoztató  szolgáltatás  saját  vagy  központi  WEB  lapon 

megvalósult
 Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal saját lapon,
 Bács-Kiskun Megyei Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság központi lapon,
 Magyar  Államkincstár  Bács-Kiskun  Megyei  Területi  Igazgatósága  központi 

lapon,
 APEH központi honlapon.

 A többi  szervnél  az elektronikus tájékoztató szolgáltatást  saját,  illetve központi 
WEB lapon tervezik megvalósítani.

MÁK WEB lapjának frissítése
Munkacsoportunknak  elsődleges  feladata  volt,  hogy  az  elektronikus  ügyintézéssel, 
elektronikus  tájékoztatással  kapcsolatos  feladatok  ellátásához  anyagok,  tájékoztatók 
közzététele  megvalósulhasson,  a  korszerű  ügyfélkapcsolatok  segítésére  internetes  fórum 
kerüljön létrehozásra. 
A MÁK WEB lapján megjelenő környezetvédelmi adatbanki útmutatót az Alsó-Duna-völgyi 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a jövőben is frissíteni fogja. A 
folyamatos aktualizálás fontos és informatív a lakosság számára. 
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4.2.3. A Ket. bevezetésének informatikai feladatai

2005-ben  kiemelt  feladatunk  volt  a  Ket.  bevezetésének  informatikai  támogatása.  Korunk 
követelményeihez  igazodva  hatósági  munkát  át-  és  átszövik  az  informatikai  megoldások. 
Különösen igaz ez a közigazgatási eljárásról  és a hatósági szolgáltatásról szóló törvényre, 
mely  az  elektronikus  ügyintézésre  —felismerve  a  téma  kiemelkedő  jelentőségét—  külön 
fejezetet szentel, így érthető az informatikai szakterület kiemelt figyelme is.
Az  „3.3.2  Elektronikus  közigazgatás  helyzete”  című  fejezetben  már  részletesen  szóltunk 
mindazon  tervekről,  amelyek  szükségesek  a  Ket.  informatikai  feladatainak  maradéktalan 
ellátásához.
Az ott  felsorolt  —keretjellegűnek  tekintett— feladatok tekintetében és  azokon  túlmenően 
hivatalunk —az informatikai szakterülettel összefüggésben— az alábbi eredményeket érte el.

4.2.3.1. Ket. „Help-Desk”

A „Ket. Help-Desk” egy internetes gyűjtőlap, amelyen folyamatosan megtalálhatók:
 a  Ket-tel  és  annak  bevezetésével,  valamint  alkalmazásával  kapcsolatos 

segédanyagok és elemzések,
 az önkormányzati rendeletek Ket. jogharmonizációjával kapcsolatos feladatok,
 elemzések, oktatási anyagok,
 belépési lehetőség a Ket-tel kapcsolatos fórum lapra.

Elérhető www.bacskozig.hu WEB lapunk megfelelő ikonjára kattintva,

4.2.3.2. Ket. tárgyszókereső

A törvény szövegében adott tárgyszó vagy töredékszó előfordulásainak felkutatását támogató 
program:

 Fontos  és  érdekes  lehet,  hogy  egy  adott  szó  vagy  annak  töredéke  a  törvény 
szövegében hol,  milyen alakban, miképpen fordul elő.  A WEB lap ezen részén 
megjelenített  eredmények  mindig  csak  egyetlen  tárgyszó  eredménylistáját 
tartalmazzák.

 Adott  témakör  előfordulása  a  törvény  szövegében:  egy  adott  témakör 
fogalomrendszere egy törvényi szövegben sokféle alakban előfordulhat. Például az 
„elévülés” témakörét két tárgyszó fedi le az „elévül” és az „évül el”. E két tárgyszó 
előfordulásait kell egy eredménylistába gyűjteni, ahhoz, hogy az adott témakört 
„egyben lássuk”. A témakör szerinti keresés eredménylistáiban, egy témakör teljes 
körű kigyűjtéséhez hivatalunk egy speciális tárgyszavazó szoftvert  fejlesztett.  A 
cél az volt, hogy az eredmény az adott témához tartozó összes előfordulást igen, de 
„témaidegen”  szövegrészeket  ne  tartalmazza.  A  találatokhoz  az  olvashatóság 
érdekében  hozzárendeltük  a  vonatkozó  fejezet  számát,  címét,  a  paragrafus,  a 
bekezdés és a pont szerinti azonosítókat.

Elérhető www.bacskozig.hu WEB lapunk megfelelő ikonjára kattintva.
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4.2.3.3. Elektronikus tájékoztató szolgáltatás

A  Ket.  164.  §-a  által  elrendelt  „Elektronikus  Tájékoztató  Szolgáltatás”-t  hivatalunk 
teljesítette,  amelyről  a  beszámolónk  4.2.2.  pontjában  adunk  tájékoztatást.  Elérhető 
www.bacskozig.hu WEB lapunk megfelelő ikonjára kattintva.

4.2.3.4. Akkreditált informatikai képzés az elektronikus ügyintézés bevezetésének 
segítésére

A köztisztviselői kar részére elengedhetetlen —különösen a Ket. alkalmazásával kapcsolatban
—,  hogy  az  elektronikus  aláírás  és  ügyintézés  témakörében  elméleti  és  gyakorlati  téren 
egyaránt  ismereteket  szerezzen,  vagy  a  már  meglévő  ismereteit  bővítse,  pontosítsa.  Az 
elméleti —de gyakorlati példákat is bemutató— program elősegíti azon alapozó ismeretek 
megszerzését,  amelyekre  a  döntéseket,  valamint  a  további  —részben,  vagy  egészben 
gyakorlati— képzéseket építeni lehet.
Ezt felismerve hivatalunk oktatási programot készített és akkreditált az alábbi tartalommal:

 Alapvető fogalmak meghatározása:
 Az elektronikus aláírás fogalma, fajtái, tulajdonságai, fizikai megjelenésének 

lehetséges módjai, érvényessége.
 Időbélyegzés.
 A hitelesítés-szolgáltató szükségessége és szerepe.
 Hitelesség és biztonság viszonya.

 Ügyfélkapu és az elektronikus kapcsolattartás további formái:
 Az ügyfélkapu szerepe és a regisztráció módozatai.
 Az Internet és az elektronikus levelezés fogalmai és lehetőségei.
 Az  EU  ajánlásban  megfogalmazott  4  elektronikus  szolgáltatási  szint 

ismertetése.
 Elektronikus aláírás a gyakorlatban:

 Tanúsítvány megtekintése és ellenőrzési lehetőségei.
 Programba „ágyazott” tanúsítványkezelés.
 APEH elektronikus adóbevallások.
 Kormányzati Portál: cégkereső, gépjárműkereső, ingatlankereső.
 Internetes Közigazgatási Szolgáltató Rendszer.

 Követelmények  az  elektronikus  ügyintézést  részletező  végrehajtási  rendelet 
tükrében.

Az anyagot kivetített bemutató formájában oktatjuk, amelyet a gyakorlati példák esetén élő 
bemutató egészít ki.
A képzésre az előadás jellegű forma a jellemző, de témakörönként lehetőség van kérdések 
feltevésére, a bizonytalanságok oldottabb formában történő megbeszélésére.
Az átadott ismeretanyag elsajátítását a témához kapcsolódó tesztlappal ellenőrizzük a képzés 
végén.
A képzés  sikeresen  egészítheti  ki  a  központi  oktatásokat,  azok  főbb  pontjainak  részletes 
alábontásával.

133

http://www.bacskozig.hu/


IV. Informatikai Feladatok

4.2.4. Elektronikus információszabadság

Az elektronikus  információszabadságról  szóló  2005.  évi  XC.  törvénynek  való  megfelelés 
céljából a törvény mellékletét képező közzétételi lista szerkezetét megtartva főbb vonalakban 
az alábbi tartalmakat fejlesztettük és jelentettük meg honlapunkon:

 Elérhetőség, szervezeti egységek és ezek feladatai,
 Ügyfélszolgálat elérhetősége.
 Felügyeleti szervre vonatkozó adatok.
 Alapvető jogszabályok gyűjteménye.
 Tevékenységről szóló beszámolók.
 Feladatleírások, ügyfél-tájékoztatók.
 Nyilvános kiadványok elérhetősége.
 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje.
 Statisztikák.
 Gazdálkodási adatok.

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium a törvény végrehajtása érdekében létrehozta az 
„eInfoSzab”  Projektirodát,  mellyel  a  közigazgatási  intézményeket  kívánják  támogatni 
feladatuk  sikeres  elvégzésében.  A  közadatkereső  rendszerhez  a  hivatal  bejelentette 
csatlakozási szándékát.

4.2.5. TÖRVÉNYESSÉGI Rendszer továbbfejlesztése

A 2004-es évben fejlesztési szakaszban lévő számítógépes törvényességi rendszer éles üzemi 
indítása 2005. január 1-én megtörtént. Mint minden komplex rendszer esetében, így ennél a 
rendszernél  sem  volt  zökkenőmentes  az  indulás,  de  a  törvényességi  és  az  informatikai 
szakterület összehangolt munkája eredményeként a problémák megoldásra kerültek.
Így  rendelkezésre  áll  egy  a  törvényességi  ellenőrzés  munkáját  segítő  —formájában  és 
szolgáltatásaiban  megújult—  Törvényességi  Ellenőrzési  Rendszer  (TÖRV).  Működtetése 
révén az önkormányzati  törzsadatok, jegyzőkönyvek, valamint a rendeletek leíró adatai és 
csatolt  állományaik  elektronikus  úton  kerülnek  megküldésre  a  Belügyminisztérium 
önkormányzati törzsadattárába, valamint a szintén központi önkormányzati rendelettárba. 
Mindkét központi adattár az Internet alábbi címein tekinthető meg:

 Önkormányzati rendelettár: nrt.bm.hu
 Önkormányzati törzsadattár: nrt.bm.hu/bm/nrt.nsf/nev?openview

A rendszer alapjaiban készen áll arra, hogy a dokumentumok elektronikus aláírással ellátva 
közlekedjenek  önkormányzati  szinttől  minisztériumi  szintig.  A Törvényességi  Ellenőrzési 
Rendszer Kiegészítő Alkalmazásának oktatása a települések részére megtörtént, de a 2006-os 
év  feladata  lesz  a  helyi  adatszolgáltató  program éles  üzembe  állítása  és  az  általa  küldött 
adatok területi rendszerbe integrálása.

4.2.6. Korszerű vizsgaszervezés (TEKTOR)

2005 év elején megnyílt a lehetőség, hogy a Magyar Közigazgatási Intézet által fejlesztett  
—vizsgaszervezést  segítő—  programot  hivatalunk  is  használatba  vegye  és  az 
oktatásszervezési munkát segítő alkalmazást mihamarabb rendszerbe állítsa.
A közel két hónapos tesztidőszak és a számtalan jelzett és kijavított hiba és probléma után a 
rendszer beváltotta a hozzá fűzött reményeket. A 2005-ik év tekintetében már elmondhatjuk, 
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hogy  minden  a  vizsgaszervezéssel  kapcsolatos  részcselekményt  a  TEKTOR  programmal 
tartunk nyílván, dokumentálunk le a jelentkezésektől a bizonyítvány nyomtatásáig.
Munkánk igazi gyümölcseként félévkor és évvégén a rendszer „gombnyomásra” szolgáltatta 
részünkre az egyébként igen összetett statisztikai táblákat.

4.2.7. Anyakönyvi Szolgáltató Alrendszer (ASZA) megyei bevezetésének 
feladatai

A 2005 év eleji feladataink között kiemelt fontosságú volt az új országos anyakönyvi rendszer 
megvalósítását  szolgáló  Anyakönyvi  Szolgáltató  Alrendszer  (ASZA  projekt)  megyei 
bevezetésével kapcsolatos feladatok elvégzése. 

 Az  informatikai  és  a  hatósági  főosztály  közösen  szervezte  az  anyakönyvi 
számítógépes  alrendszerek  alkalmazásához  szükséges  jogi-igazgatási  és 
informatikai  képzést.  A  rendszer  potenciális  alkalmazói  —a  hozzáférési 
jogosultsággal rendelkező— jegyzők és anyakönyvvezetők számára 2005. január 
25-e és február 21-e között tartottuk az oktatásokat 13 nap terjedelemben, napi 6 
órában, összesen 226 fő részvételével.

 A képzést  megelőzően  tájékoztató  levél  formájában  ismertettük  a  települések 
jegyzőjével   az ASZA rendszer oktató, valamint ideiglenes változata elindításának 
feltételeit.  Továbbá önképzéssel elsajátítottuk a képzés megtartásához szükséges 
rendszer alkalmazási és informatikai tudnivalóit, emellett teszteltük a  levelező, a 
fórum és az alkalmazás alrendszereket,

 Gondoskodtunk az oktatáshoz szükséges technikai eszközökről és az oktató terem 
számítógépes  berendezéséről.  Elkészítettük  az  oktatási  segédanyagokat  és  a 
hallgatók számára megküldtük azokat,

 Az oktatás  résztvevőinek ellátásával  kapcsolatosan egyeztetéseket  folytattunk a 
főhatósággal,  a  hatósági  osztály  anyakönyvi  felügyelőjével  megszerveztük  a 
tanfolyam  részvevőinek  ellátását,  valamint  összeállítottuk  a  pénzügyi 
elszámoláshoz szükséges jelentést,

 Az ASZA rendszer alrendszereinek —Alkalmazás, Levelező, Fórum— elméleti és 
gyakorlati oktatásában a főosztály két munkatársa közreműködött.

 Az oktatásokat követően folyamatos feladatot jelentett:
 az  ASZA felhasználók állományának karbantartása,  authentikációs  kártyák és  a 

hozzáférési  jogosultság  igénylésének  feldolgozása,  a  jogosultságok,  illetve  az 
azonosító kártya nyilvántartásának kezelése,

 az  ASZA  telefonos  Help-Desk  ellátása  a  program  használatával,  illetve  az 
eszközök kezelésével, meghibásodásával kapcsolatosan,

 ASZA programmal  kapcsolatos  informatikai  feladatok (új  IP-címek megkérése, 
tanúsítványok újratelepítése, stb.),

 rendszeres tájékoztatás, figyelemfelhívás, valamint az alkalmazásbeli  tudnivalók 
levelező rendszeren való megküldése,

 az e-mail és telefonos megkeresések megválaszolása, a rendszer alkalmazása során 
felmerülő problémák közvetítése a fejlesztők felé, 

 az ASZA rendszer elektronikus faliújság (fórumának) napi figyelése,  közérdekű 
felvetésekre véleménynyilvánítás,

 technikai hibajelzések bejelentése a hivatalos márkaszerviz felé.
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Az  ASZA  rendszerrel  kapcsolatosan  az  aktuális  tudnivalókról  2005.  október  10-11-én 
megtartott anyakönyvvezetői ismeret megújító értekezlet keretében rövid előadást tartottunk.

4.2.8. Okmányirodai Help-Desk

Az  okmányirodai  help-desk  tevékenység  során  elsősorban  az  XR  rendszer  indulásakor 
felmerülő  problémák megoldásában nyújtottunk segítséget.  Szoros  együttműködést  várt  el 
tőlünk ebben a tekintetben a BM Központi Hivatal XR Főosztálya is.
Szakmai támogatást  és konzultációs lehetőséget biztosítottunk az Ügyfélkapu regisztrációs 
rendszer  2005. április  1-jei  okmányirodai indításához, amely stratégiai jelentőségű volt  az 
élesben induló elektronikus adóbevallások miatt. 
Április  1-jétől az internetes felhasználók egységes ügyfélbeléptető és azonosító rendszeren 
keresztül  érhetik  el  a  magyar  közigazgatás  elektronikus  szolgáltatásait.  Ez  a  bejárat  az 
Ügyfélkapu, amely a Kormányzati Portálon található meg.
Az Internetes  Közigazgatási  Szolgáltató  Rendszer  folyamatosan  fejlődik.  Az XR felületén 
2005.  február  hónaptól  egyes  közlekedésigazgatási  ügyekhez  kapcsolódóan  az 
időpontfoglalás  mellett  az ügykezdeményezés  lehetősége is  biztosított.  Az XR rendszerrel 
kapcsolatos  tevékenység  koordinálása,  az  XR-rendszert  használó  okmányirodák  helyszíni 
segítése egész évben folyamatos feladat.
Az  Internetes  Közigazgatási  Szolgáltató  rendszer  egységes  belépési  pontja  elérhető  a 
kormányzati portálon keresztül (www.magyarorszag.hu).

4.2.9. Területi és a helyi népesség-nyilvántartási rendszer

Feladatunk  volt  ebben  az  évben  is  a  területi  és  helyi  népesség-nyilvántartási  rendszer 
üzemeltetése és karbantartása. Ennek során:

 teljesítettük  az  adatszolgáltatási  kérelmeket  és  lekérdezéseket  a  jogszabályi 
felhatalmazás szerint,

 hat önkormányzathoz telepítettük a helyi Vizuál Regiszter programot, így jelenleg 
a  119  önkormányzatból   96  használja  a  helyi  program  lehetőségeit,  ezen 
településekhez  kapcsolódva  felügyeltük  a  helyi  számítógépes  népesség-
nyilvántartási rendszer problémamentes működését,

 szükség szerint újratelepítettük a programot és annak adatbázisait,
 a  helyi  adatbázisok  karbantartó  állományait  hetenként  küldtük  meg  az 

önkormányzatok részére hálózaton keresztül,
 elkészítettük  a  települések  2004.  évi  statisztikai  adatait  tartalmazó  listákat, 

valamint  kiküldtük  az  adatokat  tartalmazó  állományokat  a  helyi  népesség-
nyilvántartási rendszert használó önkormányzatok részére,

 elvégeztük  a  kül-  és  belterületi  körzetek  karbantartását  a  települések 
adatszolgáltatásai alapján,

 felkészülésként 2006. évi választásokra, frissítettük a választási körzetállományt.
 szakmai tanácsadással segítettük a helyi ügyintézők munkáját.
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4.2.10.  A  2004-évben  teljesített  anyakönyvi  bejegyzésekről  készült  
adattablók ellenőrzése 2005-ben

Ellenőrzésre  kerültek  a  „népmozgalmi  változások”  címen  az  országos  személyi-adat  és 
lakcímnyilvántartás  számítógépes  adatbázisába  került  anyakönyvi  események Az előző  év 
feldolgozott tételeiről kinyomtatott listákat az önkormányzatok anyakönyvvezetői kapják meg 
a BM Központi hivatalától, majd az anyakönyvi bejegyzésekkel való összevetés és az esetleg 
szükséges javítás után hivatalunkhoz továbbítják.
Feladatunk a  megye valamennyi  településétől  begyűjteni  és  ellenőrizni  a  tablókat  abból  a 
szempontból, hogy a megfelelő kezelési feljegyzésekkel ellátták-e az adatsorokat, illetve hogy 
a  megjelölt  javítások  valóban  sikeresen  átvezetődtek-e  a  nyilvántartásban.  Az  ellenőrzött 
listák a BM Központi Hivatal  Hatósági és Felügyeleti főosztályának az általuk meghatározott 
határidőre továbbításra kerültek.

4.2.11. Bel- és külterületi körzetesítés

A Belügyminisztérium Önkormányzati  és Gazdasági Főosztálya,  valamint  a  BM Központi 
Hivatala együttes megkeresésére a helyi önkormányzatok támogatásáról szóló törvény alapján 
évente fel kell mérni a települések bel- és külterületi lakosságszámát. E feladat a települések 
közterületeinek belterületi,  egyéb belterületi  és  külterületi  kategóriákba való  körzetesítését 
jelenti.  Ennek  alapján  a  települések  számára  elkészítettük a  körzetesítés  alapjául  szolgáló 
listát,  majd  a  visszaérkezett  anyagok  alapján  a  körzetellenőrzést  követően  elvégeztük  a 
személyi-adat és lakcímnyilvántartás számítógépes rendszerébe történő felvitelt. 

4.3. 2005-ik évi időközi választások

2005-ben az alábbi időközi választásokhoz nyomtatott hivatalunk névjegyzéket és értesítőt:
Vaskút: képviselő- és polgármester-választás, (2005. április 24. 3022 fő),
Tabdi: képviselő-választás, (2005. május 22. 987 fő),
Jánoshalma: képviselő-választás, (2005. szeptember 4. 750 fő).
Az  anyagok nyomtatásán  és  a  választás  napján  történő telefonos ügyelettartáson kívül  az 
időközi választásokhoz nem kötődnek informatikai feladatok.

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy az informatikai szakterületre jellemzően feladataink igen 
sokrétűek voltak és sokszor egyedi megoldásokat igényeltek. Erre az évre jellemző volt, hogy 
két  központi  projektben  is  igényelték  hivatalunk  segítségét  (KET,  EINFOSZAB),  ami 
illeszkedik abba a kormányzati  stratégiába,  hogy a központilag indított  országos feladatok 
bevezetését  és  folyamatos  üzemeltetését  területi  koordinációval  és  operatív  feladat 
végrehajtási munkával egészítik ki.
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V.
KÉPZÉS ÉS TOVÁBBKÉPZÉS

A köztisztviselők továbbképzéséről és a közigazgatási vezetőképzésről szóló 1020/2003. (III. 
27.)  Kormányhatározat azt  a stratégiai  célt  fogalmazta meg, hogy „…olyan felkészültségű 
közigazgatási kar álljon a nemzet szolgálatára, amely a polgárok ügyeit és a közigazgatás más 
feladatait  a  fejlett  közigazgatási  rendszerek  színvonalán,  a  szolgáltató  közigazgatás 
követelményeit  érvényesítve,  hatékonyan,  eredményesen,  szakszerűen  és  etikusan  képes 
intézni.”
A Kormány által elfogadott, a 2003. január 1. és 2006. december 31. közötti időszakra szóló 
középtávú terv alapján elkészült  a közigazgatási  hivatal  ciklusprogramja, melyben kiemelt 
továbbképzési főirányként a következők szerepeltek:

 a hatékonyság, törvényesség, etikai követelmények érvényesítése,
 vezető továbbképzés és vezető-utánpótlás képzés,
 elektronikus kormányzásra felkészülésből adódó kiemelt továbbképzési feladatok,
 az Európai Unió közigazgatási továbbképzés feladatai. 

Ezek teljesülését szolgálták az éves továbbképzési tervben elhatározott, jóváhagyott képzési 
programok. 

2005-ben a közigazgatási eljárások elméleti és gyakorlati ismereteiből a Nemzeti Fejlesztési 
Terv  Regionális  Operatív  Programja  keretében  indult  a  köztisztviselők  szakértői  szintű 
felkészítése. A hatósági ügyintézők képzését a BM finanszírozta. 
A képzési program célja, hogy a Ket hatályba lépésének időpontjától az ügyfelek ügyeinek 
intézése  legalább  a  törvény  hatályba  lépését  megelőző  időszak  színvonalán,  jogszerűen, 
zökkenőmentesen  és  az  ügyintézési  határidők  betartásával  történjen  a  közigazgatás 
valamennyi szintjén. 

Új  kihívásként  jelentkezett  2005-ben  a  ROP  3.1.1.program  keretében  indított  képzések 
lebonyolítása.

5.1.  Az  egyes  képzési  formák  mennyiben  szolgálták  a  konkrét 
közigazgatási feladatok ellátását?

A továbbképzési ciklusprogramban és éves képzési tervben megfogalmazott célokat, a 
közigazgatási feladatok ellátását szolgáló egyes képzési formákat az alábbiakban értékeljük: 

5.1.1. A KET bevezetését, hatályosulását szolgáló képzések

5.1.1.1. Szakértői szintű (5 napos) felkészítés

A Nemzeti Fejlesztési Terv Regionális Operatív programja keretében elfogadott programterv 
alapján a hivatalunk által szervezett szakértői szintű felkészítésen összesen 277 fő vett részt.
Valamennyi  képzés  a  megyeszékhelyen  került  megrendezésre  az  alábbi  csoportbeosztások 
szerint: 
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100 %-ban uniós forrásból finanszírozott képzés a 
Regionális Operatív Program 3.1.1. intézkedése alapján

képzés neve csoportok időpont létszám
fő

A közigazgatási 
eljárások 5 napos 
szakértői program

1. június 17-20. július 6. 34
2. június 22-24, június 27, július 5. 34
3. június 23-24, június 27-28, július 5. 35
4. június 30, július 4-7. 35
5. július 4-8. 35
6. augusztus 24-25, 29-30, szeptember 22. 34
7. szeptember 5-6, 12-13, 22. 35
8. szeptember 7-8, 13-14, október 12. 35

Összesen: 277

A KET 5 napos képzés 8 turnusban zajlott le 2005. június 17. és október 12. között, 277 fő 
részvételével. 
A szakértői  képzéseken az  önkormányzatok  jegyzői,  a  területi  államigazgatási  szervek  és 
hivatalunk vezetői, vezető köztisztviselői vettek részt az alábbi megoszlásban.

Megnevezés Létszám
területi államigazgatási szerv részéről 68 fő
önkormányzatok részéről 209 fő
összesen 277 fő

A képzések lebonyolításában oktatóként – oktatói képzésen felkészített - a hivatal vezetője, 
valamint 4 munkatárs közreműködött. 

5.1.1.2. Ket 2 napos képzés

A  Belügyminisztérium  elkülönített  pénzügyi  forrásából  finanszírozható  „Közigazgatási 
eljárások” 2 napos jogalkalmazói programját hivatalunk 2005. szeptember 19. és október 25. 
között szervezte meg. 
A 2  napos  KET oktatások  az  önkormányzatok  hatósági  döntés-előkészítésben  résztvevő, 
vezető és beosztott köztisztviselői számára adtak olyan ismereteket, amelyek segítik a törvény 
hatályba lépését követően a jogszerű és zökkenőmentes feladatellátást.
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A Belügyminisztérium által finanszírozott KET jogalkalmazói képzés

képzés neve csoportok időpont létszám
fő

A közigazgatási eljárások 
2 napos központi 

tematikájú kötelező 
továbbképzési program

1. szeptember 19-20. (Kiskunhalas) 49
2. szeptember 21-22. (Kiskunhalas) 50
3. szeptember 26, 29. (Bácsalmás) 50
4. szeptember 27-28. (Baja) 50
5. szeptember 19-20. (Kecskemét) 50
6. szeptember 21-22. (Kecskemét) 48
7. szeptember 26-27. (Kecskemét) 48
8. szeptember 28-29. (Kecskemét) 49
9. október 3-5. (Kecskemét) 49
10. október 3-5. (Baja) 50
11. október 6-7. (Kalocsa) 50
12. október 10-11. (Kiskőrös) 49
13. október 12-13. (Soltvadkert) 49
14. október 17-18. (Solt-Kalimajor) 50
15. október 19-20. (Solt-Kalimajor) 50
16. október 24-25. (Kiskunfélegyháza) 50
17. október 24-25. (Kecskemét) 46
Összesen: 837

A Magyar Közigazgatási Intézet a felmért igény mintegy 50%-át, 736 fő képzését biztosította. 
A 11.511 Ft/főre jutó képzési költség mellett az ajánlott képzési csoportszám 45 fő volt. A 
nagy  érdeklődésre  való  tekintettel  a  maximális  csoportlétszámmal  (50  fő)  szerveztük  és 
indítottuk turnusainkat. 

Az oktatások helyszínének kiválasztása során elsőrendű szempontként a munkahelyhez való 
közeliséget  és  minél  könnyebb  megközelíthetőséget  vettük  figyelembe.  Ezért  a  17  turnus 
közül 11 vidéki helyszínen, 6 a megyeszékhelyen került megszervezésre.

A területi  államigazgatási  szervek  azon  munkatársai  számára,  akik  képzésére  nem  nyílt 
lehetőség a ROP 3.1.1. program keretében, de munkavégzésükhöz elengedhetetlenül fontos a 
jogalkalmazói ismeretekben való jártasság, 3 csoport (összesen 125 fő) képzését biztosítottuk, 
költségét a képzést igénylő szervezet viselte. 
Két napos KET oktatásban összesen 962 fő részesült Bács-Kiskun megyében 2005. november 
1-ig a Megyei Közigazgatási Hivatal szervezésében.

5.1.2. ROP. 3.1.1. program 

A képzések, továbbképzések körében jelentős körülmény, hogy az első Nemzeti Fejlesztési 
Terv  Regionális  Operatív  Programja  (ROP 3.1.)  keretében  az  Európai  Unió  és  a  magyar 
kormány  együttesen  3,3  milliárd  Ft-ot  biztosít  2005-2007.  évekre  az  „ügyfélközpontú, 
hatékonyan  működő,  az  európai  közigazgatási  térbe  illeszkedő,  az  uniós  forrásokat 
hatékonyan  felhasználni  képes”  magyar  közigazgatási  rendszer  megerősítéséhez.  A 
rendelkezésre álló forrás egyrészt a helyi,  területi közigazgatásban dolgozó köztisztviselők 
képzésére, másrészt a helyi közigazgatás modernizálását és a továbbképzéseket megalapozó 
tanácsadásra használható fel. 

140



V. Képzés és Továbbképzés

A Kormányzat a Magyar Közigazgatási Intézetet jelölte ki a végrehajtás megszervezésére és 
összehangolására, a képzések megvalósításában a megyei (fővárosi) közigazgatási hivatalok 
az Intézet partnerei.  A program keretében három év alatt  34 szakmai és 3 nyelvi,  a helyi 
közigazgatás köztisztviselőinek felkészítését szolgáló központi továbbképzési program kerül 
kifejlesztésre, és több mint 50 ezer köztisztviselő képzése valósul meg. 

2005. évben a hivatal teljesítette a ROP keretében megvalósítandó képzési feladatait:
 „Bevezetés az EU támogatások rendszerébe” témakörből 3 turnusban,
 „Általános jogalkotási ismeretek” témakörből 1 turnusban,
 „Közbeszerzési ismeretek” témakörből 1 turnusban,
 KET szakértői 5 napos képzést 8 turnusban

összesen 396 fő köztisztviselő felkészítése történt meg, a megyei keretszámot – 319 fő – 24 
%-kal túlteljesítve. A köztisztviselők 81 %-a az önkormányzatoknál, a 19 %-a pedig a területi 
államigazgatási szerveknél dolgozik.  
A beszámoló V./5. sz. mellékletben lévő táblázat tartalmazza a képzés statisztikai adatait. 

A  2005.  évi  programok  között  szerepelt  „Az  EU  támogatási  rendszerének  joga  és  
intézményrendszere” című képzés, azonban annak végrehajtása – hivatalunkon kívül álló okok 
miatt – elmaradt, illetve a 2006-os évre tevődik át. 

5-5- fős keretszám állt rendelkezésre két képzésben részvételre (Bevezetés a Kohéziós Alap 
ismereteibe,  valamint  a  CAF  alkalmazásának  módszertana címűek),  ezek  szintén  nem 
teljesültek, az előzőekben írtak miatt. 

5.1.3. A hivatal éves képzési tervének végrehajtása

5.1.3.1. Az éves képzési terv

A Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal 2005. évi továbbképzési tervében – melyet a 
belügyminiszter  jóváhagyott  –  a  ciklusprogramban  megfogalmazottak  végrehajtásának 
előrehaladásával  összhangban  a  hangsúlyok  áthelyeződtek,  mert  az  Európai  Unióhoz 
csatlakozásból  adódó  feladatokra  a  felkészítést  jó  ütemben  elvégeztük.  Így pl.  a  2004-es 
évben befejeztük az EU működésére és intézményeire  vonatkozó alapismereti,  valamint  a 
jogalkotási, a deregulációs és jogharmonizációs módszertannal összefüggő képzést, továbbá a 
jegyzők szinte teljes létszámban részt vettek az EU támogatási rendszerének ismertetésére és 
a pályázati eljárásokra vonatkozó ismeretek elsajátítását célzó továbbképzésen is. 
Az elektronikus kormányzásra felkészülésből adódó kiemelt továbbképzési feladatok közül 
szintén  2004.  évben  jelentős  számú  (mintegy  260  fő)  vezető,  ügyintéző,  ügykezelő 
informatikai képzését szerveztük meg, az ECDL vizsgára való felkészítéssel. Igaz, hogy a 
2005-ös évre is  további létszám képzését  terveztük,  azonban központi  támogatás híján az 
önképzésre  tevődött  át  a  hangsúly,  a  köztisztviselők  a  megyében  nagy  számban  éltek  a 
munkahely megtartó, támogatott képzés lehetőségével. 

5.1.3.2. Területi államigazgatási szervek köztisztviselőinek bevonása a képzésekbe

A  közigazgatási  hivatal  éves  továbbképzési  tervében  a  képzések  célcsoportja  a  saját 
szervezetében,  valamint  a  megyében  működő  polgármesteri  hivatalokban  dolgozó 
köztisztviselők, azonban a 2005. évi továbbképzési tevékenységben jelentős hangsúlyt kapott 
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a  területi  államigazgatási  szervek  igényei  alapján  köztisztviselőik  részére  a  képzéseken 
részvétel biztosítása.
2004.  őszén  több  területi  államigazgatási  szerv  jelezte,  hogy  különböző  képzésekre 
szeretnének becsatlakozni,  mivel  a  felettes  szervük pénzügyi  fedezetet  biztosított  erre.  Az 
alábbi területi szervek jelentkeztek képzési igényekkel:

 BKM Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás (17 fő)
 FVM BKM Földművelésügyi Hivatal (7 fő)
 BKM Közlekedési Felügyelet (6 fő)
 BKM Földhivatal (7 fő)
 BKM Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság (4 fő)

Összesen tehát – a munkáltatókkal kötött megállapodások alapján – 41 fő vett részt a területi 
államigazgatási szervek részéről, a hivatal által szervezett képzésekben.

5.1.3.3. A terv végrehajtása

2005. évi továbbképzési tevékenység elemzéséhez elengedhetetlen a 2004. évi továbbképzési 
terv végrehajtásának értékelése, mert a terv, illetve átcsoportosítási kérelem jóváhagyásának 
elhúzódása miatt a programokat 2005. évben tudtuk végrehajtani. 
A 2004. évi tervben jóváhagyott képzések:

 A közbeszerzési ismeretek elsajátítása (155 fő, 2,113 eFt)
 Az  EU-ban  alkalmazott  minőségbiztosítási  rendszerek  /CAF/  széleskörű 

alkalmazásának támogatása (60 fő, 818 eFt)
 A  korrupció  veszélyének  leginkább  kitett  köztisztviselők  korrupcióval  szembeni 

érzékenyítése (36 fő, 555 eFt)

A fenti  képzéseken  kívül  a  tervünk  további  programokat  is  tartalmazott,  azonban  azokat 
forráshiány miatt nem támogatták. 
„A közbeszerzési ismeretek elsajátítása” című központi program nem készült el, ezért 2004. 
decemberében átcsoportosítási kérelemmel éltünk és kértük, hogy a tervben szereplő, de nem 
támogatott programok megvalósítására kapjunk lehetőséget. A kérelmet elfogadták és ezért a 
következő képzések megvalósítására nyílt lehetőségünk: 

 Közigazgatási szervezési- vezetési ismeretek (30 fő)
 Humánerőforrás menedzsment és teljesítményértékelés a közigazgatásban (30 fő)
 A Ktv. hatályosulása a közszolgálati ellenőrzés tükrében (30 fő)

Összesen tehát 5 képzési program végrehajtására, 186 fő képzésére 2,858 eFt felhasználására 
kaptunk lehetőséget (a 2004. évi terv végrehajtásaként). 

2005. I. félévében az alábbi programok végrehajtására került sor, amelyek tulajdonképpen a 
módosított 2004. évi továbbképzési terv keretében történtek:
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Képzés megnevezése Időpontja Résztvevők 
száma (fő)

Az  EU-ban  alkalmazott  minőségbiztosítási 
rendszer  (CAF)  széleskörű  alkalmazásának 
támogatása  (3  csoport  –  az  1.  csop.ban  a 
ter.állig.szervek munkatársai vettek részt)

2005. február 23-24.
2005. március 17-18.
2005. március 29-30. (Baja)

30
26
21

Közigazgatási szervezési-vezetési ismeretek 2005. március 24. 64

A  Ktv.  hatályosulása  a  közszolgálati 
ellenőrzés tükrében 2005. március 22-23. 29

Bevezetés  a  közigazgatási  emberi  erőforrás 
menedzsmentbe 2005. április 26-27. 29

Összesen: 6 csoport/11 képzési nap 199 fő

2005. évi Továbbképzési Terv végrehajtása
A tervben az alábbi képzések kerültek jóváhagyásra:

 Közigazgatási szervezési-vezetési ismeretek (vezetőképzés 1. modul)
 Bevezetés a közigazgatási emberi erőforrás menedzsmentbe (2. modul)
 Minőségfejlesztés a közigazgatásban a CAF önértékelési modell alapján (3. modul)
 Ügyfélszolgálat felsőfokon
 Vezető együttműködési készséget fejlesztő csapatépítő tréning
 Jegyzői, gyámhatósági feladat és hatáskörgyakorlás Bács-Kiskun megyei gyakorlata
 Anyakönyvvezetők ismeretmegújító képzése

Összesen 336 fő képzésére 3,954 eFt-ot hagyott jóvá a belügyminiszter. 

A terv jóváhagyásáról 2005. április hónapban kaptunk értesítést. Ennek alapján valamennyi 
képzésünket  elfogadták,  és  összesen  csaknem 4 millió  Ft-tal  (35 –  100 %-os  mértékben) 
támogatták a célelőirányzatból.
A jóváhagyott programok alapján képzési ütemtervet készítettünk, és ebben az I. félévre egy 
programot terveztünk be. Ennek oka, hogy a KET bevezetését elősegítő 5 napos szakértői 
szintű képzések prioritást kaptak.

A jóváhagyott terv szerint 336 fő képzésével számoltunk. Az ágazati képzési programokra, 
valamint a Közigazgatási szervezési-vezetési ismeretek képzésre a túljelentkezésre tekintettel 
növeltük a csoportlétszámot, ez azonban – a képzési programok jellege miatt – nem ment a 
minőség rovására.

Összességében  tehát  a  2005.  évben  a  Továbbképzési  Terv  végrehajtása  keretében  498  fő 
képzésére került sor, az alábbi kimutatás szerint:
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Képzés megnevezése Időpontja Résztvevők 
száma (fő)

„Ügyfélszolgálat felsőfokon” 2005. július 5-6. 20

„Vezető  együttműködési  készséget  fejlesztő 
csapatépítő tréning” 2005. szeptember 12-13-14. 20

„Közigazgatási szervezési-vezetési ismeretek” 2005. szeptember 12. és 15. 111

„Bevezetés az emberi erőforrás menedzsmentbe” 2005. szept. 29-30.
2005. okt. 6-7. 62

„Anyakönyvvezetők ismeretmegújító képzése” 2005. október 10-11. 135

„Minőségfejlesztés  a  közigazgatásban  a  CAF 
önértékelési modell alapján”

2005. november 6-7.
2005. november 14-15. 60

„Jegyzői, gyámhatósági feladat- és hatáskörgyakorlás 
BKM-i gyakorlata” 2005. november 9-10. 90

Összesen: 9 csoport/ 19 képzési nap 498 fő

5.1.4. Továbbképzési terven kívüli képzések

A közigazgatási hivatal az előző években is – a továbbképzési tervben elhatározottakon túl – 
több olyan szakmai felkészítőt szervezett, amelyek a szakmai munka színvonalának emelését, 
a napi gyakorlati munka megkönnyítését, egységes megyei gyakorlat kialakítását szolgálják. 
Ez  a  hagyomány 2005.  évben is  folytatódott,  az  önkormányzatok,  területi  államigazgatási 
szervek  köztisztviselőinek  igénye,  illetve  a  kiemelt  feladatok  végrehajtását  segítő  témák 
napirendre  tűzésével.  Ezen célkitűzések,  programok megvalósítása  nem kis  feladatot  ró  a 
hivatalra,  de  a  „befektetés”  megtérül.  Egy-egy képzés  után  érzékelhetően  javul  a  munka 
színvonala,  ezt  az  ellenőrzések  alkalmával,  illetve  a  másodfokú  hatósági  eljárások  során 
tapasztaltuk. 
A következőkben egy-egy ilyen képzést mutatunk be. 

5.1.4.1. Adóügyi ügyintézők képzése

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (Ket)  hatályba lépett  2005. november 1-én.  A Ket hatálybalépésével  kapcsolatban 
módosították az adózás rendjéről szóló, módosított 2003. évi XCII. tv-t (Art.). Az Art. és a 
Ket.  kapcsolódási  pontjai  számos  kérdést  vetnek  fel,  a  jogszabályváltozások  nagyban 
érintették  az  adóigazgatási  eljárásban  alkalmazandó  szabályokat.  Továbbá  tapasztalataink 
alapján  mind  az  önkormányzati  adóhatóságok,  mind  az  Illetékhivatal  munkatársai 
ügyintézésük  során  szembesülnek  a  végrehajtási  eljárás  nehézségeivel,  számos  probléma 
merült fel ezzel kapcsolatban.
Mindezekre tekintettel szükségesnek láttuk e két témakörben értekezlet tartását, valamint a 
megyében működő önálló bírósági végrehajtók meghívását az összejövetelre. Az értekezlet 
témái és előadói az alábbiak voltak:
1.) Az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) 2005. évi módosításai, különös tekintettel a Ket. 

hatályba lépésével kapcsolatos változásokra
Előadó: Dr. Nagy Krisztina tanácsos (PM Adóigazgatási Főosztály)

2.) A közigazgatási végrehajtás és a bírósági végrehajtás találkozási pontjai gyakorlati 
kérdései.
Előadó: Zoltán Levente elnökségi titkár (Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara)
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A képzésen az  önkormányzatok részéről  102 fő vett  részt,  továbbá 5 fő  az  Illetékhivatal 
részéről, valamint a megyében működő önálló bírósági végrehajtók.

A  továbbképzés  eredményesnek  mondható,  a  témák  iránt  nagy  volt  az  érdeklődés,  a 
jelentkezők száma is ezt mutatja.  A Ket. és a módosított Art.  alkalmazása során felmerült 
gyakorlati  kérdésekkel  az  értekezlet  óta  számos  alkalommal  fordultak  kérdéssel 
hivatalunkhoz az elsőfokú hatóságok, ami szintén azt mutatja, hogy e témakörben hasznos és 
szükséges volt az ügyintézők továbbképzése, s szükséges lesz a jövőben is.

5.1.4.2. Szociális ügyintézők képzése

A szociális ügyintézők képzésére 2005. március 18-án került sor, a következő témakörökben:
 Pénzbeli  és  természetbeni  ellátások  változásai  a  Szociális  Törvény  módosítása 

kapcsán.
 A szociális rendeletalkotással összefüggő problémák.
 A személyes gondoskodást nyújtó ellátások, valamint működésük engedélyezésével, 

ellenőrzésével kapcsolatos jogszabályváltozások.
 A jegyzői hatáskörbe tartozó szociális ügyek ellenőrzésének tapasztalatai.

Az előadók a hivatal szakemberei voltak. 

A  továbbképzés  felölelte  az  aktuális  jogszabályi  változásokat,  a  jogalkalmazás  során 
felmerülő gyakorlati problémákat, valamint választ adtunk a feltett kérdésekre is.

A továbbképzésen 107 fő vett részt, akik többségében ügyintézők voltak, de volt olyan hivatal 
is,  ahol  a  jegyző vett  részt  a  képzésen.  Visszajelzéseink alapján a  résztvevők hasznosnak 
ítélték a továbbképzést, mely a mindennapi ügyintézést nagyban megkönnyítette, és számos, a 
gyakorlatban  felmerülő  problémára  is  választ  adtunk.  Hatósági  ellenőrzéseink  során  is 
megállapításra került, hogy a hatósági munka színvonala javult.

5.1.4.3. Területi államigazgatási szerveknél CAF bevezetésének segítése

A Bács-Kiskun  Megyei  Államigazgatatási  Kollégium tagjai  2004.  évben  kinyilvánították, 
hogy  alkalmazzák  a  CAF  önértékelési  rendszert,  megvalósítják  a  Q  megyét.  Ennek  a 
munkának a szakmai koordinálását és a CAF koordinátorok képzését a közigazgatási hivatal 
vállalta. 
2005.  februárjában a területi  államigazgatási  szervek  CAF koordinátorai  részére  2  napos, 
térítésmentes képzést szerveztünk, melynek a Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ adott 
otthont.
2005. novemberében BKM Munkaügyi Központ segítséget kért a megalakuló értékelő csoport 
felkészítéséhez, ami meg is történt. 
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5.1.4.4. TAIEX szakmai konferencia

2005. évben két alkalommal – június, valamint október hónapokban – került sor a TAIEX 
Iroda  szervezésében  2  napos  szakmai  konferencia  megtartására,  melynek  a  szervezési, 
lebonyolítási feladataiban vettünk részt.
Az  első  félévben  tartott  rendezvény  a  „Hulladékgazdálkodás  –  „legjobb  gyakorlat”  a 
végrehajtásban, a szemléletformálástól a technikai kérdésekig” címet viselte. 
A  második  félévi  rendezvény  témája  a  „Szennyvíz  –  víz  –  megújuló  energiák:  új 
megközelítési mód az erőforrás gazdálkodásban” volt. 

Ezeken  a  konferenciákon  az  önkormányzatok  polgármesterei,  jegyzői,  és  a  polgármesteri 
hivatalokban  dolgozó  szakemberek  vettek  részt,  valamint  a  témával  érintett  gazdálkodó 
szervezetek munkatársai. Egy-egy alkalommal az átlagos megjelenés 80-100 fő közötti volt. 
Az  előadásokon,  konzultációkon  és  a  helyszíni  látogatásokon  szerzett  ismereteket  az 
önkormányzatok képviselői a településfejlesztési munkában, pályázatok készítésében igen jól 
tudják hasznosítani. 

5.1.4.5. Anyakönyvi Szolgáltató Rendszer oktatása

Az anyakönyvvezetők és érintett jegyzők részére 2005. január-február hónapban szerveztük 
meg az ASZA oktatást. A lebonyolítást nehezítette az időjárási helyzet, valamint a technikai 
feltételek korlátozott megléte. 
A  tervezett  237  főhöz  képest  ténylegesen  226  fő  vett  részt  a  képzésen.  (A  témáról 
részletesebben a 2.2.1.5 és a 4.2.7. pontban.)

5.1.4.6. Anyakönyvi szakvizsga előkészítő tanfolyam

Hivatalunk munkatársa által készített program alapján szinte minden évben – így 2005-ben is 
–  megszerveztük  az  anyakönyvi  szakvizsga  előkészítő  tanfolyamot,  melyen  20  hallgató 
szerzett bizonyítványt. A teljes tanfolyami létszám 24 fő volt, ebből 4 hallgató végzettsége 
alapján képesítettnek minősült, így részükre csak tanúsítványt állítottunk ki. (A részt vevők 
közül 6 fő Jász-Nagykun-Szolnok megyei polgármesteri hivatalokból érkezett.)

5.1.4.7. Informatikai képzések

A közigazgatás  korszerűsítését  szolgáló  e-kormányzás  bevezetéséből  adódó  informatikai 
feladatok  végrehajtását,  illetve  arra  való  felkészülést  hivatalvezetői  döntés  alapján  több 
informatikai  jellegű  képzéssel  segítettük.  A képzések  célcsoportjába  az  önkormányzatok 
jegyzői, informatikusai, valamint a közigazgatási hivatal munkatársai tartoztak. A legnagyobb 
hangsúlyt  a  Ket  bevezetésével  kapcsolatos  informatikai  ismeretek  elsajátítására,  illetve 
elmélyítésére  irányuló  képzés  kapta,  de  az  e-mail  használata,  valamint  a  TERKA 
(törvényességi  ellenőrzési  rendszer  kiegészítő  alkalmazásának  megismertetése)  is  a  célok 
között szerepelt. 
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5.1.4.8. Építéshatósági dolgozók továbbképzése

Az  önkormányzatok  építéshatósági  dolgozóinak  az  önkormányzatok  akadálymentesítéssel 
kapcsolatos  feladatainak szakszerű  elvégzése  érdekében 2005.  április  25-én továbbképzést 
tartottunk. A napirend a közszolgáltatáshoz mindenki számára akadálymentesen hozzáférhető 
környezet követelményeinek kielégítéséhez szükséges építészeti-műszaki követelményekről 
szólt, amelyeket az építési engedélyezési eljárásokban érvényre kell juttatni. 
Az  építésigazgatási  előadóknak  átadásra  került  az  Esély  XXI.  Kht.  által  kidolgozott  a 
komplex  akadálymentesítéssel  kapcsolatos  feladatok  áttekintését  és  végrehajtását  segítő 
szempontrendszer  és  segédlet.  A  továbbképzésen  meghívott  előadóként  a  Fogyatékosok 
Esélye  Közalapítvány  munkatársa  előadást  tartott  az  önkormányzatok  tulajdonában  vagy 
kezelésében lévő középületek akadálymentesítésére kiírt 2004. évi pályázati eredményről és 
annak tanúságairól,  valamint  a  sikeres  pályázati  anyag összeállításának formai  és  tartalmi 
követelményeiről.

5.1.5. Közigazgatási alap-, ügykezelői és szakvizsga

A  köztisztviselő  pályán  maradásához  a  köztisztviselők  jogállásáról  szóló  törvényben 
meghatározott alap- és és ügykezelői vizsgát kell teljesíteni. 
2005-ben  jelentős  változás  történt  az  alapvizsga  terén.  Az  Országos  Közigazgatási 
Vizsgabizottság  Elnöksége  a  közigazgatási  alapvizsga  vizsgatárgyainak 
követelményrendszerét  módosította.  Ennek alapján,  2005.  szeptember  15-től  az  új 
követelmények szerint szerveztük a közigazgatási alapvizsgákat.

5.1.5.1. Közigazgatási alapvizsga

A köztisztviselők jogállásáról  szóló  1992.  évi  XXIII.  törvény 25.  §  (3)  és  (5)  bekezdése 
szerint a köztisztviselőnek fogalmazó besorolásához egy éven belül, előadó besorolásához két 
éven belül kell közigazgatási alapvizsgát tennie. Ha a gyakornok a közigazgatási alapvizsgát 
az előírt határidőn belül nem teszi le, közszolgálati jogviszonya megszűnik.
Ahhoz,  hogy  ezt  a  pályán  maradás  feltételéül  előírt  vizsgát  eredményesen  teljesítsék  a 
köztisztviselők,  fontos  az  is,  hogy  a  munkáltatók  eleget  tegyenek  a  közigazgatási  és  az 
ügykezelői alapvizsgáról szóló 51/1993. (III.  31.)  Kormányrendelet 2.  § (4) bekezdésében 
foglalt vizsgára történő felkészítési kötelezettségüknek. 
Év  közben  jelentős  változás  történt  az  alapvizsga  terén.  Az  Országos  Közigazgatási 
Vizsgabizottság Elnöksége a közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról szóló 51/1993. (III. 
31.)  Korm. rendelet  4.  §-a alapján -  2005.  szeptember 15 -  ei  hatállyal  -  a  közigazgatási 
alapvizsga  vizsgatárgyainak  követelményrendszerét  módosította.  Ennek alapján,  2005. 
szeptember 15-től az új követelmények szerint szerveztük a közigazgatási alapvizsgákat. 

Vizsgára felkészítő konzultációt 2005. évben is minden vizsgaidőszakban, azaz öt alkalommal 
szerveztünk,  melyre  hívtuk  a  kötelezett  köztisztviselőket.  A  felkészítőkkel  kapcsolatos 
statisztikákat az alábbi táblázatban foglaltuk össze.
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1. Felkészítők összesített adatai
1. 2. 4. 5. 6. 7. 8.

Vizsgaidőszak Felkészítőt 
igényelt

Igazoltan 
halasztott

Igazolatlan 
távollét

Vizsgaköte-
lezettsége 
megszűnt

Felkészítő 
csoportok 

száma

Felkészítőn 
részt vett 
összesen

2005. január 20 0 2 0 1 20
2005. március 41 0 0 0 1 41
2005. május 47 10 0 0 1 37

2005. szeptember 54 9 0 2 1 35
2005. november 49 17 0 0 1 32
ÖSSZESEN: 192 36 2 2 5 152

A munkáltatókat arra kértük, hogy az alapvizsgára kötelezettek felkészüléshez elegendő időt 
biztosítsanak. 
Ez annál is inkább fontos, mivel az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság Elnöksége által 
megállapított követelményrendszer igen magasra tette a mércét. E tény lemérhető abból is, 
hogy  az  alapvizsgák  eredményei  nem  túl  magas  színvonalúak  és  sokan  csak  többszöri 
próbálkozás után tudnak sikeres vizsgát tenni.
2005-ben a vizsgára jelentkezők száma 185 fő volt, míg korábbról halasztott 54 fő. Ennek 
vizsgaidőszakokra lebontott adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

2. Vizsgára jelentkezettek összetétele
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Vizsgaidőszak

Új jelentkező
2/a 2/b

Saját 
jelentkező

Fogadott 
jelentkező

Új 
jelentkező 
összesen

Korábbról 
halasztott

Javítóvizsgás
5/1a 5/1b 5/1c

Ír
ás

be
li

Sz
ób

el
i

M
in

dk
et

tő
Vizsgára 

jelentkezett 
összesen

2005. január 12 0 12 0 0 0 0 12
2005. március 52 0 52 10 10 2 2 62
2005. május 40 0 40 16 8 7 5 56

2005. szeptember 43 0 43 15 9 2 2 58
2005. november 38 0 38 13 6 2 2 51
ÖSSZESEN: 185 0 185 54 33 13 11 239

2005. évben az összesen 201 vizsgázónak 149 bizonyítványt adtunk ki, amiből következik, 
hogy 52 esetben végződött sikertelenül a vizsga. Ez az eredmény százalékosan azt mutatja, 
hogy  a  vizsgázók  valamivel  több,  mint  26%-ának  nem  sikerült  a  számonkérésen  az 
elvárásoknak megfelelő szintet nyújtania.
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Ha a vizsgázókat aszerint osztjuk fel, hogy az államigazgatási vagy az önkormányzati 
szférából jelentkeztek-e, az alábbi megoszlást tapasztalhatjuk.

Munkáltató Vizsgázók száma
Államigazgatási szerv   98 fő
Önkormányzat 

103 fő

Összesen
201 fő

Az eredmények közel  kiegyenlítettek,  említésre  méltó eltérés  a  jól  megfelelt  minősítésnél 
tapasztalható az államigazgatási szervek munkatársai javára. 

3. Vizsgabizonyítvány minősítése
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Vizsgaidőszak

Államigazgatási és 
egyéb

2/a 2/b 2/c 2/d
5 4 3 2

Államigazgatási 
és egyéb 
összesen

Önkormányzati

4/a 4/b 4/c 4/d
5 4 3 2

Önkormányzati 
összesen ÖSSZESEN

2005. január 0 1 2 2 5 0 0 2 5 7 12
2005. március 2 4 5 4 15 1 3 5 5 13 28
2005. május 2 8 3 6 19 1 3 6 6 16 35

2005. 
szeptember 3 3 5 3 14 4 8 7 7 26 40

2005. 
november 2 4 5 6 17 2 3 6 6 17 34

ÖSSZESEN: 9 20 20 21 70 8 17 26 29 79 149

5.1.5.2. Ügykezelői alapvizsga

A jelenlegi jogi szabályozás szerint az ügykezelői alapvizsgára kötelezetteknek a kinevezéstől 
számított 6 hónapon belül vizsgát kell tenniük. 

Ügykezelői alapvizsgára 2005. évben összesen 22 fő jelentkezett, amelyből 20-an vettek részt 
a  vizsgák valamelyikén. Ez a létszám az elmúlt  évekhez képest hasonlóan alakult,  vagyis 
továbbra  is  alacsony,  hogy  minden  vizsgaidőszakban  felkészítő  tanfolyamot  tudjunk 
szervezni.  Így az  első  félévben nem volt  az  általános  és  titkos  közigazgatási  ügykezelési 
kérdésekre is kiterjedő öt órás időtartamú felkészítő konzultáció. 

Minden vizsgázó eredményes vizsgát tett a következő eredményekkel: 
 kiválóan megfelelt 8 fő, 
 jól megfelelt 6 fő, 
 közepesen megfelelt 3 fő, 
 megfelelt 2 fő.
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5.1.5.3. Közigazgatási szakvizsga

A 2005. évre szakvizsgára jelentkezők száma összesen 399 fő volt.
Az  alábbi  adatok  a  jelentkezettek,  illetve  a  megszervezett  felkészítők  és  vizsgák  számát 
mutatja be a kötelező és a választott tárgyakra is. 

Általános közigazgatási ismeretek Választott vizsgatárgy

Felkészítő tanfolyam Vizsga Felkészítő tanfolyam Vizsga

I. félév

229 fő/6 csoport
153 fő/

6 bizottság
275 fő/8 csoport

135 fő/

8 bizottság

A fentiekből  is  kitűnik,  hogy mindezt  megszervezni  és  koordinálni  jelentős  terhet  rótt  a 
Koordinációs és Szervezési Főosztályra, annál is inkább, mivel még a már korábban említett 
számítógépes  rendszerre  történő  átállás  is  folyamatban  volt.  A TEKTOR működtetéséhez 
ugyanis először az összes papíralapú adatot be kellett táplálni a számítógépes rendszerbe. 

Éppen ezért sajnálatos, hogy még mindig nagy arányú a halasztók létszáma, ami az alábbi 
táblázatból is kiderül. Ebben ugyanis a tényleges résztvevők számát tüntettük fel.
 

Általános közigazgatási ismeretek Választott vizsgatárgy

Felkészítő tanfolyam Vizsga Felkészítő tanfolyam Vizsga

II. félév

153 fő/8 csoport
166 fő/

9 bizottság
135 fő/8csoport

135 fő/

11 bizottság

A fenti táblázatokból is kitűnik, hogy nehéz úgy megszervezni a vizsgát, hogy a jelentkezők 
és a ténylegesen résztvevők létszáma közötti különbség ilyen változó.

Az  2005-ös  évben  105   fő  fejezte  be  sikeresen  a  közigazgatási  szakvizsgát,  azaz  kapott 
bizonyítványt. Ez, figyelembe véve az új jelentkezők és az áthúzódók összesített számát (399 
fő) rendkívül rossz eredménynek mondható, bár hozzá kell tenni, hogy a vizsgán ténylegesen 
csak 166 fő jelent meg. Az összesített vizsgaadatokat az V/2. számú mellékletben tüntettük fel. 
Továbbra is elsősorban az Általános közigazgatási ismeretek vizsgatárgy írásbeli része okoz 
gondot a vizsgázóknak.

A választott tárgyi sikertelen vizsgák aránya ehhez viszonyítva elenyésző volt. 

A vizsgák technikai lebonyolításához megfelelő eszközökkel rendelkezünk (2 db projektor, 
írásvetítő,  vetítővászon),  azonban  a  konzultációkat  és  vizsgákat  a  székházban  csak  ritkán 
tudtuk megszervezni ezért – helyiség hiányában – sokszor kényszerültünk külső helyszínre, 
bérelt termekbe. 
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5.1.5.4. TEKTOR alkalmazása

A közigazgatási alap és szakvizsga, valamint az ügykezelői vizsga szervezésére kidolgozott 
számítógépes program, a TEKTOR bevezetése jellemezte hivatalunkban a 2005-ös esztendőt. 
Az  internetes  hálózaton  keresztül  működő,  és  bizonyos  szegmenseiben  országosan  is 
összeköttetésben  lévő  rendszernek  köszönhetően  a  szervezés  mentesült  a  fölösleges 
adminisztráció egy részétől, valamint lehetővé tette, hogy bizonyos adatokhoz gyorsabban és 
egyszerűbben,  egyszersmind  pontosabban  juthassunk  hozzá.  Természetesen  a  program 
bevezetése  nem volt  zökkenőmentes,  de  hivatalunk  felvállalta,  hogy a  felhasználás  során 
felmerülő fejlesztési javaslatokat, észrevételeket és ötleteket továbbítja a rendszergazdának, 
így az év második felére már egy – a szervezés minden lépését jól kezelő – program segítette 
a közigazgatási alap és szakvizsga, valamint az ügykezelői vizsga szervezését.

5.1.6. Polgármesterek és kisebbségi önkormányzati vezetők képzése

A Belügyminisztérium  2005.  évben  is  kezdeményezte  a  polgármesterek  és  a  kisebbségi 
önkormányzati vezetők részére tanácskozás megszervezését. A cél a nyitottabb, közvetlenebb 
kapcsolatok kialakítása a  helyi  önkormányzatokkal.  A napirendi  pontok kiválasztásánál  az 
aktuális  önkormányzati  feladatok  magasabb  szintű  elvégzéséhez  járultak  hozzá.  A 
polgármesterek részére tervezett két tanácskozásból egy valósult meg. 

5.1.6.1. Polgármesterek képzése

A polgármesterek egy napos képzésére 2005. május 23-án került sor, melynek keretében a 
részt vevők megismerkedtek a közigazgatási hatósági eljárás változásának fő irányairól, az 
ebből  eredő helyi  feladatokról.  Szó volt  a települések veszélyeztetettségen alapuló polgári 
védelmi besorolásáról, a veszélyhelyzeti tervezés rendszeréről, az önkormányzatok lakossági 
felkészítésének  lehetőségeiről,  valamint  a  vis  major  támogatás  igénylésének  feltételeiről, 
valamint az aktuális közigazgatási kérdésekről.
A tanácskozáson a megjelenés 47 %-os volt.

5.1.6.2. Kisebbségi önkormányzati vezetők képzése

A kisebbségi önkormányzatok tisztségviselőinek tanácskozására 2005. június 10-én került sor, 
amelyen a meghívottak 64 %-a vett részt. Tájékoztatást kaptak a részt vevők a közigazgatási 
hatósági  eljárás  változásának  fő  irányairól,  az  ebből  eredő  helyi  feladatokról,  valamint 
időszerű kisebbségi szakmai kérdésekről volt szó. Tájékozódhattak az egyenlő bánásmóddal 
kapcsolatos kérdésekkel összefüggő kisebbségi önkormányzati feladatokról.

5.1.7. Jegyzői szakmai értekezletek  

2005.  évben  is  szerveztünk  a  szakmai  értekezleteket  a  jegyzők  részére,  az  előző  évektől 
eltérően összesen csak négy alkalommal. Ennek oka az volt, hogy a hivatal által lebonyolított 
képzések jelentős része a jegyzőket érintette, ezért további rendezvényekkel csak minimális 
mértékben voltak terhelhetők. Az egységes jogértelmezést és jogalkalmazást segítő szakmai 
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fórumokon  napirendre  tűzött  témaköröket  az  V/6.  sz.  melléklet tartalmazza.  A  jegyzői 
értekezleteken a megjelenés 62 – 87 % között volt.

5.1.8. Alkotmányossági alapismeretek vizsga 

A 2005-ben  a  hivatal  4  alkalommal  szervezett  vizsgát  alkotmányossági  alapismeretekből, 
melynek  során  52  külföldi  állampolgár  vizsgázott  sikeresen  és  szerezte  meg  ez  által  a 
honosítási kérelem elbírálásához szükséges igazolást. A vizsgázók állampolgársági összetétele 
jellemzően nem változott az elmúlt évekhez képest. Továbbra is a román illetve a szerbia és 
montenegrói állampolgárok jelentkeztek túlnyomó többségben.

A vizsgára  jelentkezők  egy  része  –  szociális  helyzetére  hivatkozva  –  kérte  a  vizsgadíj 
mérséklését. A hivatal minden esetben kivizsgálta az adott kérelmet. Amennyiben a mellékelt 
keresetigazolások alátámasztották annak jogosságát,  mérsékelte,  illetve  elengedte  a  vizsga 
díjának megfizetését. 
A jelentkezőket minden esetben tájékoztatást kaptak a követelményekről és a tananyagról. A 
vizsgákat megelőzően szóbeli konzultációra került sor, amely ezt az ingyenes lehetőséget a 
későbbi vizsgázók mintegy 60%-a vette igénybe. A konzultációk során a jelentkezők négy 
órás előadás keretében megismerkedhettek a tananyag lényegével, illetve választ kaptak az 
azzal, vagy a vizsga menetével kapcsolatos kérdéseikre. A konzultáció résztvevői hasznosnak 
ítélték azt.

A jelentkezők száma az előző évekhez képest jelentősen csökkent, egyúttal nőtt azoké, akik 
nem jelentek meg a vizsgán. Ennek oka – a jelentkezők és az érdeklődők elmondása szerint – 
az a várakozás, ami az állampolgársági törvény módosításához kapcsolható. Sokan ugyanis 
kivárták,  hogy  milyen  változásokat,  esetleges  kedvezményeket  hoz  majd  számukra  a 
jogszabály.

A jogszabály módosítás elfogadását követően tájékoztatással éltünk a jelentkezők, valamint a 
polgármesteri  hivatalok  anyakönyvvezetői  felé  azzal  a  szándékkal,  hogy  a  külföldi 
állampolgár  a  számára  legkedvezőbb  döntést  hozhassa  meg.  Ezzel  sokan  éltek,  vagyis 
értesítették  hivatalunkat,  hogy  visszalépnek  a  jelentkezéstől  és  a  honosítási  kérelem 
beadásával  kivárják  a  jogszabály  módosítás  2006.  január  1-jei  hatálybalépését.  Mivel  ily 
módon  a  második  félévben vizsgázni  óhajtók  létszáma alig  érte  el  vizsgánként  a  tíz  főt, 
konzultáció megszervezésére nem került sor.
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5.2.  Kimutatható-e  egyenes  összefüggés  a  közigazgatási  munka 
színvonalának változása és a ráfordított képzési erőforrások között? 

5.2.1. Képzési erőforrás ráfordítások

5.2.1.1. Pénzügyi feltételek

2005-ben továbbképzés céljára felhasznált pénzösszeget az alábbi táblázat mutatja be: 

Forrás megnevezése Központilag 
biztosított (eFt)

Részt vételi 
hozzájárulás (eFt)

Összes képzési 
költség (eFt)

2004. évi célelőirányzat 2.858 597 3.455
2005. évi célelőirányzat 3.954 530 4.484
2005. évi BM célelőirányzat
(2 napos Ket. képzésre) + dekóktól 8.587 1.355 9.942

ROP 3.1.1. program 8.100 8.100
ROP ügyintézők bére (tényleges 
2005. évi kifizetés) 1.000 1.000

2004. évi képzések maradványa 
KET két napos képzésre 1.149 1.149

Összesen 25.648 2.482 28.130

5.2.1.2. Személyi feltételek

A  megnövekedett  képzési  feladatok  maradéktalan  végrehajtása  jelentős  többletfeladatot 
jelentett a hivatalban. Létszámbővítésre nem került sor, a ROP programból adódó teendőket 3 
látta el: 2 fő a szervezési, 1 fő pedig a pénzügyi munkát végezte, a munkaköri leírásukban 
meghatározottak mellett. 

A Továbbképzési Tervben jóváhagyott programok keretében csak az oktatói névjegyzékben 
szereplők  működtek  közre.  A  központi  programok  és  a  saját  akkreditált  képzéseinken 
elsősorban  a  –  névjegyzékben  szereplő  –  hivatali  munkatársakat  kértük  fel  a  képzések 
megtartására. A vásárolt programok esetében a tulajdonos biztosította a közreműködőket. 

A terven kívüli képzések alkalmával szintén a hivatal munkatársait vettük igénybe, de több 
esetben előfordult,  hogy pl.  a  jegyzők szakmai  értekezletére  a  főhatóságoktól  kértünk fel 
előadókat. 

A ROP keretében szervezett továbbképzések során gyakran külső oktatót hívtunk meg, azok 
közül, akik jogosultak voltak az adott program oktatására, ők a MKI által felkészített előadók 
voltak. Hivatalunkból összesen 8 fő rendelkezik „jogosultsággal” a Ket oktatására. 

5.2.1.3. Technikai feltételek

A képzésekhez szükséges technikai feltételekkel rendelkezik a hivatal (projektorok, laptopok, 
vetítővászon, hangosító berendezés), azonban továbbra is gondot jelent állandó oktatóterem 

153



V. Képzés és Továbbképzés

hiánya.  Emiatt  nem tudjuk biztosítani  a  meglévő laptopok felszerelését,  hogy valamennyi 
hallgató a képzés során ezen eszköz segítségével tudja követni az előadást. 
Többször előfordult, hogy egy napon 2-3 helyszínen is folyt oktatás, ahova biztosítani kellett 
a  képzés  technikai  feltételeit,  oktatási  segédanyagok  kiszállítását.  Ez  is  nagymértékben 
nehezítette a képzések zökkenőmentes megszervezését. A nehézségek ellenére a munkatársak 
megoldották  a  feladatokat  és  valamennyi  képzés  technikai  lebonyolítása  zavartalanul 
megtörtént. 

5.2.2. A közigazgatási munka színvonalának változása a ráfordításokkal  
összefüggésben

Általában  elmondható,  hogy az  egyes  képzési  formák  jelentősen  hozzájárultak  a  konkrét 
közigazgatási  feladatok  ellátásához,  hiszen  például  a  Ket.  bevezetésével  összefüggésben 
szervezett  képzéseknek  közvetlen  hatása  van  a  mindennapi  hatósági  munkavégzésben. 
Ugyanez elmondható a  „Bevezetés  a  helyi  jogalkotás  és jogharmonizáció módszertanába” 
című  képzésről  is,  amit  követően  jelentős  mértékben  javult  a  települési  önkormányzatok 
jogszabályalkotó tevékenysége.

Az  ágazati  képzésekre  igen  nagy  szükség  van  (ezt  a  jelentkezők  igen  magas  száma  is 
igazolja),  mivel  a  programok  aktualitása  folytán  a  napi  feladatok  ellátásához  szükséges 
egységes jogszabály-értelmezési, módszertani ismereteket is kapnak a hallgatók.

A települési  önkormányzatok visszajelzései,  illetve a  továbbképzésekről  készített  hallgatói 
kérdőív  alapján  –  hatásvizsgálat  elvégzése  nélkül  –  egyértelműen  megállapítható,  hogy a 
képzések  jelentős  része  nagymértékben  hozzájárult  a  közigazgatási  munka  színvonalának 
javulásához.

A képzések  közül  a  Ket  oktatást  kiemelve,  a  hallgatói  kérdőívek  összesítése  alapján  a 
tapasztalatok a következőben foglalhatók össze: 

5.2.2.1. Az 5 napos szakértői képzéséről

 A képzési  program  a  ROP  3.1.1.  által  kitűzött  céloknak  (  a  helyi  közigazgatás 
korszerűsítése  és  kapacitás  építése  képzési  programok  révén)  jól  megfelelt  és  az 
értékelés során  a 4-es és 5-ös osztályzatot kapta.

 A  képzés  tartalmára  vonatkozó  kérdéseket  illetően  sokak  véleménye  szerint  az 
oktatáson hallottak alapján a tananyagot közepes mértékben sikerült elsajátítani. 

 Az előadások szakmai hasznosságát és a hozzájuk kapcsolható oktatók felkészültségét, 
oktatási készségét nagyon eltérően, a 3-as és az 5-ös osztályzatok közötti értékekkel 
osztályozták. Az oktatók lelkiismeretes és szakszerű felkészülését több hallgató külön 
kiemelte.  A tananyag és prezentáció nívós megjelenése és színvonalas összeállítása 
ellenére sem kapta meg mindenkitől a legjobb értékelést, de a tankönyv hasznosságát 
senki nem vitatta. Az esettanulmányok és a gyakorlást szolgáló tesztek számát néhány 
véleményben kevésnek találták, a jogeseteket pedig gyakran nehezen érthetőnek.

 Külön megjegyzésben kevesen nyilatkoztak, de a javaslatok további tanfolyamok és 
konzultációk  megtartását  szorgalmazták  a  gyakorlatban  felmerülő  kérdések 
tisztázására,  illetve  vezetés,  szervezés  és  ügyfélkapcsolat,  valamint  informatika 
témakörökben.
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5.2.2.2. A Ket. 2 napos képzéséről

 A hallgatók a rendelkezésükre bocsátott tananyaggal és munkafüzetekkel a kérdőívek 
szerint maximálisan meg voltak elégedve, a vélemények átlaga 4,53-as értéket mutat.

 Kritikával illeték viszont a diasort, melyek néhol pontatlanok és nem minden esetben 
követték a változásokat.

 Az  elmélet  és  a  gyakorlat  arányát  nem  találták  ideálisnak,  mert  a  gyakorlati 
feladatokra kevés idő maradt az elmélet ismertetése mellett. Ugyanakkor a hallgatók 
szerint a 2 nap rövid a törvény feldolgozására.

 Az  oktatók  munkáját  és  erőfeszítéseit  teljes  mértében  elismerték,  képzésen  kívül 
speciális kérdésekkel is fordultak hozzájuk. Az oktatók jó minősítést kaptak, 3,99 a 
legalacsonyabb átlagérték, a legmagasabb 4,8.

 A hallgatók véleménye összességében a gondos szervezésről, az egyéni odafigyelésről 
és  a  rugalmas  ügyintézésről  szólt.  A kérdőívek  összesített  eredményei  szerint  az 
elégedettségi átlag 4,6.

 Összességében a képzési program 4,16 elégedettségi átlagot mutat.

Az V. fejezetben írtakhoz tartozó adatokat a csatolt V/1. – V/8. számú mellékletekben mutatjuk 
be..
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VI.
A HIVATAL SZERVI FENNTARTÓI ÉS FUNKCIONÁLIS 

TEVÉKENYSÉGE

6.1. A működési feltételek alakulásának általános bemutatása

A hivatal 2005. évi költségvetését 423,1 millió forintban határozta meg a felügyeleti szerv. Az 
előző  évivel  összehasonlítva  3  %-os növekményt  tartalmazott.  A két  év  finanszírozandó 
feladatai között azonban lényeges különbség volt, 2004-ben a költségvetés 12. havi illetményt 
és járulékot tartalmazott, 2005-ben ebből az összegből 13. havi 6 %-kal növelt illetményt és 
járulékát  kellett  kifizetni.  A költségvetési  egyensúly megteremtése,  az  ellátandó  feladatok 
finanszírozhatósága,  a  működési  feltételek  folyamatos  biztosítása  érdekében 
létszámcsökkentésre és álláshelyek felszabadítására került sor. A nyugdíjasok felmentésével 
felszabadult  álláshelyek  be  nem töltésével,  2  fő létszámcsökkentéssel,  valamint  központi 
pótlólagos támogatással elértük, hogy év végére csak annyi adósságunk maradt, amennyi az 
előírt kötelező maradvány összege.

Év közben, több hónapon keresztül likviditási gondjaink voltak, részben a költségvetési hiány, 
részben  a  saját  bevételek  elmaradása  miatt.  Pénzügyi  helyzetünk  akkor  konszolidálódott, 
amikor a társadalombiztosítás adósságunkra központi támogatást kaptunk.

A  feladatellátáshoz  nélkülözhetetlen  eszközök,  készletek  beszerzését  –  a  likviditási 
nehézségek ellenére – biztosítani tudtuk.

6.2.  A  hivatali  feladatokban  időközben  bekövetkezett  változások 
következményeinek  értékelése,  a  bér-,  és  létszámgazdálkodásra, 
elhelyezési feltételekre gyakorolt hatása.

A hivatal feladatai – jogszabályi változások következményeként – 2005-ben tovább bővültek: 
többcélú kistérségi társulások törvényességi ellenőrzésével, TÖRV rendszer működtetésével, a 
2004.  évi  CXXXVI.  törvény  által  létrehozott  szociális  és  gyámhivatallal  (ami  a  megyei 
gyámhivatal kibővült feladataként realizálódott, kapcsolódóan az elismert létszámigény 3+3 
fő volt), valamint a Ket 2005. november 1-jei hatálybalépésével. Meg kellett felelnünk az EU 
támogatás elszámolás követelményeinek.
A 2005. évi költségvetési megszorító intézkedések miatt többletlétszám nem kapcsolódott a 
megnövekedett  feladatokhoz,  ellenkezőleg  2  fővel csökkenteni  kényszerültünk  a  hivatal 
létszámát.  A  költségvetési  egyensúly  helyreállítása  miatt  további  4  fő  álláshelyének 
betöltésére pénzügyi fedezet nem állt rendelkezésre.
A feladatellátási kötelezettség rendkívül nagy leterheltséget jelentett a munkatársak részére, 
melynek csak jelentős többlet munka vállalásával tudtak eleget tenni.

Rendkívüli  feladatként  végeztük  az  érettségi  tételek  kiosztását  három héten  keresztül.  Ez 
utóbbi többletmunkát 3,2 millió forinttal honorálta a felügyeleti szerv.

Elhelyezési  körülményeink  változatlanok  voltak.  A  hivatal  állami  ingatlannal  nem 
rendelkezik. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat tulajdonát képező irodaházban,  1.200m2 

igénybevételével  (fele  részben  ingyenes  használati  joggal,  fele  részben  bérleti  szerződés 
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alapján)  végezte  tevékenységét.  A  gyámhivatal  kibővült  feladatai  miatt  a  bérelt  terület 
növekedett minimális mértékben.

6.3.  Bér  és  létszámgazdálkodás  számszerű  bemutatása,  értékelése,  a 
személyi juttatások alakulása.

A 2005.  évi  engedélyezett  létszám  78  fő volt,  2  fővel kevesebb,  mint  2004.  évben.  A 
létszámcsökkenés  oka  nem  feladatcsökkenés,  hanem  a  költségvetési  megszorítások 
következménye. A rendelkezésünkre álló személyi juttatás nem biztosított elegendő forrást a 
2004-ben foglalkoztatott köztisztviselők továbbfoglalkoztatásához.
Ez a helyzet abból alakult ki, hogy 2005. évre a költségvetésünkbe nem épült be az egy havi 
különjuttatás és a 6 %-os illetményemelés fedezete. Lényegében arra kényszerültünk, hogy a 
12 hónapra rendelkezésre álló személyi juttatásból  6%-kal növelt 13. havi illetményt kellett 
kifizetni.

A költségvetés  pénzügyi  egyensúlyának  megteremtése  érdekében  meghozott  munkáltatói 
intézkedéssel  5  fő nyugdíjas  munkatárs  közszolgálati  jogviszonyát  felmentéssel 
megszüntettük. Év közben további 3 fő jogviszonya szűnt meg nyugdíjazás miatt, 3 fő közös 
megegyezéssel  távozott  a  hivatalból,  1  fő lemondott  közszolgálati  jogviszonyáról,  6  fő 
felvételére,  2  fő véglegesítésére  került  sor.  A  2006.  évi  költségvetési  kondíciók  újabb 
takarékossági intézkedésre kényszerítették a hivatalt, ezért az év utolsó hónapjában  6 fővel 
csökkent a tényleges foglalkoztatotti létszám (2 fő végleges létszámcsökkentés, 2 fő próbaidő 
alatti felmentés, 2 fő más közigazgatási szervhez való áthelyezés).
Gyermekei gondozása miatt (GYES, GYED) 2 fő volt távol az év teljes időtartama alatt, 2 fő 
5 illetve 8 hónapig.
Feladatellátásunkat 4 fő ösztöndíjas foglalkoztatása segítette.

Személyi juttatások alakulása

A  2005.  évben  rendelkezésünkre  álló  személyi  juttatás  csak  az  előzőekben  vázolt 
létszámcsökkentés,  illetve  üres  állások  be  nem  töltése  és  a  hiányra  központi  forrásból 
biztosított  7  millió  forint támogatás  következtében  nyújtott  fedezetet  a  ténylegesen 
foglalkoztatottak  illetményére,  egy  havi  külön  juttatására,  továbbá  a  jogszabály  alapján, 
alanyi  jogon járó  kifizetésekre  (napidíj,  ruházati  költségtérítés,  betegszabadság,  munkába-
járás  költségeinek  megtérítése,  étkezési  hozzájárulás),  valamint  a  hivatal  közszolgálati 
szabályzatában szereplő juttatásokra (iskolakezdési támogatás, szülési segély, fiatal házasok 
életkezdési  támogatása,  szemüvegtérítés,  fogpótlás  költségeihez  hozzájárulás,  temetési 
segély). Ez utóbbi juttatásokat 2005. november 1-jétől megszüntettük.
Rendszeres  személyi  juttatásra,  13.  havi illetményre,  232,9 millió forintot használtunk fel. 
Egy főre jutó átlag havi 248.700 Ft volt. Előző évhez viszonyítva az átlagos illetmény 4 %-
kal nőtt.

Az illetményalap 33.000 Ft-ról 35.000 Ft-ra változott. Valamennyi köztisztviselő illetménye 
2005.  január  1-től  a  35.000  Ft illetményalap  figyelembevételével  került  megállapításra, 
pozitív irányban 1 fő illetményét térítette el a munkáltató, negatív irányú eltérítés nem volt. 
A MT hatálya alá tartozó fizikai alkalmazottak 6 %-os béremelésben részesültek.
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Az  egy  főre  jutó  havi  átlagilletmény  növekedése  2  %-kal elmarad  az  illetményalap 
növekedésétől. Ennek oka, hogy a nagyarányú fluktuáció és a betöltetlen vezetői munakörök 
miatt csökkent az egy főre jutó ténylegesen kifizetett havi átlagilletmény.

A köztisztviselők közül  33 fő rendelkezik nyelvpótlékra jogosító nyelvvizsgával, esetenként 
több nyelvből is. Éves költsége 8,1 millió Ft.
Képzettségi pótlékban (felsőfokú szakmai, illetve másod diploma) 4 fő részesült, ennek éves 
összege 0,9 millió Ft.

Nem rendszeres juttatások közül a jelentősebbek:
 jubileumi jutalomra 4 fő volt jogosult
 5 fő nyugdíjas felmentése miatt felmerült költség 

(felmentési időre járó juttatás, szabadidő megváltás, 
jubileumi jutalom, egy havi külön juttatás. 
Ebből 2 fő álláshelyének végleges megszüntetése 
miatt megtérült 6,2 millió Ft.  

 ruházati költségtérítés (köztisztviselők és ügykezelők 
esetében 70.000 Ft/fő, MT hatálya alá tartozóknál 45.000 Ft/fő)   

 étkezési hozzájárulás 2005. január és október közötti 
időszakban 8.000 Ft/fő/hó, november, december hónapban 
4000 fő/hó (önkéntes nyugdíjpénztári tagok – kérésükre – 
nyugdíjpénztári tagdíj kiegészítésként vették igénybe     

 gyermeket nevelők részére beiskolázási támogatás 
címen 15.000 Ft (37 családi pótlékra jogosult gyermek után)   

 munkába-járás költségtérítése (10 fő részére)      
 3 fő köztisztviselő továbbtanulásának támogatása     
 érettségi tételek kiosztásával kapcsolatos többletmunka elismerésére

A  köztisztviselők  képzésével,  továbbképzésével  kapcsolatos  megbízási  és  tiszteletdíj 
(közigazgatási  alap  és  szakvizsgákra  felkészítő  oktatások  óradíjai,  vizsgabizottságok 
tiszteletdíjai, Ket-re felkészítő 2 napos és 5 napos képzésen részt vett 1233 fő oktatása, egyéb 
uniós forrásból finanszírozott képzések óradíjai) 21,3 millió Ft.

Ösztöndíjasok (4 fő) foglalkoztatásának költsége 2,2 millió Ft

6.4.  A hivatal  pénzügyi  feltételeinek bemutatása a ténylegesen befolyt 
bevételek és azok terhére teljesített  kiadások alakulása, számszerű és 
szöveges értékeléssel.

6.4.1. Tényleges bevételek alakulása

A hivatal  2005-ben  510,8  millió  forint költségvetési  keretből  gazdálkodott,  melyhez  a 
tényleges pénzügyi fedezet a következők szerint alakult:
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Bevételek összetétele:
millió Ft-ban

Eredeti  
előirányzat

Módosított  
előirányzat

Teljesítés

Működési bevétel 41,7 41,7 30,7
Előző évi maradvány - 15,7 15,7
Felhalmozási bevétel (tárgyi eszköz 
értékesítés)

- 2 2

Célfeladatra átvett:
- belföldi forrás
- EU forrás

-
-
-

26,4
8,1

26,7
8,1

Költségvetési támogatás 381,4 416,1 416,1
Előző évek lakásvásárlási 
kölcsönéből visszatérült és újból 
igénybevett

- 0,8 0,8

Együtt (a bevételek megoszlását a VI./1.sz.  
melléklet szemlélteti)

423,1 510,8 500,1

Bevétel elmaradása a tervezettől 10,7

A pénzügyi feltételek évközi változásának összetétele:

Célfeladat ellátása:
 köztisztviselők képzése a 2005. évi képzési terv alapján   
 érettségi tételek kiosztása 
 EU források a köztisztviselők képzése (ROP) 
 Ket 2 napos képzés 
 Fogyasztóvédelmi bírság 
 Autópálya kisajátítás költségei  
 Ket bevezetésével összefüggő többlet kiadások
 OLÉH támogatás 
 Kistérségi területfejlesztési társulások megalakulása miatti 

többletfeladatok 
 Képzések személyi feltételeinek megerősítése 
 2004. évi népszavazás áthúzódó kiadása 
 Települési és kisebbségi önkormányzatok tanácskozása 

Egyéb:
 Előző évi maradvány áthúzódó kötelezettségekre          
 2005. évi 2 fő létszámcsökkentés felmentési költségeire 
 2006. évi létszámcsökkentés (1fő) felmentési költségeire 
 2005. évi likviditási problémák enyhítésére  
 4 fő ösztöndíjas bérének 50 %-os támogatása 
 Lakásvásárlás munkáltatói kölcsönéből visszatérült összeg 

újbóli kiadása kölcsönként 
 Tárgyi eszköz értékesítés 
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A rendelkezésre álló forrásokból – év végi maradvány képzési kötelezettség miatt – 9 millió  
forintot meg kellett  takarítanunk,  emiatt  30 napon túli  kötelezettségünk is  volt,  amit  csak 
2006. év elején tudtunk kiegyenlíteni.

A saját  bevételeink  elmaradása  és  a  forráshiányos  költségvetésünk  miatt  az  év  második 
felében folyamatosan likviditási gondjaink voltak.
Július hónaptól a köztartozások utalását egy havi késedelemmel tudtuk teljesíteni. A görgetett 
adósság 7-8 millió forint volt.
Az év végén juttatott pótlólagos támogatással rendeztük köztartozásainkat.

Működési bevételek teljesítése a tervezettől 11 millió forinttal maradt el. Ennek oka, hogy a 
hivatal bevételszerzési lehetőségei igen szűk körre korlátozódnak. Számottevő bevételhez a 
köztisztviselők  képzéséből  juthatunk.  Ebben  az  évben  megnövekedett  a  központi  (EU  és 
minisztériumi)  forrásból  szervezett  képzések  száma.  A képzések  ugyanazt  a  célcsoportot 
(jegyzők,  önkormányzati  ügyintézők)  érintik,  amelyik  részére  a  hivatali  képzések  is 
irányulnak. A jelentős elfoglaltságot adó EU-s képzések, az éves képzési terv végrehajtása, a 
közigazgatási  alap és szakvizsgák mellett  saját  bevétel  elérésére más képzést nem lehetett 
szervezni.  Az  alkotmányos  alapismereti  vizsgán  résztvevők  száma  –  jogszabályi  változás 
következtében – jelentősen lecsökkent.
Egyéb számottevő bevétellel nem számolhattunk.

6.4.2. Kiadások alakulása kiemelt előirányzatonként

millió Ft
Eredeti  

előirányzat
Módosított  
előirányzat

Teljesített  
kiadás

Személyi juttatás 275,2 314,3 309,8
Munkaadót terhelő járulékok 87 103,9 96,5
Dologi kiadások 48,9 65,9 60,2
Átadott pénzeszközök 8,5 10,5 10,5
Működési kiadás együtt 419,6 494,6 477
Intézményi beruházás 3,5 15,4 13,1
Lakásépítés, - vásárlás kölcsön 0,8 0,8
Felhalmozási kiadás együtt 3,5 16,2 13,9
Kiadások összesen 423,1 510,8 490,9
Kiadási megtakarítás 19,9
Bevételi  elmaradással  korrigált 
maradvány  (ebből  9  millió  Ft  
kötelezően előírt volt)

9,2

A kiadások 82,8 % személyi juttatás és járuléka, 14,3 % működési, fenntartási kiadás 2,9 % 
beruházás, lakástámogatás.

(A kiadások megoszlását a VI./2.sz. melléklet szemlélteti.)

A hivatal feladatellátását 83,2 %-ban költségvetési támogatás, 9,9 % saját bevétel és előző évi 
maradvány,  6,9  %-ban átvett  pénzeszköz finanszírozta.  Ez  utóbbiak  egyszeri  jellegűek és 
felhasználásuk  a  juttató  által  meghatározott  célhoz  kötött  (képzések  támogatása, 
fogyasztóvédelmi bírság, köztartozások rendezése, építésfelügyeleti célellenőrzés, kistérségi 
területfejlesztési társulások megalakulásának többletfeladatai).
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A  személyi  juttatások  növekménye  részben  a  költségvetési  hiányt  pótolta,  részben  a 
képzésekhez  biztosított  többletforrások  megbízási  díjait  finanszírozta,  a  létszámleépítés 
fedezetét jelentette, valamint a  4 fő ösztöndíjas pályakezdő foglalkoztatását segítette. Az év 
végi előirányzat maradvány egy részéhez – a bevétel elmaradása miatt – pénzeszköz nem 
kapcsolódik, más része áthúzódó kötelezettséget jelent.

Az  európai  uniós  forrásokból  finanszírozott  projektek  sajátossága,  hogy  a  ténylegesen 
megvalósult,  pénzügyileg  teljesített  kiadásokat  téríti  meg  a  tételes  elszámolás  és  szakmai 
beszámoló felülvizsgálatát  és elfogadását követően. Ennek átfutási  ideje közel 3 hónap. A 
költségek kifizetéséhez biztosított előleg nem nyújtott fedezetet a felmerült kiadásokhoz. Év 
végén több, mint  2 millió forint hivatali  forrás van a meg nem térített  ROP kiadásokban, 
valamint  függőben   van  két  képzés  költségeinek  kifizetése,  mivel  a  költségvetésünk 
megelőlegezni nem tudta. Ennek összege 1  millió forint.

Munkaadót terhelő járulékok a költségvetés tervezésénél  7,4 millió forint hiányt mutattak. 
Az évközi pótlólagos forrásoknak köszönhetően rendezni tudtuk kötelezettségeinket.

Dologi kiadások hivatottak biztosítani a feladatellátás anyagi-, technikai feltételeit, valamint a 
központi  költségvetéssel  szembeni  befizetési  kötelezettséget.  A 2005-ös  év  a  működési 
feltételek megteremtésében sem könnyítette meg munkánkat.
A tervezésnél 5 %-os elvonás 9,3 millió forinttal csökkentette az előző évi keretet. Új kiadási 
kötelezettségnél megjelent a Magyar Államkincstár szolgáltatási és számlavezetési költsége, 
továbbá  5 %-ról 15 %-ra növelte a költségvetési törvény a saját bevételek utáni befizetési 
kötelezettséget.
Többletköltség 5 millió forint fedezet nélküli kötelezettséget jelentett. A minimális működési 
feltételeket  takarékos  gazdálkodással,  tartalék  nélküli  készletbeszerzéssel,  a  nagyobb 
karbantartások  elhalasztásával,  eszközök  jobb  kihasználásával  (kétoldalas  nyomtatás, 
elektronikus  levelezés  kibővítése,  telefonköltség  személyre  megállapított  havi  keretének 
betartása,  banki  teljesítések  elektronikus  úton  történő  megoldása)  biztosítottuk. 
Elhasználódott eszközök cseréjére, pótlására minimális lehetőség nyílt csak.
Év végén lejárt kötelezettségünk bérleti díjból, szolgáltatások igénybevételéből (DVD jogtár, 
telefon) és a bevételek utáni  15 %-os fizetési kötelezettségből  5,6 millió forint. A kötelező 
maradvány fedezetet nyújt a tartozásra.

Átadott  pénzeszközök két  jogcímen  teljesített  kifizetést  tartalmaznak.  Az  egyik  a  hivatal 
elhelyezését szolgáló megyei önkormányzati ingatlan ingyenes használati jogához kapcsolódó 
költségtérítés  8,5  millió  Ft,  a  másik  a  fogyasztóvédelmi  bírságból  a  fogyasztóvédelmi 
társadalmi szervezetek működési feltételeinek segítésére nyújtott támogatás 2  millió Ft.

Beruházásra  a  költségvetésben  3,5  millió  forint állt  rendelkezésünkre.  Év  közben  a 
lehetőségeinket növelte az élőző évről áthúzódó 7,2 millió forint beszerzési keret, továbbá 3 
millió  forint központi  támogatás  és  a  fogyasztóvédelmi  bírságból  a  feladatellátást  segítő 
beruházások forrása.
Beszerzéseink informatikai  eszközök,  irodatechnikai  eszközök és  egy db személygépkocsi 
cseréjét valósították meg.

Dolgozók  lakásépítés,  -  vásárlás  munkáltatói  kölcsönére központi  keretből  (előző  évek 
maradványa)  2,6 millió forint,  a  korábbi években folyósított  kölcsönökből visszatérült  1,1 
millió forint szolgálta a saját otthon megteremtésének segítését.
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Két munkatársunk igényelt kölcsönt, részükre a lakásalap számlán lévő összegből 0,8 millió  
forintot fizettünk ki. A központi keretet nem vettük igénybe, ezért a  2,6 millió forintot év 
végén a felügyeleti szerv visszavonta.

6.5. Tárgyi feltételek alakulásának bemutatása

A hivatal feladatai  ellátásához állami ingatlan nem áll  rendelkezésre.  Elhelyezése a Bács-
Kiskun Megyei Önkormányzat tulajdonában álló irodaépületben, részben ingyenes használati 
jog mellett, részben bérleti szerződés alapján megoldott.

 ingyenes használati jog alapján használt terület 569 m2

 bérelt ingatlan 596 m  2  
 összesen:          1.165 m2 

2005-ben a bérlemény növekedett 52 m2-rel a gyámhivatali feladatok bővülése miatt.
Irodák száma 61 db (öt szinten megosztva), egy irodára jutó ügyintézők száma 1,23 fő.
Gondot jelent a nagymennyiségű irattári anyag elhelyezése. Mivel az irodaházban nincs rá 
lehetőség,  egy  külön  álló  (vállalkozási  tulajdonú)  épületben  béreltünk  36  m2 alapterületű 
irattárat.

Valamennyi  köztisztviselő és  ügykezelő rendelkezik számítógéppel,  segítségével  közvetlen 
hozzáférés biztosított a DVD jogtárhoz (magyar és EU joganyaggal) és az internethez.
A számítógéppark  hálózatba  kapcsolt,  a  nyomtatást  is  ezen  keresztül  oldottuk  meg  az 
eszközök jobb kihasználásával.
Szintenként  a  munkavégzést  fénymásoló  és  fax  segíti.  Valamennyi  munkatárs  közvetlenül 
elérhető vonalas  telefonon (ISDN),  a  hivatalon belülről  kezdeményezett  hívásoknál  a  BM 
vonal minden mellékállomásról elérhető.
Eszközeink átlagos életkora 4-5 év.

Nem javult a helyzet a köztisztviselők képzésének oktatótermi feltételeiben.
Saját  helyiséggel  nem  rendelkezünk.  A  megyei  önkormányzat  felújított  tanácstermét, 
szívességi  alapon  használhattuk,  amennyiben  a  tulajdonosnak  nem  volt  rendezvénye.  Az 
elmúlt évben a képzéseket nagyobb részben külső bérleményben kellett megszerveznünk, ami 
jelentős bérleti költségnövekedést eredményezett.

6.6. A hivatali szervezet működtetésében alkalmazott korszerű szervezési 
és vezetési módszerek alkalmazásának tapasztalatai.

6.6.1. CAF minőségirányítási rendszer

Hivatalunk  2004.  évben  alkalmazta  először  a  CAF minőségirányítási  rendszert,  annak 
érdekében,  hogy  a  működésünkbe  beépített  minőségfejlesztés  eredményeképp  javuljon  a 
közigazgatási szolgáltatások színvonala. 

A CAF (Általános Értékelési Keretrendszer) az EU közigazgatásért felelős miniszterei közötti 
együttműködés  eredménye.  A CAF  kísérleti  modelljét  2000.  májusában  mutatták  be  a  I. 
Minőség  Konferencián  Lisszabonban.  A  modellt  csaknem  valamennyi  tagállamban 
kipróbálták, s a tapasztalatok alapján 2002-ben elkészült az új verziója. A CAF-ot elsősorban 
azért  ajánlják  az  EU-ban,  mert  elősegíti  a  közigazgatási  szerveknél  a  teljesítmény-  és  a 
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hatékonyságorientált  minőségfejlesztést a  korszerű  minőségmenedzsment  technikák 
alkalmazásával.  A CAF  egyszerű,  könnyen  használható  és  a  közszektor  önértékeléséhez 
megfelelő módszertani kereteket kínál. A CAF bevezetésének lényeges eleme az önértékelési 
kérdőív kitöltése. A kérdőív segítségével felmérjük a dolgozók között, hogy mit gondolnak a 
szervezetről, ahol dolgoznak. 

2004. április 30-án sikerrel lezártuk a CAF bevezetésének első ciklusát, akkor 27 munkatárs 
az  értékelő  csoport  tagjaként,  4  munkatárs  az  irányító  csoport  tagjaként  vett  részt  az 
önértékelésben. A 2005. évi önértékelésben 20 kolléga vett részt, és ismét négy tagú lett az 
irányító csoport. A közigazgatási hivatalok közül egyedül Hivatalunk vállalkozott arra, hogy 
tapasztalatait felhasználva egy év elteltével ismét megvalósítsa az önértékelést, ez alkalommal 
teljesen saját erőforrásaira támaszkodva.

Az értékelő  csoportban résztvevő  munkatársak  kiválasztásakor  az  volt  a  koncepció,  hogy 
mindenképp új munkatársakat is bevonjunk az önértékelésbe, mert csak ezzel a módszerrel 
érhető  el,  minden  dolgozó  véleményét  megismerhessük  és  az  önértékelés  valós  képet 
mutasson. Ennek az elképzelésnek megfelelően 13-an a 2004-es értékelésben nem működtek 
közre, míg  7 kolléga az értékelő csoportból az előző évben is részt vett az önértékelésben. Ez 
azért tűnt célszerűnek, mert segítséget tudnak nyújtani a kérdőív kitöltésekor a többieknek, 
valamint  értékelni  tudják,  hogy  az  általuk  meghatározott  és  az  intézkedési  tervben 
megfogalmazott célok mennyire valósultak meg.

Az  önértékelő  csoport  tagjainak  kiválasztását  követően  két  alkalommal  képzésen, 
konzultáción vettek részt a kollégák. 2005. május 3-tól kezdődött el a kérdőívek kitöltése a 
BM  on-line  rendszerén  keresztül.  A kitöltés  lezárását  követően  a  kérdőívek  (indoklások, 
kiemelkedő eredmények, fejlesztendő területek) feldolgozása, értékelése közel egy hónapot 
vett  igénybe.  Az  önértékelés  záró  mozzanata  volt  a  konszenzusteremő  ülés
2005.  október  5-én,  ahol  az  önértékelő  csoport  tagjai  valamennyi  alkritériumnál 
megállapítottak egy konszenzusos  értéket,  és  bátran felvállalták véleményüket  a  szervezet 
gyenge pontjaival kapcsolatban is.

Valamennyi vezető együttműködésével az ülést követően meghatároztuk a fejlesztési célokat. 
Az intézkedési terv alapját képezték egyrészt az értékelő csoport által meghatározott célok, 
másrészt  számba  vettük  az  előző  intézkedési  tervben  szereplő,  de  határidőre  meg  nem 
valósuló  fejlesztéseket.  E  két  szempont  figyelembe  vételével  született  meg  a  2006.  évi 
intézkedési terv, melynek végrehajtása a hivatal valamennyi munkatársának feladata.

A saját szervezetünk fejlesztésén túl, a hivatal széles körben kezdte el népszerűsíteni a CAF 
minőségügyi  modellt.  Partnereink  közül  mindenképp  meg  kell  említeni  a  területi 
államigazgatási  szerveket,  és  a  jegyzőket.  A  Megyei  Államigazgatási  Kollégium  a 
1/2004.(IX.23.)  sz. állásfoglalással  döntött  arról,  hogy  a  közigazgatási  szolgáltatások 
színvonala javítása érdekében Bács-Kiskun megye az első olyan megye lesz az országban, 
ahol  a  területi  államigazgatási  szervek  közös  elhatározás  alapján  bevezetik  a  CAF 
minőségügyi modellt. Ezt a kezdeményezést neveztük el  Q-Megye(Quality) projektnek,  és 
korábban részletesen beszámoltunk az eredményes munkáról. A hivatal felismerte azt, hogy a 
települési  önkormányzatok jegyzői,  tisztségviselői  is  érdeklődnek a  CAF modellről,  így a 
Hivatal képzési tervének végrehajtása keretében 2004. évben három napos, 2005. évben pedig 
2 napos képzési programot szervezett a települési önkormányzatok munkatársai részére.
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2004.  évi  CAF Intézkedési  Terv rövid-  és középtávú terveit  folyamatosan hajtottuk végre 
2004-2005.  évben.  Az  eredményeket  a  CAF  kérdőív  kritériumaira  támaszkodva  az 
alábbiakban foglaljuk össze:

Külső és belső kommunikációt, információ-áramlást fejlesztő intézkedések:

 Az év során minden munkatárs számára megteremtődött az elektronikus levelezés 
lehetősége.

 Az  elektronikus  kapcsolattartással  felgyorsult  az  adatok  áramlása  és 
hozzáférhetősége, valamint átalakult a hivatal külső és belső kommunikációja. 

 A  hivatali  munkához  elengedhetetlen  új  —DVD  alapú—  jogszabálykereső 
rendszerünk bevezetését szintén célzott házi oktatással segítettük, csakúgy mint az 
e-mail kezelést.

 Tartalmi szempontból az alábbi újdonságokat vezettük be:
- Hivatali  szerkesztőség  által  szerkesztett  és  lektorált  hírek  és  általános 

tartalom,
- Nevet,  telefonszámot,  szobaszámot,  főbb  tevékenységet,  ügyfélfogadási 

időt és elektronikus elérhetőséget mutató ügyfélsegítő információk,
- Sajtóanyagok,
- Letölthető iratminták,
- Ügymeneteket leíró, ügyfél-tájékoztató dokumentációk,
- Az ügyfelek véleményét közvetlenül fogadó fórum rendszer elindítása. 

Emberi erőforrás-gazdálkodás

 Igény  volt  arra,  hogy  a  hivatal  szervezzen  a  munkatársak  részére  közös 
rendezvényt a szervezeti kultúra és a munkahelyi légkör javítása érdekében: 

- A 2004. évi hagyományokat folytatva közös kirándulást szerveztünk 
Ballószögre, ahol sportoltunk, főztünk, beszélgettünk, a mindennapi 
munkától kicsit elszakadtunk.

- 2005.  december 16-án hivatali  apparátus értekezlet  keretei  között 
hivatalvezető  asszony és  a  főosztályvezetők  értékelték  a  2005-ös 
évet,  majd  jó  hangulatban  búcsúztattuk  közösen  az  óévet,  és 
koccintottunk a további sikeres közös munkára.

Ügyfelekkel, állampolgárokkal kapcsolatos fejlesztések

 A  hivatal  a  Közigazgatási  Ügyfélszolgálati  Karták  modellkísérletében  való 
részvétele  kapcsán  anyagi  támogatás  kapott,  melynek  célja  az  ügyfelek 
megelégedettségét javító beruházás megvalósítása. 

 Problémát  jelentett  hivatalunkban,  hogy  az  emeleteken  nincsenek  tájékoztató, 
eligazító  táblák.  A kapott  támogatás  jelentős  részét  így  arra  fordítottuk,  hogy 
beszerezzük  ezeket  a  táblákat  (ajtótáblák,  emeleti  információs  tábla,  eligazító 
tábla). 

 A fennmaradó  összegből  pedig  –  kísérleti  jelleggel  –  egy  olyan  görgethető, 
világítással ellátott pultot készíttetünk, mely alkalmas arra, hogy az ügyfelek ezen 
iratokat  töltsenek  ki,  egyben  ezen  helyeznénk  el  irattartóban  a  különböző 
nyomtatványokat és ügymenetleírásokat. 
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 Az  ügyfélszolgálati  karták  programjának  keretein  belül  2005.  év  elején  került 
volna sor ügyfélelégedettségi-mérésre, ez nem valósult meg, de a hivatalba érkező 
ügyfelek  részére  egy néhány kérdésből  álló  kérdőív  készült..  A kollégák és  az 
ügyfelek számára is újdonság a hivatal által készített ügyfél-elégedettségi kérdőív, 
mely  rövid  és  közérthető  kérdéseket  tartalmaz  az  ügyintézés  színvonalával  (a 
várakozási  idő  hossza,  az  ügyintézők  szakmai  felkészültsége,  a  probléma 
megoldásra, összbenyomás a hivatalban) kapcsolatban. Ügyintézőink a hivatalba 
látogató ügyfeleknek adták át a kérdőívet, melyet az ún. ötletdobozba dobtak be a 
kitöltést követően. Az ügyfél-elégedettségi kérdőívet úgy szerkesztettük meg, hogy 
maximum 5 perc alatt kitölthető legyen, és nagyon fontos volt a kérdőíven egy 
olyan hely biztosítása, ahová az ügyfelek ötleteiket, javaslataikat szerepeltethetik. 

  A felmérés egyelőre csak a hivatalban személyesen megjelenő ügyfelekre terjedt 
ki.  A kérdőíven az  ügyfelek a  vizsgált  időszakban (6 hónap)  95%-ban minden 
kérdésre  a  legjobb  véleményre  utaló  jelet  jelölték  meg  („nagyon  elégedett 
voltam”).  Mindössze  5%  jelölte  azt  meg,  hogy  közepesen  volt  elégedett  az 
ügyintézés színvonalával, melynek oka a várakozási idő hossza volt 

 2005.  februárjában kijelöltük a hivatal  ügyfélvédnökét,  akinek feladata,  hogy a 
hivatal  dolgozóival  és  a  hivatal  működésével,  valamint  a  Közigazgatási 
Ügyfélszolgálati  Kartában  foglaltak  megsértésével  kapcsolatos  panaszokról 
nyilvántartást  vezessen,  és  minden  évben  a  hivatal  működésével  kapcsolatos 
beszámoló  elkészítésével  egyidejűleg,  de  legkésőbb  január  15-ig  kimutatást, 
valamint szöveges értékelést készítsen.

 A CAF  intézkedési  terv  alapján  a  működéssel  kapcsolatos  javaslatok,  ötletek 
fogadására  a  hivatal  honlapján  fórumot  is  létrehoztunk,  melyet  folyamosan 
figyelünk. 

 Ezen  felül  működtetünk  egy  ingyenesen  hívható  telefonszámot  is.  2005-ben 
kísérleti  jelleggel  bevezettük  „Ügyfelek  napja”  elnevezésű  kezdeményezést, 
melynek lényege, hogy szerdán meghosszabbított ügyintézési időben, 18,00 óráig 
biztosítottuk ügyfeleink számára az érdemi ügyintézés feltételeit.  Természetesen 
mértük, hogy hány ügyfél vette igénybe ezt a lehetőséget. 

Az önértékelés végrehajtását követően, 2005. decemberében benyújtottuk kérelmünket a BM 
Közszolgálati  Hivatalába  módszertani  igazolás  iránt.  Az  igazolás  azt  tanúsítja,  hogy 
hivatalunk szakszerűen végezte el az önértékelést. A CAF kérdőív kitöltése mindekét évben a 
BM on-line rendszerén keresztül történt, és hozzájárultunk ahhoz, hogy adataink az Európai 
Közigazgatási  Intézet  (EIPA)  adatbázisába  bekerüljenek.  Az  EIPA a  hivatal  minőségügyi 
koordinátorával  felvette  a  kapcsolatot  és  e-mail-ben  aktív  együttműködés  alakult  ki 
hivatalunk és az EIPA között, ez többek között különböző angol nyelvű kérdőívek kitöltését, 
illetve  publikációk  készítését  jelenti.  2005.  februárjában  hirdeti  ki  az  Intézet,  hogy  a 
kiemelkedő  európai  CAF  megoldásokat  tartalmazó  kiadványába  hivatalunk  projektje 
megjelenik-e.  Természetesen  már  maga  a  felkérés  is  fontos  eredménynek  számít,  hisz 
Magyarországról  összesen  három  közigazgatási  szervet  kértek  fel  arra,  hogy  nyújtsa  be 
projektjét bemutató publikációját.

A 2005. évi önértékelés lezárását követően következő alkalommal 2007-ben tervezzük 
végrehajtani ismét a CAF Általános Értékelési Keretrendszert, addig is nagyon sok feladatunk 
van: a 2005. évben készült intézkedési terv végrehajtása, így többek között valamennyi 
partnerünkre kiterjedő ügyfél-elégedettségi felmérés megvalósítása.
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6.6.2.  Szociális  gyámhivatali  szervezetben  alkalmazott  korszerű 
szervezési és vezetési módszerek alkalmazásának tapasztalatai.

A gyámhivatal személyi állományát érintő legjelentősebb változás volt a 2005-ös évben, hogy 
két hatósági ügyintéző távozott a hivatalból, egyikőjük álláshelyére egy gyakorlott jogász, a 
másik hatósági ügyintézői álláshelyre pedig egy pályakezdő ösztöndíjas felvétele történt meg. 
Korábban  a  Hatósági  Főosztály  három  ügyintézővel  és  egy  osztályvezetővel  látta  el  a 
feladatát. 
Az elsődleges feladat az új kollegák betanítása volt, ami értelemszerűen az osztályvezetőre 
illetve a régi hatósági ügyintézőre hárult. Ezen személyi feltételek mellett a munkatervben 
foglalt feladatok végrehajtásán túl számtalan, év közbeni feladat is többletterhet jelentett a 
munkatársak számára, és nem hagyható figyelmen kívül az a tény sem, hogy szeptember 1-
jétől  a  szociális  hatáskörrel   bővült  a  gyámhivatal  feladat-és  hatásköre.  Az  új  hatáskör 
ellátására  a  Minisztérium  által  ajánlott  3  fővel  szemben  2  fő  áthelyezésre  került  a 
Közigazgatási Hivatal állományából, ahol korábban ezt a hatáskört 3 fő látta el.

A fentiekben részletezett személyi feltételek a hatósági hatáskör ellátásában a régi ügyintézők 
részéről jelentős túlmunkát igényeltek, továbbá egyes feladatokat - különösen az évközben 
felmerülőket - team-munkában végezték el. Az Intézményellenőrzési Osztály (osztályvezető 
+2  gyermekvédelmi  szakreferens  +1  bűnmegelőzési  koordinátor)  bővült  a  2  szociális 
szakreferens kollegával. A hatáskör átkerülése utáni időszakra maradt a megyében működő 
valamennyi civil fenntartású szociális intézmény szakmai ellenőrzése.

Ezen feladatnak - figyelembe véve azt a szakminisztérium által ágazatpolitikai célkitűzésként 
meghatározott elvárást is miszerint a szociális ágazatot és a gyermekvédelmet azonos szakmai 
elvárásoknak  kell  megfeleltetni  -csak  úgy  lehetett  eleget  tenni,  hogy  a  gyermekvédelmi 
szakreferens  kollegák,  valamint  a  bűnmegelőzési  koordinátor  is  részt  vett  a  szociális 
intézmények  ellenőrzésében.  Ez  a  megoldás  csak  azért  volt  kivitelezhető,  mert  a 
gyermekvédelmi intézmények éves ellenőrzését erőltetett ütemezésben, szeptemberig sikerült 
elvégezni, éspedig éppen arra való tekintettel, hogy kellő idő maradjon a szociális hatáskör 
beindítására. 

A szociális  intézményekkel  kapcsolatos  hatáskör  mellett  átkerült  a  mozgáskorlátozottak 
közlekedési  támogatása  is,  ami  már  az  idén  is  hatalmas  adminisztrációs  többletmunkát 
okozott,  pedig  „csak”  az  utalványok  felhasználásának  elszámoltatása,  illetve  a  pótkeret 
kiosztása  maradt.  A  Közigazgatási  Hivatalból  áthelyezett  két  gyakorlott  köztisztviselő 
kizárólag az intézményekkel kapcsolatos feladatokat látja el,  így a mozgáskorlátozottakkal 
kapcsolatos  hatósági  hatáskör  a  hatósági  osztályhoz  került,  ahol  pályakezdő  ösztöndíjas 
kollega kinevezett munkatárs irányításával gondozza ezt az ügytípust.

A 2005. év feladatait – különösen igaz ez az utolsó negyedévre – csak jelentős többletmunka 
árán,  és  a  munkatársak  által  tanúsított  nagyfokú  kollegialitás  mellett,  a  belső  tartalékok 
maximális kihasználása árán sikerült teljesíteni. 

6.6.3. Központi iktató és leíró kialakítása

A közigazgatási hivatalban az iktatói, irattár kezelési feladatokat három helyen végeztük. A 
főosztályok  iratkezelése  a  koordinációs  és  szervezési  főosztály  feladat-  és  tevékenységi 
körébe tartozott. Az igazgatási szervek önállóan oldották ezt meg. Az elintézett iratok tárolása 
is három helyen történt. 
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A megyei  önkormányzat  székházában  működő  közigazgatási  hivatalban  állandósult  az  a 
probléma, hogy sem az iratoknak, sem egyéb technikai eszközöknek, anyagoknak a tárolására 
megfelelő  helyiséggel  nem  rendelkezünk.  Ezért  a  rendelkezésre  álló  –  és  már  nagyobb 
részben bérleményként igénybe vett – területtel is észszerűbben kell gazdálkodni. 
A hivatal pénzügyi kondícióinak kedvezőtlen változása indokolttá tette a működési területek 
áttekintését abból a megközelítésből, hogyan lehet gazdaságosabban, költségtakarékosabban, 
korszerűbben  ellátni  egyes  feladatokat.  Ebbe  a  körbe  került  be  az  iktatás  rendszerének 
átalakítása, amitől munkaerő megtakarítást is várunk. 

A  hivatal  költségvetési  egyensúlyának  megtartását  célzó  Takarékossági  Intézkedésben 
fogalmaztuk  meg  a  központi  iktató  és  leíró  kialakítását,  2005.  december  1-jétől. 
Megszüntettük azt a gyakorlatot, hogy az igazgatási szervek külön iktassanak, mindezt egy 
iktató programon a központi iktató végzi. Az ügykezelőket áthelyeztük és így a – szervezeti és 
létszámtábla szerinti – hét ügykezelő között a feladatok arányosan oszthatók el, és ki tudják 
„szolgálni”  a  hivatal  főosztályait  és  igazgatási  szerveit.  Így  megoldható  a  helyettesítés, 
távollétek idején nem marad ellátatlanul egy-egy feladat. Az érdemi ügyintézők munkájának 
könnyítését,  egyben  a  szakmai  munka  minőségének  emelkedését  várjuk  attól,  hogy  a 
postázási, másolási, stb. feladatok elvégzése alól mentesülnek. Azzal, hogy az épületen belül 
egy helyre kerültek az ugyanazon feladatot ellátók, iktató és az irattár, egyszerűbbé teszi a 
munkavégzést, és a humánerő célszerűbb, takarékosabb kihasználását is eredményezi. 
Tapasztalok levonásáról – egy hónap eltelte után – még nem beszélhetünk. 

6.6.4. A korszerű elektronikus kapcsolattartás segítése.

A  hivatali  munkában  „házon  belül”,  az  irányító  hatósággal  és  társszervekkel,  az 
önkormányzatokkal  és  a  civil  szervezetekkel  kapcsolatban  kiemelkedően  fontos,  hogy az 
elektronikus  kapcsolattartást  elősegítő  címtárak  pontosak  és  mindenki  számára  elérhetőek 
legyenek.  Hivatalunk  ezért  központi  címtárat  vezetett  be,  melyben  az  alábbi  partnerek 
egységesen kerülnek tárolásra és frissítésre:

 hivatalunk munkatársai a megfelelő szervezeti csoportosítással együtt,
 a megye önkormányzatai,
 a közigazgatási hivatalok,
 a területi szervek.

6.6.5. Előadások prezentációkkal történő segítése.

Egy előadás már nem nélkülözheti azokat a vizuális elemeket, amelyek elősegítik a könnyebb 
megértést,  a  téma  elsajátítását.  A  2005-ös  évben  ezért  szinte  minden  előadásunkhoz  
— amennyiben nem állt rendelkezésre központi anyag — elektronikus diasort készítettünk. A 
diasorokban a szöveges információk mellett természetesen lehetőségünk van diagram jellegű 
adatsorok elhelyezésére, de térképalapú információk elkészítésére és megjelenítésére is.

6.6.6. A fizetési kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítése

Fizetési kötelezettségeinket elektronikus úton teljesítjük, ami idő és költségtakarékos.
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VII.
AZ ÉV SORÁN KIEMELT FELADATOK, ILLETVE EZEK 

VÉGREHAJTÁSA

7.1. A Ket. alkalmazásának tapasztalatai

7.1.1. A KET jogharmonizáció előkészítése és végrehajtása

A 2004. december 28-án kihirdetett, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban Ket.) bevezetése 2005. évben a 
helyi  önkormányzatokra jogalkotási,  a közigazgatási  hivatalokra képzési,  jogharmonizációt 
segítő feladatokat rótt.

A közigazgatási hivatalok és az önkormányzatok jogharmonizációval kapcsolatos munkájának 
összehangolására BM által megküldött összefoglaló és feladatterv alapján 2005. februárjában 
elkészítettük a megyei ütemtervet. A megyei ütemtervben a jogharmonizációval kapcsolatos 
önkormányzati  feladatok  teljesítésének  módját  és  ütemét  határoztuk  meg.  Február  23-án 
írásban  felhívtuk  minden  települési  önkormányzat  jegyzőjének  figyelmét  a  Ket. 
bevezetéséhez kapcsolódó helyi jogalkotási feladatokra és megküldtük a Belügyminisztérium 
tárgyban készült összefoglalóját és feladattervét annak mellékleteivel, valamint Bács-Kiskun 
Megyei Közigazgatási Hivatal Törvényességi Ellenőrzési Főosztályának helyi ütemtervét. A 
körlevélben  kértük  a  helyi  rendeletek  áttekintését,  a  jogharmonizációs  feladatok  várható 
nagyságának felmérését (1. felmérés). 

A 2005. február 28-án tartott jegyzői értekezleten az aktuális kérdések körében tájékoztatást 
kaptak  a  jegyzők  a  Ket.  bevezetéséhez  kacsolódó  jegyzői  feladatokról,  az  értekezlet 
időpontjában  rendelkezésre  álló  ismeretek  alapján  a  várható  jogszabály-módosításokról  és 
kötelező képzésekről, továbbá a helyi jogharmonizációs munka volumenének felméréséhez 
hivatalunk által javasolt technikáról, szempontokról. 

Ezzel egy időben megkezdődött a referensek felkészülése a Ket. szabályainak megismerésére. 
A referensek  egyéni  képzését  április  közepén  felváltotta  a  főosztályon  belüli,  főosztályi 
értekezleteken szervezett képzés. Ennek módszere: a Ket. egyes fejezeteiről a főosztály más-
más munkatársa  által  tartott  előadás,  valamint  az egyes  szabályozások közös értelmezése, 
májusban pedig a különböző önkormányzati hatósági ügyekre modell készítése/írása, a helyi 
rendeletek szabályozási területeinek referensek közötti felosztása. 

A Ket. rendelkezéseinek alaposabb ismerete, a megyére jellemző rendeletalkotási tárgyakra 
vonatkozó  ismeretek  és  a  jegyzőktől  telefonon  érkező  kérdések  alapján  május  közepéig 
pontosításra kerültek a jogharmonizációs munka volumenének februári adatai. A pontosított 
adatokat a Törvényességi Ellenőrzési Főosztály összegezte. Az összegzés tartalmazta, hogy 
melyik  település,  milyen  rendeletalkotási  tárgyban  alkotott  rendeletének  módosítását, 
újszabályozás előkészítését tervezi. (2. felmérés)

2005.  júniusában  megkezdődött  a  jegyzők  ötnapos  Ket.  képzése.  A  telefonon  történő 
véleménykérések,  adatpontosítások,  személyes  megbeszélések  és  a  jegyzők  oktatásának 
megkezdése  alapján  a  jogharmonizációs  munka  volumenének  adatai  kis  mértékben,  de 
folyamatosan módosultak. A beérkező adatok, információk több alkalommal is összesítésre 
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kerültek.  A  jegyzők  problémaként  jelezték  a  magasabb  szintű  jogszabályok  Ket.-tel 
összefüggő módosításának hiányát, késedelmét.

A jegyzők munkájának segítésére –a jegyzőktől származó adatok, kérdések, a rendelkezésre 
álló  jogszabályt  módosító  tervezetek  felhasználásával-  az  önkormányzati  rendeletek 
felülvizsgálatához egy 36 oldalas, részletes, valamennyi Ket. harmonizációs kérdést áttekintő 
módszertani  segédanyagot  készített  a  Törvényességi  Ellenőrzési  Főosztály,  melyet  az 
önkormányzatok  és  az  önkormányzati  helyettes  államtitkár  úr  részére  is  megküldtünk.  A 
segédanyaggal  az  önkormányzati  hatósági  ügyek  rendeleti  szabályozásához  kívántunk 
segítséget nyújtani. A segédanyag megküldésével egyidejűleg felhívtuk a jegyzők figyelmét a 
megyei ütemtervben megjelölt további feladatokra és az ütemtervben is megjelölt határidők 
betartására.

A kötelező jegyzői képzést követően lassan, de megkezdődött a helyi rendeletek jegyzők és 
képviselő-testületek  általi  felülvizsgálata.  Az  elkészült  rendelet-tervezeteket  a  jegyzők 
igényétől függően a területi referensek véleményezték. A jegyzők megkezdték munkatársaik 
Ket. képzését a kötelező oktatás alapján, és a nagyobb létszámú hivatalokban bevonták a helyi 
rendeletek  felülvizsgálatába.  Megnőtt  a  telefonon  érkező  kérdések  száma és  a  személyes 
megbeszélésekre vonatkozó igény. Júliusban a helyi ütemterv felhasználásával, kibővítésével 
a BM 21-710/1/2005. számú levelére átfogó megyei intézkedési terv készült 2006. júniusáig 
terjedő időre. Augusztus végére a helyi jogalkotási folyamatban jelentős lendületet adott a 
Ket.-tel összefüggő törvénymódosítások megjelenése. 

Szeptemberre befejeződött a területi referensek szervezett Ket. oktatása. A helyi jogalkotással 
összefüggő kérdések részbeni hasonlóságára tekintettel kértük a jegyzőket, hogy kérdéseiket 
telefon helyett írásban, e-mailen tegyék fel. Az e-mailen érkező kérdésekre rövid határidőben 
a referensek szintén e-mailen adtak választ a kialakított közös álláspontról, vagy a kérdést 
továbbították a hivatalon belül a megválaszolásban illetékes Hatósági Főosztály munkatársa 
felé. 
A minisztérium  részéről  igény  mutatkozott  arra,  hogy  a  közigazgatási  hivatalok  a  helyi 
jogharmonizáció  befejezéséről  egységes  szempontok  alapján,  statisztikai  felméréshez  is 
alkalmas módon nyújtsanak tájékoztatást. A Törvényességi Ellenőrzési Főosztály javaslataival 
részt vett az országos helyzetkép kialakítását és az önkormányzati adatszolgáltatást szolgáló 
táblázat véleményezésében.

Szeptemberben körlevélben hívtuk fel a jegyzők figyelmét arra, hogy a rendelkezésre álló idő 
rövidsége miatt  vélhetően felgyorsult  helyi  jogharmonizációs folyamatban jól  osszák be a 
rendelkezésre álló időt, használják fel 

 a Belügyminisztérium által készített 2005. februárban megküldött „Összefoglaló és 
feladatterv”, 

 „Segédanyag az önkormányzati  rendeletek felülvizsgálatához a Ket.  bevezetéséhez 
kapcsolódóan” című szakmai tájékoztató,

 a  jegyzők  és  köztisztviselők  részére  szervezett  szakmai  képzések  előadásai  és  az 
előadásokhoz kapcsolódó munkafüzetek,

 a Magyar Közigazgatási Intézet honlapján www.mki.gov.hu oldalon megjelent a Ket. 
elektronikus tananyag

által nyújtott ismereteket.

A  minisztérium  által  készített  önkormányzati  adatlap  kiküldésével  a  jegyzőktől 
adatszolgáltatást  kértünk  az  október  31-i  állapot  felmérésére.  (3.  felmérés)  A beérkezett 
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adatok összesítésre, elemzésre, értékelésre kerültek. Az értékelés során a táblázatban jelentett 
adatokhoz kapcsolódóan a  területi  referensek telefonon további  tájékoztatást  kértek  egyes 
településekről. Az összesítés, értékelés eredményéről a jegyzők a 2005. november 11-i jegyzői 
értekezleten kaptak tájékoztatást. 

November végén ismételt adatszolgáltatást kértünk azon önkormányzatoktól, ahol a korábbi 
adatlapon feltüntetett adatok szerint nem fejeződött be az érintett helyi rendeletek Ket.-hez 
kapcsolódó felülvizsgálata. (4. felmérés) Az adatok összesítése, a számszaki eltérések okai 
feltárásra kerültek. 

A  helyi  jogharmonizáció  februári  adatai  szerint  a  Ket.  felülvizsgálat  578  (a  hatályos 
rendeleteknek mintegy 1/7-e) rendeletet érint. Jelentős a különbség az előzetes felmérés és az 
utolsó, a megye 120 önkormányzata által szolgáltatott novemberi felmérés adatai között. A 
novemberi  felmérés  alapján  1354  hatályos  rendelet  felülvizsgálata  történt  meg  és  112  új 
rendeletet alkottak az önkormányzatok, kifejezetten a Ket végrehajtására. 

A helyi jogharmonizációs folyamat helyzetéről öt alkalommal jelentettünk a BM felé. Egy 
ütemterven  kívüli,  közbenső  tájékoztatásban  és  a  4  felmérés  adatainak  összegzését, 
elemezését  követően  adtunk  számot  a  jegyzők,  a  képviselő-testületek  és  a  Törvényességi 
Ellenőrzési Főosztály munkatársai Ket. hatálybalépéséhez kapcsolódó tevékenységéről.

7.1.2.  A  Ket.  hatálybalépésével  kapcsolatos  közigazgatási  hivatali  
feladatok

A 2005. év jelentős része a Ket. bevezetésével kapcsolatos feladatok teljesítésével telt el. 

 A  Ket.  rendelkezéseinek  egységes  értelmezése  érdekében  főosztályi 
munkaértekezletek keretében 2005. április 30-ig feldolgoztuk az egyes fejezeteket.

 2005. április 30-ig, majd ezt követően folyamatosan véleményeztük a Ket. hatályba 
lépésével összefüggő jogszabálytervezeteket.

 A hivatalban létrehoztuk 2005. május 9-én a „Ket. Munkacsoport”-ot (tagjai a Ket. 
oktatók és az Informatikai Főosztály vezetője), s munkatervünknek megfelelően az 
üléseken értelmeztük a Ket. rendelkezéseit, ügymenet modelleket készítettünk.

 A Hivatal  hatáskörébe  tartozó  első-  és  másodfokú  eljárásokat  modelleztük  2005. 
május 25-ig.

 A Megyei  Építész  Kamara  felkérése  alapján  az  építésügyi  szabályok  és  a  Ket. 
kapcsolatáról a Hatósági Főosztály vezetője előadás tartott Kecskeméten 2005. május 
27-én.

 A Ket. bevezetésével kapcsolatban a Hivatalon belül informatikai oktatást tartottunk 
„Elektronikus közigazgatás” és „Elektronikus levelezés” témakörben 2005. május 26-
tól.

 2005.  júniustól  5  napos,  majd  szeptembertől  2  napos  Ket.  oktatásokat  tartottunk. 
(Részletesen az 5. pontnál megtalálható, Képzés, továbbképzés cím alatt).

 A hivatal  által  havonkénti  rendszerességgel  kiadott  „TÁJÉKOZTATÓ”  kiemelten 
tartalmazta a Ket.  hatálybalépésével kapcsolatos információkat (képzések,  szakmai 
rendezvények, segédanyagok, megjelent jogszabályok, stb.) 2005. július 1-jétől.

 A  BM  megkeresése  alapján  elkészítettük  a  Ket.  bevezetésével  kapcsolatos 
feladatokról a megyei intézkedési tervet, kijelöltük a „Ket. kontaktszemélyek”-et, s 5 
ügykörben  5  „forródrót”  működését  annak  érdekében,  hogy  az  ágazati,  illetve 
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speciális  szakmai  kérdésekre  minél  szakszerűbb  és  gyorsabb  választ  kapjanak  az 
érintettek. Erről a Belügyminisztériumot, a jegyzőket és a dekoncentrált szerveket is 
tájékoztattuk 2005. július 25-én.

 Hivatalunk honlapján „help-desk” működtetését kezdtük meg 2005. augusztus elején.
 A Ket.  164.  §-ában  előírt  tájékoztatási  kötelezettségünk  teljesítése  érdekében  a 

közigazgatási hivatalvezetők közötti munkamegosztásnak megfelelően elkészítettük a 
szociális  és  gyámügyi  ügyintézéssel  kapcsolatos  „tájékoztatót”  (hatóság 
megnevezése, hatásköre, illetékessége; a hatóság elérhetőségi adatai; ügyfélfogadási 
rend;  ügyek  intézését  segítő  útmutatók;  a  hatályos  jogszabályokon  alapuló 
ügymenetre vonatkozó tájékoztatás; az ügyintézéshez használt formanyomtatványok) 
augusztus 30-ig, s folyamatosan véleményeztük a más közigazgatási hivatalok által 
elkészített anyagokat.

 A Magyar Közigazgatási Intézet által a 2 napos Ket. oktatáshoz készített „Jogesetek, 
joggyakorlatok” anyag megoldási kulcsait felülvizsgáltuk 2005. augusztus 30-ig.

 A Magyar Közigazgatási Intézet által a 2 napos Ket. oktatáshoz kiadott iratmintákat 
átdolgoztuk 2005. augusztus 30-ig.

 MÁK  6/2005.  (IX.8.)  állásfoglalás  elfogadásával  kinyilvánította,  hogy  a  Ket. 
bevezetésére  történő felkészülés,  valamint  a  Ket.  hatálybalépését  követő  egységes 
jogalkalmazás és a felmerülő problémák megoldása érdekében új munkacsoportot hoz 
létre (MÁK Ket. munkacsoport, amely azóta havonta tart ülést.)

 2005. szeptember 25-én a BM-et tájékoztattuk a Ket. oktatás tapasztalatairól és a Ket. 
rendelkezéseivel kapcsolatban felmerült problémákról. 

 Az anyakönyvvezetőknek 2005. oktober 10-11-én tartott 2 napos értekezleten a Ket. 
és az anyakönyvi jogszabályok alkalmazásáról is adtunk tájékoztatást.

 A jegyzőknek és az adó- és illetékügyekkel foglalkozó ügyintézőknek konzultációval 
egybekötött értekezletet szerveztünk az Art. és a Ket. alkalmazásáról 2005. november 
7-én Kecskeméten.

 Monitoring rendszer működtetése keretében 2005. október 28-án Budapesten vettünk 
részt értekezleten, november 1-jétől pedig heti rendszerességgel küldünk jelentést a 
BM-nek. Az ily módon továbbított jogértelmezési kérdésekre adott BM-es válaszokat 
folyamatosan  feldolgozzuk,  s  amelyekkel  egyetértünk,  hivatalunk  honlapján 
közzétesszük, a vitatott válaszokat pedig a BM-hez továbbítjuk.

 2005.  november  2-án  Hivatalunk  új  elektronikus  anyagokat  (”Elektronikus 
tájékoztató  szolgáltatás”;  „Ket.  tárgyszómutató”,  „Iratminták”;  „Jogesetek, 
joggyakorlatok”, „Ket. hatályba lépésével összefüggő új és módosuló jogszabályok”) 
jelentetett  meg  a  honlapján (www.bacskozig.hu),  amelyről  a  jegyzőket  és  a 
dekoncentrált szerveket értesítettük.

 2005. november 11-én Kecskeméten megtartott értekezleten a jegyzőket tájékoztattuk 
a  Ket.  hatályba  lépésével  kapcsolatos  kérdésekről  (Ket.  bevezetésével  kapcsolatos 
feladatok  a  Bács-Kiskun  Megyei  Közigazgatási  Hivatalnál;   önkormányzati 
rendeletek Ket. harmonizációja; felmerült jogalkalmazási és jogértelmezési kérdések; 
további feladatok).

 2005.  novemberében  a  Ket  hatálybalépésével,  új  jogintézményeivel  kapcsolatban 
tartott  Hivatalvezető  Asszony  Kecskeméten,  a  Bács-Kiskun  Megyei  Ügyvédi 
Kamaránál előadást.

7.1.3. Ket. alkalmazásának tapasztalatai

A Ket. hatályba lépése óta igen rövid idő (két hónap) telt el, így tapasztalataink saját első 
fokú  jogalkalmazásunk,  illetve  a  hozzánk  felterjesztett  másodfokú  ügyek  nyomán, 
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továbbá az önkormányzatoktól  és  a dekoncentrált  szervektől  érkezett  kérdések alapján 
keletkeztek.

Hivatalunk 2005-ben nem hozott olyan másodfokú döntést, amelyben a Ket. szerint kellett 
volna  eljárnunk.  Első  fokon  253  Ket.  hatálya  alá  tartozó  ügyben  hoztunk  döntést  (5 
pénzügyi  igazgatás,  180  építés-felügyeleti  eljárás,  1  közlekedésigazgatás,  37  általános 
igazgatás, 30 külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezése).

A leggyakrabban felmerült jogalkalmazási és jogértelmezési problémák:

 Mely ügyekben kell az Áe., s mely esetekben a Ket. szabályai szerint lefolytatni az  
eljárást? (Ket. 171. § (1))

Igen gyakran előforduló hibaként tapasztaltuk, hogy az Áe. alapján indult ügyben benyújtott 
fellebbezést a Ket-re hivatkozva terjesztett fel az elsőfokú hatóság.
A  közigazgatási  hatósági  eljárás  3  szakaszból  áll  (alapeljárás,  jogorvoslati  eljárás, 
végrehajtás).  Így a fellebbezést  is  az Áe.  alapján kell  hivatalunknak elbírálni.  Felhívtuk a 
jegyzők figyelmét értekezleten és levélben is a követendő eljárásra.
Amennyiben új eljárásra utasítjuk a hatóságot, döntésünkben felhívjuk a figyelmet, hogy a 
szabályszerű, teljes körű kézbesítést követően a Ket. szabályainak alkalmazásával járjanak el.
Panaszbejelentés kapcsán kellett tájékoztatnunk az ügyfelet és a jegyzőt, hogy jogutódlás az 
Áe.  szerinti  végrehajtási  szakban nincs,  új  alapeljárást  kell  lefolytatni,  ha ennek feltételei 
fennállnak

 Értesítés az eljárás megindításáról (Ket. 29. § (2)-(9))

Igen  sok  kérdés  érkezik  az  eljárás  megindítása  után  ismertté  vált  ügyfél  értesítésével 
kapcsolatban.  Ebben  az  esetben  azt  javasoljuk,  hogy  a  tudomásra  jutás  után,  esetleg  a 
bizonyítékok ismertetéséről történő tájékoztatással egyidejűleg tegyék ezt meg. (Ket. 70. §)
Az értesítésnél indokolt tájékoztatni az ügyfeleket arról is, hogy az ügyintézési határidőbe a 
Ket. 33. § (3) bekezdésében meghatározott időtartam nem számít bele.
Hirdetményi értesítés esetén a közhírré tétel is kötelező.
Jelentős  számú ügyfél  értesítése  számos kézbesítéssel,  s  ezáltal  jogerősítéssel  kapcsolatos 
problémát is megold (döntés közlése is hirdetményi úton Ket. 80. § (3) bekezdés, de ebben az 
esetben  a  Ket  80.  §  (4)  bek.  alapján  csak  lehetőség  az  önkormányzat/hatóság  hivatalos 
lapjában, ennek hiányában a helyi lapban történő közzététel!).

 Kérelemhez csatolandó mellékletek (Ket. 36. §)

Szakhatósági állásfoglalás esetén nem lehet az ügyféltől illetéket, igazgatási szolgáltatási díjat 
kérni, kivéve ha az igazgatási szolgáltatási díjról szóló jogszabály ezt kifejezetten lehetővé 
teszi.

 Meghatalmazott eljárásának visszautasítása (Ket. 40. § (4))

A  hatóság  visszautasítja  a  meghatalmazott  eljárását,  ha  a  képviseletet  jogszabályi 
felhatalmazás nélkül, rendszeresen, anyagi haszonszerzésre törekedve kívánja ellátni. A Ket 3 
konjuktív  feltétel  fennállását  írja  elő,  amelyek  meglétét  a  hatóságnak  kell  bizonyítani. 
Okmányirodai eljárásban ha a gépjármű forgalmazására jogosult szerv meghatalmazás alapján 
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jár  el  a  gépjármű  forgalomba  helyezése,  átírása  során  a  Ket-ben  meghatározott  együttes 
feltételek véleményünk szerint nem állnak fenn. Ezekben az esetekben a meghatalmazott nem 
a képviseleti munka ellátásával kapcsolatos haszonszerzési tevékenységet folytat, hanem az 
értékesítés során többletszolgáltatást nyújt meghatalmazás alapján annak érdekében, hogy az 
alaptevékenységéből tegyen szert nyereségre.

 Szakhatóságok közreműködése (Ket. 44-45 §)

A Ket 44. § (6) bekezdése alapján az eljárás megindítása előtt beszerzett,  az ügy tárgyára 
vonatkozó, hat hónapnál régebbi szakhatósági állásfoglalást akkor fogadja el a hatóság, ha a 
hozzá,  illetve  a  szakhatósághoz  korábban  benyújtott  kérelem  azonosságát  a  szakhatóság 
megállapította  (tehát  változatlanul  kérhet  az  ügyfél  közvetlenül  a  szakhatóságtól 
állásfoglalást).
A  Ket.  44.  §  (7)  bekezdése  alapján  értelmezésünk  szerint  a  hiánypótlási  felhívást  a 
szakhatóság  közvetlenül  küldi  meg  az  ügyfélnek,  amelyről  tájékoztatja  a  hatáskörrel 
rendelkező  illetékes  szervet.  A szakhatóság  értesítése  alapján  szünteti  meg  a  megkereső 
hatóság az eljárást a hiánypótlás nem teljesítése esetén.
A Ket.  45.  §  (1)  bek.  alapján  az  eljáró  hatóság  a  szakhatóság  állásfoglalását  az  érdemi 
döntésébe  foglalja.  Megítélésünk  szerint  a  szakhatósági  állásfoglalásban  meghatározott 
kikötések  teljesítését  az  eljáró  hatóság  köteles  ellenőrizni.  Természetesen  nincs  annak 
akadálya, hogy a szakhatóság saját hatáskörében eljárva hatósági ellenőrzést végezzen, s ez 
alapján hatáskörét gyakorolja.

 Igazolási kérelem (Ket. 66-67. §)

Az Áe. hatálya alá tartozó eljárásoknál ha az igazolási kérelemnek helyt ad, erről nem kell 
határozat, csak a felterjesztő levélben elég erről a felettes szervet tájékoztatni. Ha az igazolási 
kérelmet  elutasítja,  az  iratanyagot  csak  akkor  kell  felterjeszteni,  ha  ezen  határozat  ellen 
fellebbeznek.
A Ket. hatálya alá tartozó ügyekben mind az igazolási kérelemnek helyt adó, mind az azt 
elutasító végzés esetén fel  kell az iratokat terjeszteni a felettes szervhez annak érdekében, 
hogy a fellebbezési eljárást lefolytassa (Ket. 104-105. §).
 

 Hatóság döntései (Ket. IV. Fejezet)

A leggyakrabban felmerülő kérdés, hogy milyen formában hozza meg a hatóság a döntését pl. 
áttétel, idézés, helyszíni szemle esetén.
A Ket. 71. § (3) bekezdése általánosságban rendelkezik az egyszerűsített határozatról. A Ket. 
72. § (4) bekezdése is jogszabály, tehát az ott meghatározott feltételek fennállása esetén lehet 
egyszerűsített  határozatot hozni.  (A 72. § (4) bek. döntésről beszél,  de itt  határozatot kell 
érteni.)
A Ket.  72.  §  (5)  bekezdése  alapján  a  kizárólag  valamely  eljárási  cselekmény  időpontját 
meghatározó  végzésből  mellőzhető  az  indoklás  (jogorvoslat  nem!).  Ez  az  egyetlen 
egyszerűsített végzés. (Így pl.:  az idézés, helyszíni szemle kitűzése is ezek szerint végzés. 
Ebből számtalan probléma adódhat: Ket. 98. § (4) bek. alapján az eljárás egyéb résztvevője a 
rá vonatkozó elsőfokú végzés ellen önálló fellebbezéssel élhet.)
Kézbesítési  vélelem  (Ket.  79.  §)  esetén  lényeges:  8  napon  belül  tértivevényes  levélben 
értesíteni  kell  a  döntés  esetén  a  kézbesítési  vélelem beálltáról  az  ügyfelet.  Ezt  követően 
további teendő nincs!
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A hirdetményi  közlés (Ket.  80.  §  (1) és  (3) bek.)  kiváltja,  hogy tudakozódjunk,  gondnok 
kirendelését kérjük, de ha a küldemény „meghalt” jelzéssel érkezik vissza, akkor a korábbi 
szabályok szerint kell eljárni!
A tévesen  jogerősített  döntéshez  nem  fűződik  a  jóhiszeműen  szerzett  és  gyakorolt  jog 
védelme.

 Jogorvoslat /Ket. VII. Fejezet/

Végzések elleni jogorvoslat esetén nincs illetékfizetési kötelezettség (az Itv. módosításáig!)
Ket.  109.  §  (4)  „Ha  az  ügyfelek  valamelyike  a  hatóság  határozatával  szemben  bírósági 
felülvizsgálat  iránt  keresetet  nyújtott  be,  a  hatóság erről  az ügy iratainak felterjesztésével 
egyidejűleg a többi ügyfelet értesíti.” Tehát ezen értesítés az első fokú hatóság feladata.

7.2.  A  megyében  megalakult  többcélú  kistérségi  társulások 
működésének tapasztalatai.

Megyénkben a  többcélú kistérségi  társulások szerveződése 2003-ban kezdődött.  Abban az 
évben  nyílt  lehetőség  arra,  hogy  Baján  és  kistérségében  modellkísérlet  induljon  a 
Belügyminisztérium támogatásával. A megye kistérségei, de az országban több kistérség is e 
kísérlet  eredményét  felhasználva  szervezte  meg  2004-ben  a  társulásokat.  Bács-Kiskun 
megyében ebben az évben a 10 kistérségből 8-ban alakult meg  a többcélú kistérségi társulás, 
majd szeptemberig a kiskőrösi kistérségben is létrejött.  (VII./1. számú melléklet a működő 
többcélú társulásokról)

Mint ismeretes, ezek a társulások még az Ötv., valamint a helyi önkormányzatok társulásáról 
és  együttműködéséről  szóló  1997.  évi  CXXXV.  törvény  alapján  szerveződtek.  Ennek 
megfelelően  készítették  el  társulási  megállapodásukat  és  szervezeti  és  működési 
szabályzatukat,  figyelemmel  a  területfejlesztési  törvény  2004.  évi  LXXV.  törvénnyel 
elfogadott módosítására is.

A többcélú  társulások  szabályozásában  a  2004.  évi  CVII.  törvény  teremtett  új  helyzetet. 
Szükségessé  vált  a  megállapodások  módosítása.  E  munka  előkészítése  érdekében  2005. 
januárjában a társulási munkaszervezetek vezetői részére szakmai tanácskozást szerveztünk, 
ahol  minden  társulási  megállapodást  áttekintettünk  és  megbeszéltünk,  konkrét  szakmai 
javaslatokat tettünk azok módosítására.
Sürgetővé tette a módosítások végrehajtását az a tény, hogy a 2005. évi pénzügyi támogatások 
elnyerése érdekében is fel kellett készülni.

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 5. számú 
mellékletének 20. pontja a többcélú kistérségi társulások normatív működési támogatására 9 
milliárd  forintot  irányzott  elő  központosított  előirányzatként.  A  támogatás  elnyerésének 
feltételeit  a  Kormány 5/2005.  (I.19.)  rendeletében  szabályozta.  Az igények  benyújtásának 
határideje 2005. február 1. volt, amelyet a 26/2005. (II.15.) Kormányrendelet február 15-ig 
meghosszabbított.  Pályázatokat  azok  az  önkormányzatok  nyújthattak  be,  amelyek  2004. 
november  30–ig  megalakultak.  Ennek  megfelelően  9  társulás  nyújtott  be  pályázatot 
megyénkből.  A  módosított  17/2005.  (IV.5.)  BM-PM.  együttes  rendelet  8  kistérségnek 
állapított  meg  kiegészítő  normatív  hozzájárulást  460.523.501  Ft  összegben  (VII/1.  számú 
melléklet az egyes kistérségek támogatási összegéről).
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Kiskunhalas kistérség pályázata nem lett eredményes, mert a közoktatási intézményi létszám 
adatokat néhány település vonatkozásában nem tudta teljesíteni.

A többcélú  kistérségi  társulások  tevékenységének  vannak  általánosítható  tapasztalatai,  és 
felmerültek egy-egy kistérséget érintő tapasztalatok is.
Általánosan  megállapítható,  hogy  a  megye  települési  önkormányzatai  jól  reagáltak  a 
kínálkozó lehetőségekre, aktívan, kezdeményezően léptek fel a társulások szervezésében. 

A  társulások  létrejöttében,  majd  a  megállapodások  felülvizsgálatában  mind  az 
önkormányzatok  között,  mind  pedig  hivatalunk  és  az  önkormányzatok  között  konstruktív 
együttműködés volt.  A megállapodások szakmai színvonala,  törvényessége megfelelő volt. 
További  általános  tapasztalat,  hogy  e  területen  is  az  előzetes  szakmai  segítségnyújtás,  a 
nyugodt  egyeztető  munka  a  célravezető,  és  nem a  törvényességi  észrevételek,  kifogások 
utólagos megtétele.
Egy-egy kistérséget érintő konkrét problémák is felmerültek. Ezek egyike a kiskunfélegyházi 
kistérség többcélú társulás megalakulásának elmaradása.

Addig,  amíg  a  többcélú  társulások  első  megszerveződése  után  országosan  73%-os, 
megyénkben  pedig  90%-os  volt  a  szervezettség,  ez  az  arány mára  már  megfordult,  mert 
Kiskunfélegyháza kistérségben egyelőre nem jött létre a többcélú társulás. 2005. májusában is 
kísérletet  tettek  a  megalakulásra,  de  az  előkészítő  szakmai  anyag  alapján  úgy  látták  a 
települések, hogy nem hozzák létre a társulást. Fontos megjegyezni, hogy jól működik ebben 
a  kistérségben  is  az  önkormányzati  területfejlesztési  társulás  és  más  területen  is  van 
együttműködés. Így például 2005. év végén háziorvosi ügyeleti társulást hoztak létre.

A  kistérségek  területének  körültekintő  lehatárolása  ellenére  is  vannak  megoldásra  váró 
kérdések.

Imrehegy  a  kiskőrösi  kistérségből  a  kiskunhalasiba,  míg  Jászszentlászló  és  Móricgát  a 
kiskunfélegyháziból a kiskunmajsai kistérségbe való csatlakozását kezdeményezte.
Ez  utóbbi  felterjesztésre  is  került  a  BM-hez  a  települések  kérésére,  de  jogi  lehetőség  a 
következő választások után van a változtatásra.

A  többcélú  kistérségi  társulásokban  való  együttműködés  tapasztalatai  közül  elsőként 
kiemelést érdemel, hogy területfejlesztésben valamennyi település részt vesz.
A társulási megállapodásokban a feladatellátás széles körét fogják át. A megállapodások sok 
konkrét együttműködést a mikro-térségi társulásokra utalnak. Ennek megfelelően az oktatás, a 
szociális és egészségügyi ellátás a belső ellenőrzés, könyvtári ellátás terén jöttek létre mikro-
térségi társulások.

Az  együttműködés  legtöbb  problémát  felvető  területe  a  közoktatás.  A  jogszabályban 
meghatározott  tanulói  átlaglétszám  teljesítése  több  településen  nehézségbe  ütközik. 
Ugyanakkor  szeretnék  megtartani  a  saját  intézményt.  Kiskunhalas  kistérségben  például 
néhány település  az  oktatási  feladatban  való  együttműködésből  kilépett,  mintsem vállalta 
volna, hogy oktatási intézménye tagintézmény legyen. A konkrét esetben nem nagyon kicsi, 
hanem 1000-1200 lakosú  településekről  van  szó,  amelyek  mindenképpen  ragaszkodnak  a 
saját intézményhez.

Szociális  és  gyermekvédelmi  együttműködés  is  szerepel  a  társulási  megállapodásokban. 
Különösen  a  szociális  terület,  ezen  belül  is  a  jelzőrendszeres  házi  segítségnyújtás 
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megszervezése okozott gondot több területen. Jelzőrendszeres mikro-társulási megállapodásra 
törvényességi észrevételt is tettünk, mert a társulási törvény szabályait nem vették figyelembe 
mindenben.
Olyan példás együttműködés is létrejött, amely szerint Kiskunmajsa város jelentős szociális 
intézményének fenntartását a kistérség településeivel összefogva átadta a társulásnak.
Egészségügyi  területen  a  hétközi  és  hétvégi  orvosi  ügyelet  szervezésében  van  jelentős 
együttműködés.  Több  esetben  szakmai  segítséget  nyújtottunk  a  megállapodások 
előkészítéséhez. 

A belső  ellenőrzés  társulásban  történő  ellátása  több  kistérségi  megállapodásban  szerepel. 
Eredményes együttműködés bontakozott ki e területen a megyében.
Mozgókönyvtári feladatok ellátásának szervezésére a kecskeméti kistérségben vállalkoztak.

A többcélú kistérségi társulási megállapodások és a szervezeti és működési szabályzatok a 
többcélú társulási törvénynek, illetve a területfejlesztési törvénynek megfelelően készültek. 
Figyelemmel  arra,  hogy a  felülvizsgálathoz  előzetes  szakmai  segítséget  nyújtottunk,  csak 
néhány szóbeli észrevételt kellett tenni.

Szervezetüket a társulások a törvénynek megfelelően alakították ki. Az évi végi állapot szerint 
3  helyen  működik  külön  munkaszervezet  (Baja,  Kiskőrös,  Kunszentmiklós),  a  többi 
társulásnál a székhely polgármesteri hivatal látja el a munkáltatói feladatot.
A  közszolgáltatási  feladatok  szervezése,  ellátása  gyakori  üléseket  kíván.  A  kötelező 
ülésszámot jóval meghaladó, átlag 10 ülést tartottak 2005-ben.

Jánoshalmára a jegyzőkönyv felterjesztés miatt kellett észrevételt tenni. Működik a társulás, 
csak a jegyzőkönyvek felterjesztése késett.
Felterjesztési  késedelem más  társulásoknál  is  tapasztalható.  A jegyzőkönyvek  színvonala, 
törvényessége  megfelelő  volt.  Megfigyelhető,  hogy  a  döntések  jelentős  része  egyhangú 
szavazattal születik. Ez arra utal, hogy csak a kiérlelt, támogatottságot feltételező javaslatokat, 
elképzeléseket terjesztenek elő a tanácskozásokon.

Összességében megállapítható, hogy a megye többcélú társulásai a közös feladatellátásra, a 
lehetséges kiegészítő források felhasználására koncentrálva eredményesen működtek 2005-
ben.

7.3. A 2006. évi választásokra való felkészülés helyzete

Kiemelten fontos feladatként kezeljük a 2006-os parlamenti választásokra való felkészülést.
A tavasszal  sorra  kerülő  országgyűlési  képviselő  választások  szavazóköri  besorolásának 
felülvizsgálatát  és  a  szükséges  módosítások  átvezetését  az  Országos  Választási  Iroda 
vezetőjének 3/2005.(XI.10.) számú intézkedése  rendelte el.

A körzetellenőrzés és aktualizálás a Helyi Választási Iroda vezetőjének feladata, melyhez a 
hivatalunk által készített és kiküldött körzetállomány ellenőrző listák nyújtottak segítséget. A 
visszajelzések alapján megtörtént a számítógépes körzetadatbázis karbantartása. A beérkezett 
anyagok  összegezése  azt  mutatja,  hogy  idén  a  települések  mintegy  72  %-ánál  a  címek 
körzetbesorolása változatlan maradt. 
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Leginkább  a  szavazókörök  helyszíne,  illetve  annak  elnevezése  változott  a  2004-es 
népszavazáskori  állapothoz  képest.  A  HVI  vezetők  a  lehetőséghez  mérten  igyekeztek 
valamennyi szavazókört önkormányzati, vagy állami tulajdonban lévő helységben kialakítani, 
így a változtatásokat az esetek többségénél ez indokolta.
A  körzetesítési  munkálatok  2005.  december  19-ével  rendben  befejeződtek.  A  2006-os 
esztendő első hónapjaiban következnek a választási előkészületek további fontos feladatai.

7.4. A harmonizált joganyag alkalmazásának tapasztalatai

Az Európai Uniós csatlakozás idejére a jogharmonizáció befejezése szerepelt a célkitűzések 
között.  Ennek végrehajtása  érdekében folyamatos  erőfeszítéseket  tettünk.  A csatlakozással 
azonban  nem fejeződött  be  a  feladat.  Az  újabb  központi  magyar  és  uniós  szabályozások 
folyamatosan  szükségessé  teszik  az  önkormányzati  joganyag  vizsgálatát.  A harmonizáció 
elsősorban a magyar joganyaghoz igazítást jelenti. Vannak területek, így például a vagyoni 
döntések,  állami támogatások és  a  közbeszerezések,  ahol  kiemelten figyelni  kell  az uniós 
szabályokra is.

Az  önkormányzati  rendeletek  jogharmonizációjának  fenntartása  mellett  2005-ben  a  Ket. 
jogharmonizáció feladatai is jelentkeztek. Ez lényegében azt jelenti,  több szempont szerint 
kellett  vizsgálni  a  megalkotott  rendeleteket,  mert  a  gyakorlatban  ugyanabban  a 
szabályozásban volt jelen az uniós és a Ket. jogharmonizáció előírásainak való megfeleltetés. 

Az önkormányzati joganyag minősége, áttekinthetősége javult és szerencsére nem fordultak 
elő olyan jogszabálysértések, amelyek azzal a következménnyel jártak volna, hogy más uniós 
polgárok  joga  sérült  volna,  vagy  valamilyen  nemzetközi  kihatású  más  következmény 
jelentkezett volna.

A megye helyi  önkormányzatainak rendeletei  szakmai színvonalban, jogharmonizáltságban 
kiállják a próbát más megyék rendeleteivel. Nem állítjuk ugyanakkor, hogy hibátlanok. Ezt 
jelzi az is, hogy a BM szúrópróbaszerűen kiválasztott 2-2 rendeleti szabályozást. Megyénkből 
egy  köztisztasági  és  egy  állattartási  rendeletet,  amelyekkel  kapcsolatban  néhány  kifogást 
fogalmazott meg, főleg szabálysértési területen.

A  helyi  jogalkotásnál  igen  fontos  szempont  a  közösségi  alapelvekkel  való  összhang 
biztosítása.
Kiemelkedően fontos az átláthatóság, a jogbiztonság, előreláthatóság elvének biztosítása. 

Megyénkben  is  leggyakrabban  a  jogbiztonság  elve  sérül  az  alapelvek  közül  a  helyi 
jogalkotásban.  Erre  példákat  találtunk  a  mentességek  és  kedvezmények  feltételeinek 
meghatározása  során,  de  a  norma  egyértelmű,  pontos  megfogalmazásának  elmaradása 
esetében is.

A szociális és a gyermekvédelmi ellátásokat szabályozó rendeleteknél szerencsére már csak 
elvétve találkoztunk a személyi hatály közösségi jogot sértő megfogalmazásával.

A  beszámoló  korábbi,  törvényességi  ellenőrzését  tárgyaló  részében  is  foglakoztunk  a 
vagyonrendeletek megalkotásának és alkalmazásának problémájával.
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Az Európai Közösséget létrehozó Szerződés (EKSZ.) 87. cikke szerint állami támogatásnak 
tekinthető  az  önkormányzatok  ingatlan  értékesítése,  amelyre  a  97/C  209/03  bizottsági 
közlemény vonatkozik.
Több  esetben  találkoztunk  az  ebben  foglaltak  megsértésével.  Elsősorban  nem  vették 
figyelembe a bejelentési kötelezettséget TVI. felé, továbbá a konkrét értékesítési eljárásban a 
nyilvánosság, a verseny, az értékelés szabályait megsértették. A tárgyilagosság kedvéért meg 
kell jegyezni, hogy nem nagy értékű ingatlanokról volt szó a kifogásolt esetekben.

A közbeszerzésre vonatkozó szabályok alkalmazása egy másik érzékeny terület. A bonyolult 
és az önkormányzatok számára is jelentős terheket meghatározó szabályozás alkalmat nyújt 
arra, hogy sokat hibázzanak.

Az  év  során  más  megyékkel  együtt  áttekintettük  a  közbeszerzési  szabályozások  és 
végrehajtásuk  helyzetét.  Az  önkormányzatok  számára  ugyan  nincs  rendeletalkotási 
kötelezettség, de a közbeszerzési szabályzatok elkészítése is nehézséget okozott.
A közbeszerzésben sajnos a felkészítő oktatások országosan sem történtek meg időben, nincs 
elegendő felkészült önkormányzati szakember.

A  hulladékgazdálkodási  közszolgáltatás  ellátásánál  a  szolgáltató  kiválasztásának  is 
közbeszerzési  eljárás  alapján  kell  megtörténnie.  E  területen  is  tapasztaltunk  esetenként 
törvénysértést.

A  beszámoló  törvényességi  ellenőrzéssel  foglalkozó  részében  több  átfogó  vizsgálattal 
kapcsolatos  témát  kifejtettünk.  Ezek egy része a  jogharmonizációs célú felülvizsgálatot  is 
szolgálta.  Felülvizsgáltuk  az  idegenforgalmi  adó  rendeleteket,  a  temető  rendeleteket  e 
témakörbe is tartozóan. 

Az önkormányzatok munkájában olya törekvéseket tapasztaltunk, amelyek a megnövekedett 
kihívásoknak  való  megfelelést  szolgálják.  Szabályozásaikat,  jogalkalmazásukat  erőteljesen 
alakítják az új követelményekhez.
 
Az elmúlt 2-3 év feladatai; az elektronikus ügyintézésre való felkészülés, Ket. bevezetése, 
egyes  szabályozási  területek  (közbeszerzés,  egyes  szociális  ellátások,  stb.)  gyökeres 
megváltozása olyan nagy kihívást jelentett, amellyel maradéktalanul nem tudtak megbirkózni. 
A felkészülésre,  a kiérlelt  jogalkotásra  és jogalkalmazásra helyi  szinten is  több időre van 
szükség.

Az  önkormányzat  ez  irányú  munkáját  a  szakmai  segítségnyújtás  eszközeivel  igyekeztünk 
támogatni, mint arra a beszámoló más részében kitértünk. Így került sor jegyzői értekezleten a 
TVI. munkatársának szakmai előadására, különböző tájékoztatók kiadására.
Összességében megállapítható,  hogy a  harmonizáltság fenntartása,  a  harmonizált  joganyag 
alkalmazása hibákkal tarkítva, de megfelelően halad.
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7.5.  Országos  jelentőségű  ad  hoc  feladatok  (pl.  érettségi) 
végrehajtásának,  lebonyolításának  sikeressége,  esetlegesen  felmerült 
problémák

7.5.1. Az önkormányzatok uniós pályázatainak segítése

Kiemelt célkitűzéseink között szerepelt a helyi önkormányzatok európai uniós pályázatainak 
segítése. Hivatalunk ennek keretében pályázatfigyelő tevékenységet végzett, melynek során 
folyamatosan  nyomon  követte  a  Belügyminisztérium  honlapján  megjelenő  pályázati 
kiírásokat és az azokkal kapcsolatos információkat. 

A helyi  önkormányzatokat  érintő,  valamely  Operatív  Program Irányító  Hatósága,  vagy  a 
Területpolitikai  Kormányzati  Hivatal  által  közzétett  pályázati  felhívásokról  több  ízben 
tájékoztatta hivatalunk a Bács-Kiskun megyei települési önkormányzatokat elektronikus levél 
formájában,  melyből  összefoglaló  jellegű  tájékoztatást  kaphattak  az  egyes  kiírásokról.  A 
tájékoztatás  minden  alkalommal  tartalmazta  a  pályázati  kiírás,  illetve  a  pályázati 
dokumentáció  hozzáférhetőségének  pontos  helyét,  szükség  esetén,  a  felhasználás 
megkönnyítése  érdekében  akár  a  dokumentumok  letöltéséhez  szükséges  egyes  lépések 
részletes leírásával.  A hozzáférhetőségre vonatkozó adatok megfelelőségét minden esetben 
külön  ellenőriztük,  így  azok  –  a  téves  megjelöléssel  érkezett  információkat  –  pontosítva 
kerültek az önkormányzatok részére megküldésre. 
A  tájékoztató  levelekben  hivatalunk  a  kiírt  pályázati  felhívással  kapcsolatos  esetleges 
segítségnyújtást jelentő elérhetőségek feltüntetésére sem mulasztott el kitérni.

Átalánosságban  a  pályázási  lehetőségekkel,  illetve  konkrét  pályázati  felhívásokkal 
kapcsolatban  is  nyújtottunk  segítséget  a  helyi  önkormányzatok  számára,  az  ilyen  tárgyú 
kérdések szóbeli formában érkeztek hozzánk.

Ezen  felül  hivatalunk  a  II.  Nemzeti  Fejlesztési  Terv  koncepciójának  a  helyi 
önkormányzatokkal való megismertetésében is szerepet vállalt. A koncepcióval kapcsolatban 
kifejezett javaslat az önkormányzatoktól nem érkezett.

A  Belügyminisztérium  Önkormányzati  EU  Információs  Központja  részéről  érkezett 
megkereséseknek,  melyek  az  Európai  Uniós  projekt-,  illetve  pályázat-előkészítés 
önkormányzati  tapasztalatok,  vagy  a  menekültek  magyarországi  integrációjára  vonatkozó 
önkormányzati  tapasztalatok  feltárására,  az  ezen  tapasztalatokat  tükröző  adatok 
összegyűjtésére vonatkoztak, hivatalunk – a Bács-Kiskun megyei önkormányzatok körében 
végzett  felméréssel  és  a  felmérés  eredményének  a  Belügyminisztérium  felé  való 
továbbításával – határidőben eleget tett. 

Adódott  olyan  alkalom  is,  melyben  a  helyi  önkormányzatok  által  benyújtott  pályázatok 
érvényes  pályázatként  történő  elbírálásához  szükséges  feltétel  teljesítése  érdekében  a 
Belügyminisztérium Önkormányzati EU Információs Központja és a Közigazgatási Hivatalok 
között létrehozott információs rendszer lehetővé tette az ügy gyorsabb elintézését. 

A  létrejövő  információs  rendszerben  haladó  információáramlás  természetesen  nem  egy 
irányban  történt,  hiszen  hivatalunk  több  alkalommal  is  jelzett  az  Önkormányzati  EU 
Információs Központ felé a pályázati felhívásokkal kapcsolatos problémákat, kérdéseket.
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Tapasztalataink szerint az a célkitűzés, hogy az uniós, vagy hazai pályázatokkal kapcsolatos, a 
helyi  önkormányzatokat  érintő  információ,  illetve  az  Önkormányzati  EU  Információs 
Központ felől érkező információ hivatalunknál egy személy kezében összpontosuljon, nem 
valósult  meg  maradéktalanul,  így  adott  esetben  fennáll  annak  a  veszélye,  hogy  ezt  az 
együttműködés minősége, illetve a tájékoztatás alapját képező információk pontossága sínyli 
meg.

A gyakorlat azt mutatja, hogy a pályázási készség tekintetében a helyi önkormányzatok élesen 
két külön csoportba sorolhatóak. Vannak olyan önkormányzatok, melyek minden kínálkozó 
lehetőséget felhasználnak és a pályázati kiírásokat – akár külön szakember alkalmazásával – 
naprakészen követik, így az ő esetükben a pályázati kiírásról való tájékoztatás legfeljebb a 
megerősítést szolgálja. 
Ezzel  szemben  azon  önkormányzatok  esetében,  melyek  a  pályázati  lehetőségek  nyomon 
követésére kisebb hajlandóságot mutatnak, célszerű lenne a rendszeresebb ismertetés. 

A pályázati  referens  2005.  év  folyamán  két  munkaértekezleten  vett  részt,  mely  a  helyi 
önkormányzatoknak az Európai Unió Strukturális Alapjai által támogatott, valamely Operatív 
Program keretében megjelenő pályázati lehetőségeit,  az azokról történő információszerzést 
érintette.  

A 2005. július 19. napján, az Önkormányzati EU Információs Központ által tartott értekezlet 
egyik  célkitűzése  szerint  a  Központ  és  a  Közigazgatási  Hivatalok  között  egy  szorosabb, 
közvetlenebb információs rendszer épülne ki, mely a Közigazgatási Hivatalok esetében egy-
egy referens személyében összpontosulna. Az információs rendszer segítségével a pályázati 
kiírásokkal  kapcsolatos  információ  hatékonyabban  és  könnyebben  jutna  el  a  helyi 
önkormányzatokhoz, hiszen a Közigazgatási Hivatal az önkormányzatokkal fenntartott napi 
kapcsolatára  tekintettel  könnyebben  tud  reagálni  a  helyi  igényekre.  A gyakorlatban  ilyen 
mértékben  célzott  megkeresés,  információnyújtás  nem történt,  az  azonban  mindenképpen 
elmondható, hogy a helyi önkormányzatok hivatalunkon keresztül gyorsabban és pontosabb 
formában jutottak az őket esetlegesen érdeklő információkhoz. 

A helyi önkormányzatok ezen információs rendszer keretében szerezhettek tudomást – többek 
között - a Kistérségi Plusz program alakulásáról, mely a leghátrányosabb kistérségek, illetve 
települések felzárkóztatását tűzte ki célul. 

7.5.2. Érettségi tételek átadása az iskolák számára

A közigazgatási hivatal 2005-ös évben azt a rendkívüli feladatot kapta, hogy a középiskolai 
érettségi  tételeket  az  érintett  iskolák  igazgatói  részére átadja,  ezzel  biztosítva azt,  hogy a 
tételek illetéktelen kezekbe ne jussanak. A közigazgatási hivatal a futárszolgálattól vette át az 
anyagot és a kora reggeli órákban adta át az iskolák vezetőinek. 
Május 11-e és május 23-a között a hivatal 66 dolgozója összesen 667 órát fordított az írásbeli 
érettségi  tételek  fogadásának  előkészítésére  –  iskolák  értesítésére  -,  a  különböző 
nyilvántartások,  jelentések  elkészítésére,  majd  a  tételek  átvételére  és  átadására.  Ennek  az 
időtartamnak  nagyobbik  részre  munkaidőn  kívül  esett.  Ezért  nem  volt  könnyű  azt 
megszervezni, hogy a hivatali munka is zökkenőmentesen folyjék, az ügyeleti szolgálatot is 
teljesíteni tudja, de pihenjen is a személyi állomány.
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Az érettségi tételek átadása zökkenőmentesen történt, rendkívüli esemény nem fordult elő. Az 
apparátus  egy  emberként  vállalta  a  rendkívüli  munkát  és  sikeresen  teljesített.  A 
belügyminisztérium 4,8 millió Ft-ot biztosított az ad hoc feladat végrehajtására. 

7.5.3. Törvényességi rendszer (TÖRV) megújítása

A 2004-es évben fejlesztési szakaszban lévő törvényességi rendszer 2005. január 1-től éles 
üzemi indítása megtörtént. Mint minden komplex rendszer esetén ez az indulás most sem volt 
zökkenőmentes,  de  a  törvényességi  és  az  informatikai  szakterület  összehangolt  munkája 
eredményeként a problémák megoldásra kerültek.
E munka eredményeként rendelkezésre áll a törvényességi ellenőrzési szakterület munkáját 
segítő  —formájában  és  szolgáltatásaiban  megújult—  Törvényességi  Ellenőrzési  Rendszer 
(TÖRV). Az önkormányzati törzsadatok, jegyzőkönyvek, a rendeletek leíró adatai és csatolt 
állományaik elektronikus úton juttathatók a megyei rendszerbe. Innen teljesen automatizált 
módon kerülnek az adatok a Belügyminisztérium önkormányzati törzsadattárába, valamint a 
szintén központi önkormányzati rendelettárba. 
Mindkét központi adattár megtekinthető az Interneten:

 Önkormányzati rendelettár: nrt.bm.hu
 Önkormányzati törzsadattár: nrt.bm.hu/bm/nrt.nsf/nev?openview

A rendszer alapjaiban készen áll arra, hogy a dokumentumok elektronikus aláírással ellátva 
közlekedjenek  a  különböző igazgatási  szintek  — önkormányzatoktól  a  minisztériumig — 
között.  A  Törvényességi  Ellenőrzési  Rendszer  Kiegészítő  Alkalmazásának  oktatása  a 
települések részére megtörtént, de a 2006-os év feladata lesz a helyi adatszolgáltató program 
éles üzembe állítása, és az általa küldött adatok területi rendszerbe integrálása.

7.5.4. Korszerű vizsgaszervezés (TEKTOR)

2005 év elején megnyílt a lehetőség, hogy a Magyar Közigazgatási Intézet által fejlesztett  
— vizsgaszervezést segítő— programot használatba vegyük. Hivatalunk elhatározta, hogy a 
munkát segítő alkalmazást mihamarabb rendszerbe állítja.
Természetesen, mint minden új és még kipróbálatlan informatikai rendszernél, ennél is voltak 
kezdeti nehézségek, de a közel két hónapos tesztidőszak és a számtalan jelzett és kijavított 
hiba  és  probléma  után  a  rendszer  beváltotta  a  hozzá  fűzött  reményeket.  A 2005-ik  év 
tekintetében  már  elmondhatjuk,  hogy  minden  a  vizsgaszervezéssel  kapcsolatos 
részcselekményt  a  TEKTOR  programmal  tartunk  nyílván,  dokumentálunk  le  a 
jelentkezésektől a bizonyítvány nyomtatásáig.
Munkánk igazi gyümölcseként félévkor és évvégén a rendszer „gombnyomásra” szolgáltatta 
részünkre az egyébként igen összetett statisztikai táblákat.

7.5.5. Parlagfű elleni védekezés eredményeinek felmérése

Augusztus-szeptember  hónapban  különösen  aktuálissáv  vált  a  parlagfű  elleni  védekezés 
országos adatainak rendszeres figyelemmel kísérése. A Belügyminisztérium Önkormányzati 
Helyettes  Államtitkárának rendelkezése  alapján augusztus  22-e  és  október  3-a  között  heti 
rendszerességgel  gyűjtöttük az önkormányzati  adatokat,  mert  a  települések belterületén az 
önkormányzatokra hárulnak a parlagfű elleni védekezési feladatok.
A hivatal 3 főosztálya (törvényességi ellenőrzési,  informatikai,  valamint a koordinációs és 
szervezési) együttműködésével zajlott a feladat teljesítése. 
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A  belügyminisztérium  felé  a  jelentési  kötelezettség  határidőben  történő  teljesítéséhez 
nemegyszer a jegyzők figyelmeztetésére volt szükség. 

A felmérés adatai alapján a megyében több mint 52 ha területen, 14 esetben, 253 ezer Ft 
költséggel hajtottak végre közérdekű védekezést. 
A mulasztókkal szemben 45 esetben szabtak ki bírságot, amelynek összege 2 millió 310 ezer 
Ft volt. 

7.5.6.  Regionális  Fejlesztési  Operatív  Program  keretében  képzések 
megszervezése

A program  végrehajtására  a  Magyar  Közigazgatási  Intézet  és  a  hivatal  együttműködési 
megállapodást kötött, 2005. februárban. 
A végrehajtásról a beszámoló 5.1.2. pontja szól. 

7.5.7. Adóigazgatással kapcsolatos soron kívüli feladatok

Iparűzési adó ügyekben hozott döntéseinkről, azok bírósági felülvizsgálatának állásáról 2005-
ben  több  alkalommal  is  kellett  jelentést  készítenünk  a  Pénzügyminisztérium Illetékek  és 
önkormányzati adók főosztálya részére (erről részletesen a 2.2. pontnál írtunk).
A Belügyminisztérium megkeresésére idegenforgalmi adóügyben célvizsgálatot végeztünk a 
megye 23 településén (részletesen a 2.3. pontnál számoltunk be a vizsgálat eredményéről).

7.5.8. A gyermekek nyári étkeztetésének normatív finanszírozása

A megyei gyámhivatal legnagyobb ad hoc jellegű faladata a gyermekek nyári étkeztetéséhez 
kapcsolódó normatíva igények felmérése, a megyei normatíva elosztása, a 6/2005. (VI. 20.) 
ICSSZEM-BM-PM.  rendelet  végrehajtásából  adódó  koordinációs  feladat  gyors  és 
megfelelően szervezett ellátása volt.  Az önkormányzatok számára az első tájékoztatást még a 
jogszabály kihirdetését megelőzően ki kellett küldenie a hivatalnak, hiszen 2005. június 30-ig 
már  a  hivatalnak  a  jegyzők  -  a  gyermekjóléti  szolgálatok  bevonásával  megfogalmazott 
-támogatásra  vonatkozó  igényét  összesítve  kellett  továbbítania  a  MÁK  Területi 
Igazgatóságának.  Az  előzmény  nélküli  feladat  a  jegyzők  részéről  számtalan  értelmezési 
kérdést vetett fel, ezek megválaszolása, a keretösszeg elosztásához kapcsolódó egyeztetések 
egy munkatárs idejét - az utómunkálatokat is figyelembe véve - közel egy hónapig lekötötte. 
A feladat elvégzésének eredményeként a megyében 3811 gyermek összesen 63.735 étkezési 
napon 19.030.000,-Ft étkezési támogatásban részesült.

7.5.9. Bűnmegelőzési kérdőíves felmérés

A  Belügyminisztérium  Önkormányzati  Helyettes  Államtitkára  ez  év  szeptemberében 
megkereséssel  élt  a  közigazgatási  hivatal  felé  azzal,  hogy  az  általa  összeállított  két  – 
bűnmegelőzés tárgykörben készült – kérdőív a megye valamennyi települési önkormányzata 
felé kiküldésre kerüljön. A kérdőívek feldolgozását a megyei szociális és gyámhivatal vállalta 
magára,  melynek  eredményeként  a  megye  jelenlegi  bűnmegelőzési  helyzetét  átfogó 
összegzésben elemezte. 
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2005.  decemberében  a  Belügyminisztérium  Bűnmegelőzési  helyettes  államtitkárának 
felkérésére  reagálva  kellett  a  fenti  két  kérdőív  (táblázat,  illetve  szöveges  formában 
összeszerkesztett)  tartalmát  egy  előre  szerkesztett  táblázatba  foglalni,  valamint  az  összes 
kérdőívet elektronikus úton megküldeni.

7.5.10.  A  szociális  és  gyámhivatal  azonnali  adatszolgáltatási  
kötelezettsége

A szakmai főhatóság több alkalommal kérte a hivatalt azonnali adatszolgáltatásra; így június 
14-én a megyei gyámhivatal 2004-2005. évi létszám, ügyiratforgalmi és ellenőrzési adataira 
vonatkozóan;  november  22-én  azon  szociális  intézmények  számáról,  férőhely  szám 
megjelölésével, amelyek az emelt szintű férőhelyek visszaminősítését kérték; november 23-án 
fenntartói  részletezés  szerint  az  időskorú  hagyományos  és  emelt  szintű  szociális 
intézményekben  lévő  férőhelyekről  kellett  adatot  továbbítani.  Ez  utóbbi  különösen  nagy 
munkát jelentett, hiszen a korábbi hatáskörben sem, de a szeptember 1. utáni hatáskörváltozás 
eredményeként  sincs a  szociális  intézményekre vonatkozóan nyilvántatási  kötelezettsége a 
Szociális  és  Gyámhivatalnak.  Az  intézményekre  vonatkozó  átiktatott  teljes  iratállomány 
egyenkénti kigyűjtésével volt teljesíthető e két utóbbi félnapos határidejű feladat 

7.5.11. Egyéb ad hoc feladatok

A beszámoló  VII/… sz. mellékletében lévő táblázatba összegyűjtöttük azokat a soron kívüli 
feladatokat (felmérés, ellenőrzés, soron kívüli ellenőrzés, stb.), amelyek a napi munka mellett 
jelentkeztek.  A  legtöbbször  rövidre  szabott  határidőt  több  főosztály  összefogásával  – 
esetenként túl munkában – tudtuk teljesíteni. 

7.6.  A  közigazgatási  szolgáltatások  korszerűsítési  programjában  való 
részvétel tapasztalatai

Ebben a pontban két kormányhatározatban megfogalmazott feladatok végrehajtását szolgáló 
munkáról adunk számot. Ezek a következők:
1044/2005.  (V.  11.)  Korm.  határozat  a  közigazgatás  korszerűsítését  szolgáló  aktuális  e-
kormányzati feladatokról,
1052/2005.  (V.  23.  )  Korm.  határozat  a  közigazgatás  teljesítményének  növelését  szolgáló 
rövid távú intézkedésekről és átalakításának középtávú feladatairól. 

7.6.1. A Ket bevezetésére történő felkészülés

A Ket által preferált és – jogszabályi kizárás hiánya esetén – elrendelt elektronikus ügyintézés 
bevezetését a 2005. év során több tényező is hátráltatta:

 Ket  ez  irányú  követelményeit  részletesen  meghatározó  végrehajtási  rendeletek 
csak a törvény hatálybalépése előtt láttak napvilágot.

 Az  objektív  feltételként  szükséges,  kormányzati  felültanúsítással  rendelkező 
elektronikus  tanúsítvány  nem  állt  rendelkezésre,  fejlesztése  a  beszámoló 
készítésének pillanatában is folyamatban van.
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 A  fejlesztéshez  és  a  bevezetéshez  szükséges  anyagi  kondíciók  nem  álltak 
rendelkezésre.

Emellett  természetesen  folyamatosan  figyelemmel  kísértük  a  jogszabályok  tervezeteit  és 
cselekvési programok kidolgozásával készültünk a feladat elvégzésére.
A „Minimumprogram”-nak hívott terv szerint hivatalunk indulásképpen egy csökkentett —de 
a célnak mindenben megfelelő— funkcionalitású elektronikus ügyintézést tud a közeljövőben 
megvalósítani az alábbi feltételekkel:

 kizárólag e-mail-en fogadjuk az elektronikus beadványokat, ügyfélkapun keresztül 
nem,

 az  ügyfajtához  kapcsolódóan  a  meghatározott  részcselekmények  történhetnek 
elektronikusan is,

 a döntés minősített elektronikus aláírással ellátva visszaküldésre kerül az ügyfél 
elektronikus postafiókjába,

 az aláírást és az időbélyegzést célszoftverrel oldjuk meg,
 az  adatvédelmi  és  adatbiztonsági  szabályok  betartásához  az  elektronikus 

ügyintézés  során  keletkezett  elektronikus  dokumentumokat  belső  szervereinken 
tároljuk,  amelyek  hozzáférése  szigorúan  szabályozott,  korlátozott  és  az 
adatkapcsolat titkosított.

7.6.2. Honlap fejlesztés, üzemeltetés

Hivatalunk belső és külső WEB lapja – a jogszabályi változásoknak (kötelezettségeknek) is 
köszönhetően – látványos tartalmi változáson ment keresztül. 

A hivatal ez év február 1-jén mutatta be a megújult honlapját, amely már a legkorszerűbb 
technológiák alkalmazását foglalja magába. A bőséges tartalmi kínálattal arra törekszik, hogy 
minél  inkább  kielégítse  az  ügyfelek  információ  igényét,  valamint  hogy  meggyorsítsa  az 
ügyintézést  a  letölthető  nyomtatványok,  ügymenetleírások,  jogszabályváltozások 
közzétételével.  Külön  kiemelendő  a  Hírek  rovat,  amely  a  hivatal  életében  fontos  és  az 
ügyfelek tájékoztatását szolgálja. A szakmailag is kifogástalan tartalom érdekében került sor a 
„szerkesztőség”  megalakítására,  amelynek  tagjai  a  főosztályok  és  az  igazgatási  szervek 
helyettes vezetői, valamint egy koordinátor.

A  feladatait  tekintve  a  „szerkesztőség”  tagjai  informálódnak  az  egyes 
főosztályokon/igazgatási  szervnél  folyamatban  lévő  munkákról,  újdonságokról,  illetve 
minden olyan hasznos, közérdekű, vagy csupán a kollégák számára fontos eseményről, amit 
szűkebb,  vagy tágabb  körben ismertetni  célszerű.  Az  így kiválogatott  hírek  felkerülnek a 
honlapra, amelynek aktualizálása folyamatos.

2005. első félévében 57 cikk jelent meg a web-oldal hírek rovatában. Az aktuális események, 
rendezvények  mellett  (jegyzői  értekezlet,  MÁK  ülés)  elsősorban  a  lakosságot  érintő 
jogszabály  módosításokról,  a  hivatalban  folyamatban  lévő  minőségfejlesztésről,  az 
ügyfélszolgálati  karta  modellkísérletről,  a  KET képzésekről,  a  polgármesterek  képzéséről, 
illetve a gyámhivatal és a rendőr-főkapitányság együttműködése keretein belül megkezdett 
bűnmegelőzési programról adtunk hírt  azoknak, akik felkeresik a  www.bacskozig.hu web-
oldalt.

A hírek,  információk egy része olyan jellegű, amely elsősorban a hivatal  dolgozóit  érinti, 
ezeket a 2004 óta megjelenő Hírlevelünkben tesszük közzé.
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7.6.3. Együttműködés a Kormányzati Ügyfél-tájékoztató Központtal

A  KÜK  és  a  közigazgatási  szervek  ügyfélszolgálatainak  együttműködése,  a  közösségi 
hozzáférési  lehetőségek  növelése  érdekében  együttműködési  megállapodás  megkötése 
folyamatban van hivatalunk és a Kormányzati Ügyfél-tájékoztató Központ között. 

7.6.4. Hivatali ügyfél-elégedettség mérése

2005 tavaszán zárult le az a közel egy éve zajló Bács-Kiskun megyei modellkísérlet, melynek 
célja a Közigazgatási Ügyfélszolgálati Karták országos bevezetésének megalapozása volt. 
A program utolsó fontos mozzanataként brit szakértők tettek a modellkísérletben részt vevő 
három megyei  hivatalban  látogatást  azzal  a  céllal,  hogy –  egyebek mellett  –  segítsék  az 
országos ügyfél-elégedettségi kérdőív kidolgozását. 
A BM és a Magyar Közigazgatási Intézet munkatársai brit közreműködéssel és hivatalunk 
részvételével  2005.  novemberére  elkészítették  a  „Módszertani  útmutató  a  hivatali  ügyfél-
elégedettség  méréséhez”  című anyagot.  Ezt  –  a  közigazgatási  hivatal  koordinálásával  –  a 
modellkísérletben résztvevő területi államigazgatási szervek is véleményezték. 
A módszertani  útmutató  segítségével  a  közigazgatási  szervek  egyszerűen  és  szakszerűen 
készíthetik  el  saját  szervezetükre  a  partnereik  elégedettségét  felmérő  kérdőívet.  (A 
modellkísérletről részletesen szól a beszámoló 3.4.1. pontja.)

7.7.  A  hatékony  és  költségtakarékos  gazdálkodás  érdekében  tett 
intézkedések.

A 2005. évi költségvetési egyensúly megteremtése érdekében tett intézkedések:
 2  fő létszámcsökkentés,  a  létszámleépítéssel  érintett  szakterületen  a  feladatokat 

felosztottuk a többi munkatárs között, ami belső szervezési intézkedés után a hatékony 
munkavégzést javította,

 a  nyugdíjasok  közszolgálati  jogviszonyának  megszüntetésével  felszabadul 
álláshelyeket nem töltöttük be,

 korlátoztuk  a  személygépkocsik  használatát,  év  végén  pedig  csökkentettük  a 
gépkocsivezetők számát  1 fővel,  2 db gépkocsit  értékesítettünk.  A közszolgálati  és 
hatósági ellenőrzéseket iratbekéréssel valósítottuk meg, 

 kivontuk  a  használatból  a  gyakran  meghibásodó,  nagy  javítású,  költségigényű 
fénymásolót, év végén pótlólagos támogatásból korszerűre cseréltük,

 határozatokat kétoldalasra nyomtattuk, körleveleket, tájékoztatókat elektronikus úton 
továbbítottuk, 

 megszüntettük az „ajánlott” küldeményeket, tértivevényt csak akkor alkalmazunk, ha 
elengedhetetlenül  szükséges.  Takarékossági  intézkedéseink  ellen  hatott  a  Ket 
bevezetése,  november  hónaptól  ugyanis  30  %-kal (havi  100  ezer  forinttal nőtt  a 
postaköltség),

 csökkentettük a közlönyök számát (az ágazati minisztériumok által kiadottakból 2 db-
ot),

 csatlakoztunk  a  BM  mobil  telefon  szolgáltatóval  kötött  szerződéshez,  így  a 
telefonköltség  40 %-kal csökkent (BM felügyelet alá tartozó szerveknél szolgáltatón 
belül ingyenes a beszélgetés).
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További takarékossági intézkedések a 2006. évi költségvetési lehetőségek ismeretében:
 2 fő létszámcsökkentés (felmentés kezdete 2005. december hó),
 GYES, GYED miatt távollévők helyére helyettest nem vettünk fel,
 a megüresedő álláshelyeket nem töltjük be, 
 a nem alanyi jogon járó juttatásokat megszüntettük (szemüvegtérítés stb.),
 étkezési hozzájárulásnál a meleg étkezésre jogosító utalványt 2005. november 1-jétől 

hideg étkezési utalványra módosítottuk.

7.8.  A  költségvetési  megszorító  intézkedések  hatása  a  közigazgatási 
hivatalok szervezetére, működésére

A hivatal költségvetésének egyensúlyában már a 2004-es évben – igaz, kisebb mértékben – 
jelentkeztek azok a problémák, melyekkel a 2005-ös évben szembe kellett nézni, és határozott 
intézkedések megtételét követelték. 
A  hivatal  bevételének  növelésére  korlátozottak  a  lehetőségek,  a  személyi  kiadások 
csökkentésével  lehet  elérni  az  egyensúly  megteremtését.  Ezért  első  lépésként  a  nyugdíj 
mellett dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának megszüntetésére került  sor, 2 
álláshelyet meg is szüntettünk, a többit pedig üresen tartottuk. 
A 2005.  őszén  meghozott  –  és  a  beszámoló  7.7.  pontjában  bemutatott  –  takarékossági 
intézkedés  további  megszigorításokat  tartalmaz.  Ezek  teljesítése  különböző  szervezeti 
intézkedéseket igényelt. 

 Így  például  egy  főosztályvezető-helyettesi  státusz  megszüntetése  miatt  a  Hatósági 
Főosztályon  nincs  vezetője  a  műszaki  osztálynak,  annak  irányítása  közvetlenül  a 
főosztályvezetőhöz tartozik 2005. január 1-jétől.

 A szociális ügyek 2005. szeptember 1-jétől a Szociális és Gyámhivatal hatáskörébe 
tartoznak,  így  az  e  feladatokat  ellátó  2  köztisztviselő  a  Hatósági  Főosztálytól  a 
szakigazgatási  szervhez  került.  Tekintettel  a  hatáskör  változására,  a  hatósági  és  az 
igazgatási osztály közötti feladat megoszlása is változott. 

 A  Hatósági  Főosztályról  2005.  december  1-jétől,  illetve  december  16-ától  2 
köztisztviselő más közigazgatási szervhez (Illetékhivatal, APEH) került áthelyezésre. 
Ez a feladatok „újraelosztását” eredményezte. 
A Hatósági  Főosztály  munkája  ugyan  a  szociális  ügyekkel  csökkent,  azonban  az 
építés-felügyelet  területén  növekedett.  Így  a  kevés  létszámmal  feladatainkat  csak 
túlmunkával tudjuk ellátni.

 A Szociális és Gyámhivatal működésére jelentős befolyást gyakorolt az a szervezeti 
változás,  melynek  következtében  a  közigazgatási  hivatalban  a  koordinációs  és 
szervezési főosztály keretében felállított központi leíró és iktató irodába áthelyezésre 
került addig a Gyámhivatal állományába tartozó két ügykezelő. Ez az intézkedés a 6.6. 
pontban korábban részletezett  leterheltséget  tovább növelte,  és  december 1-jétől  új 
helyzet  elé  állította  a  Gyámhivatal  kollektíváját  azzal,  hogy  nélkülözni  kell  az 
adminisztrációs segítséget pontosan akkor, amikor különösen a mozgáskorlátozottak 
támogatásával  kapcsolatos  ügytípusban  rendkívüli  mértékben  megnőtt  az 
adminisztrációs teher  és  ezzel  együtt  az ügyfélforgalom is.  Az ügykezelő kollégák 
tehermentesíteni tudták az ügyintézőket, most szinte minden adminisztrációs feladat 
az ügyintézőkre hárul, az érdemi ügyintézés rovására. 
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 A Gyámhivatal  személyi  állományát  érintő  másik  intézkedés  következtében  üres 
álláshelyet betöltetlenül tartunk, ezzel is részt vállalva a közigazgatási hivatal egészét 
érintő takarékossági intézkedésekből. 

 A  Fogyasztóvédelmi  Felügyelőségnél  lévő  egy  betöltetlen  ügykezelői  státusz  is 
átkerült  a  központi  iktatóhoz,  így adminisztrációs  feladatot  ellátó a  felügyelőségen 
nem maradt. 

 A  létszámcsökkentés  miatt  a  munkaköri  feladatok  növekedtek,  emiatt  nőtt  a 
munkatársak leterheltsége, amit csak munkaidőn túli munkavégzéssel lehet teljesíteni. 
Hosszú távon a munka minőségének romlásához vezethet. 

A költségvetési  megszorító intézkedések  az eszközállományra – kiemelten az informatikai 
feladatok elvégzésére – a következőképpen hatottak: 

 Hivatalunk  számítástechnikai  eszközparkja  elavulóban  van,  bár  a  hivatali 
igényeknek jelen pillanatban alapvetően még megfelel. Célszerű az amortizációs 
csere  és  egyéb  fejlesztés  az  egészséges  munkakörülmények  és  a  kor 
követelményeinek  megfelelő  korszerű  technológiák  bevezetésének  elérhetősége 
érdekében (pl. elektronikus ügyintézés).

 Több  2005-ben  született  jogszabály  —adott  esetben  hivatalukat  név  szerint 
nevesítve— WEB publikációs kötelezettséget ír elő. E követelményeknek egyre 
inkább  csak  egy  korszerű  alapokon  nyugvó,  stabil  eszközbázison  alapuló 
portálrendszerrel  tudnánk  megfelelni,  amihez  az  anyagi  feltételek  nem  állnak 
rendelkezésre.

 Az  elektronikus  ügyintézés  témakörben  a  beszámoló  erről  szóló  szakaszában 
részletesen  bemutatásra  került,  hogy  milyen  fejlesztéseket  igényelne  a  feladat 
megoldása. Itt nem csak anyagi, hanem szervezési és koordinációs erőforrás is kell 
a szakterületek összefogása mellett.

7.9.  A hivatali  munka  teljesítmény  elismerése,  a  hiányosságok,  hibák 
megszüntetésére tett intézkedések, illetve esetleges fegyelmi helyzet

7.9.1.  A  hivatal  2005.  évi  kiemelt  céljai  a  teljesítmény-követelmények 
meghatározásához

„A  köztisztviselő  munkateljesítményét  munkakörének  és  a  közigazgatási  szerv  kiemelt 
céljainak  figyelembe  vételével  meghatározott  teljesítménykövetelmények  alapján  a 
munkáltatói  jogkör  gyakorlója  évente  mérlegelési  jogkörben  eljárva  írásban  értékeli.”  E 
rendelkezést  a  köztisztviselők  jogállásáról  szóló  törvény  34.  §-a  tartalmazza,  a 
teljesítményértékelés – mint új jogintézmény – a 2001. évi Ktv módosítás óta alkalmazandó. 

A  Bács-Kiskun  Megyei  Közigazgatási  Hivatal  köztisztviselőinek  2005.  évre  szóló 
teljesítménykövetelményeinek meghatározásához a kiemelt célokat 

 a belügyminiszter által 2005. évre meghatározott, a teljesítménykövetelmények alapját 
képező kiemelt célok,

 a  Belügyminisztérium 2003-2006.  évekre  szóló  közigazgatási  és  rendészeti  ágazati 
stratégiája, valamint
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 a Hivatal 2005. évi munkaterve és munkaprogramja határozták meg. 

Mindezekre figyelemmel 2005. évre a hivatal kiemelt céljai a következők voltak:

 A szolgáltató közigazgatás megteremtését segítő Közigazgatási Ügyfélszolgálati Karta 
modellkísérletet eredményes végig vitele és a karta bevezetése. „A szolgáltató hivatal 
15  pontja”  szerinti  hivatali  tevékenység,  működés,  a  területi  államigazgatási 
szerveknél és az önkormányzatoknál a karta bevezetésének koordinálása és segítése. 
A civil szervezetekkel minél szélesebb körű együttműködésre törekvés. 

 A  minőségügyi  szemlélet  kialakításának,  a  CAF  minőségirányítási  rendszer 
bevezetésének ösztönzése, mind a területi államigazgatási szerveknél, mind pedig az 
önkormányzatoknál.  A  „Q  Megye”  megvalósítása  érdekében  a  koordinációs 
tevékenység folytatása.  

 Az  elektronikus  közigazgatás  bevezetésének  előkészítésében,  modell  értékű 
megoldások felkutatásában, kidolgozásában részvétel. 

 A  többcélú  kistérségi  társulások  működésének,  a  kistérségi  területfejlesztési 
intézményrendszer megerősítésének segítése, szakmai támogatása, időszerű, hatékony 
törvényességi ellenőrzése, illetve felügyelete. 

 Az  önkormányzatok  jogharmonizációs  tevékenységének  folyamatos  figyelemmel 
kísérése  és  ellenőrzése.  A  jogharmonizáltság  fenntartása  érdekében  képzések 
szervezése, szakmai segítségnyújtás.

 A  helyi  önkormányzatok  európai  uniós  pályázatok  készítésére  ösztönzése, 
tájékoztatással  a  lehetőségek  feltárásának  segítése.  Az  Európai  Uniós  forrásból 
támogatott  beruházások  megvalósulásának  figyelemmel  kísérése,  a  pályázatok 
sikerességének vizsgálata, elemzése. 

 Az  új  közigazgatási  hatósági  eljárás  és  szolgáltatás  általános  szabályairól  szóló 
törvény bevezetésének előkészítésében közreműködés, és a hatálybalépésig elrendelt 
feladatokat végrehajtása.

 A hivatal  működésében  a  rendelkezésre  álló  erőforrások  hatékony,  takarékos  és 
biztonságos felhasználása. A hivatal adósságmentes gazdálkodásának megőrzése.

A hivatalban  dolgozó  köztisztviselők  részére  2005.  március  31-ig  megtörtént  az  egyéni 
teljesítmény-követelmények  meghatározása.  A  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatban 
meghatározottak szerint a vezetők (főosztályvezetők és igazgatási szervek vezetői) részére a 
hivatalvezető, míg a beosztott munkatársak részére a közvetlen vezető állapította meg – a 
szervezeti  egység  tevékenységi  körét  is  figyelembe  véve  –  a  kiemelt  (stratégiai) 
célkitűzéseket, szakmai feladatokat, valamint a kompetencia célokat és az egyén fejlesztését 
szolgáló célfeladatokat. 
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7.9.2. A hivatali célokat teljesítő személyi állomány helyzete

A hivatal személyi állománya
(szervezeti és létszámtábla szerint)

Létszámadatok (fő)

2004. 12. 31. 2005. 12. 31.
vezető 20 19
I. besorolási o. 44 45
II. besorolási o.  6  3
ügykezelő  7  7
munkavállaló  3  2

Összesen 80 76

Mint ahogyan a táblázatból kitűnik, az elmúlt évben a hivatal létszáma 5 %-kal csökkent, amit 
nem  a  feladatok  elmaradása,  megszűnése,  hanem  a  költségvetési  kondíciók  kedvezőtlen 
alakulása okozott. (Ennek részletes kifejtése a 6.3. pontban). 

A  hivatali  feladatokat  egy  szakmailag  jól  felkészült,  hosszú  közigazgatási  gyakorlattal 
rendelkező személyi állomány látja el, a dolgozók elkötelezettek a hivatal célkitűzésével, és 
gyakran  vállalnak  többletmunkát  –  szabadidejükből  áldozva  –  a  feladatok  maradéktalan 
teljesítése érdekében. 
A KÖZIGTAD 2005. szeptember 1-jei  adatait  alapján néhány jellemző mutató a személyi 
összetételről, a következő táblákban:

Iskolai végzettség szerinti megoszlás: 

Felsőfokú végzettségűek száma (fő)

Egy diplomás Két diplomás Kettőnél több 
diplomával 
rendelkezik

Össz
Közép-iskolai 
végzettségűek 

száma (fő)

Szakmunkásképzőt 
végzettek száma (fő)

55 8 2 66 9 3

Életkor szerinti megoszlás: 

30 év alatti 31-40 év között 41-50 éves 50 felett

18 fő 25 fő 24 fő 11 fő

A hivatal dolgozóinak 63 %-a a középkorosztályhoz tarozik, elindult egy fiatalítási folyamat. 
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Közszolgálatban töltött idő szerinti megoszlás: 

0-5 
év

6-10 
év

11-15 
év

16-20 
év

21-25 
év

26-30 
év

31-35 
év

36-40 
év

14 fő 9 fő 13 fő 7 fő 14 fő 8 fő 8 fő 5 fő

Közel  fele  –  46  %-a  –  a  munkatársaknak  15  év,  vagy  annál  kevesebb  közszolgálattal 
rendelkezik. 17 %-uknak haladja meg a közszolgálati ideje a 30 évet. 

Az előző évekhez viszonyítva a fluktuáció a 2005-ös évben volt a legnagyobb.

2005.  évben  legtöbben  nyugdíjasként  távoztak,  nyugdíj  mellett  foglalkoztatott  munkatárs 
nincs  a  hivatalban.  Új  foglalkoztatási  formaként  az  ösztöndíjasok  alkalmazásának 
lehetőségével éltünk. Az ösztöndíjas fiatalok a hivatal életébe, munkájába jól beilleszkedtek 
és a munkatapasztalat szerzés során komoly részt vállalnak a főosztályok, igazgatási szervek 
teendőinek ellátásából. 
Összesen 4 ösztöndíjast foglalkoztat a hivatal, 9 hónapos időtartamra szóló szerződéssel. 2 fő 
a Fogyasztóvédelmi Felügyelőségen, 1 fő a Szociális és Gyámhivatalban dolgozik, 1 fő pedig 
a főosztályokat váltva ismerkedik a hivatal tevékenységével, végzi a rábízott feladatokat. 

7.9.3. A teljesítmény elismerése, hiányosságok, hibák megszüntetésére 
tett intézkedések

A  Ktv.  lehetőséget  ad  arra,  hogy  a  teljesítményértékelés  eredményétől  függően  a 
köztisztviselő alapilletménye megemelhető, illetve csökkentett mértékben állapítható meg. 
A 2004.  évi  egyéni  teljesítmény-követelmények  teljesítésének  értékelését  követően  –  egy 
kivétellel – sem pozitív, sem negatív irányú illetményeltérítésre nem került sor. 
Ennek oka egyrészt az,  hogy a hivatal költségvetési helyzete – már több éve – nem teszi 
lehetővé a kiemelkedő teljesítmény magasabb, eltérített illetménnyel történő elismerését.
A mások ok az, hogy nem volt indokolt, szükség illetmény-csökkentésre, a követelmények 
nem teljesítése miatt. Így negatív eltérítésből sem képződött pénzügyi lehetőség alapilletmény 
eltérítésre. 
Egyetlen  köztisztviselő  –  a  hivatalvezető  helyettesítését  ellátó  főosztályvezető  -  +  15-os 
illetményeltérítésben részesül, az esetlegesen távollévő hivatalvezető helyettesítéséből adódó 
többletmunkájára és teljesítményére tekintettel.  

A hivatalban  2005.  évben  már  második  alkalommal  elvégzett  CAF  önértékelés  során  a 
fejlesztendő  célok  között  megfogalmazódott  a  teljesítményértékelés  céljának  tényleges 
érvényesítésére  törekvés  igénye  és  szükségessége,  a  kiemelkedő,  jó  munkát  végző 
köztisztviselők anyagi elismerése feltételeinek megteremtése. 

7.9.4. Jutalmazás, kitüntetés
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Az érettségi  tételek kiosztásában közreműködő 66 hivatali  dolgozó összesen 3,2 millió Ft 
jutalmat kapott. 

A kiemelkedő munkát végzők közül 2005-ben 4 munkatárs kitüntetésben részesült:
 2005. július 1-jén, a Köztisztviselők Napja alkalmából:

„A Köz Szolgálatáért Érdemjel arany fokozata” kitüntetést és  miniszteri dicséretet 
kapott a fogyasztóvédelmi felügyelőség igazgatója, 
Megyei  Államigazgatási  Kollégium ünnepségén  emlékplakettet  vett  át  két  hivatali 
munkatárs (egy vezető tanácsos és egy főelőadó).

 2005. augusztus 20-a alkalmából belügyminiszteri dicséretben és jutalomban részesült 
a megyei szociális és gyámhivatal vezetője.

 A  belügyminiszter  két  hivatali  munkatársnak  50.  születésnapja  alkalmából 
emléktárgyat adományozott. 

7.9.5. Fegyelmi helyzet

2005.  évben  a  hivatalban  sem köztisztviselővel,  sem ügykezelővel,  sem munkavállalóval 
szemben fegyelmi eljárás nem indult. 

7.10.  A  hivatal  működésének  körében  felmerült  egyéb  országos 
jelentőségű ügyek, események, rendezvények, stb….

7.10.1. Információs Jogok Helyi Megbízottjai Kollégiumának ülései

Információs Jogok Helyi Megbízottjai  Kollégiumának 2005. évi első ülésére  május 10-én 
került  sor  az  Eötvös  Károly  Közpolitikai  Intézet  és  a  Közigazgatási  Hivatal  együttes 
szervezésében, mely alkalommal két olyan témát vitattak meg a kollégium tagjai, amely nem 
csak  az  olvasókat,  de  magát  az  írott  és  elektronikus  média  képviselőit,  azok  vezetőit  is 
közelről érintette.

Az információs kor új  technológiáinak alkalmazása közvetlen hatással van az információs 
jogok  gyakorlására.  Az  1992.  évi  LXIII.  törvényben  ennek  a  kérdésnek  még  nem 
tulajdonítottak jelentőséget és nem érintette a jogszabály legutóbbi, 2003-ban megtörtént, az 
uniós jogharmonizációs igényű felülvizsgálata sem. Ezért  vált  szükségessé egy új  törvény 
megalkotása,  amelynek  tervezetéről  Dr.  Majtényi  László,  az  Eötvös  Károly  Közpolitikai 
Intézet vezetője, egyetemi docens tartott előadást úgymond „első kézből”, mivel a vezetése 
alatt álló Intézet készítette el – az Informatikai és Hírközlési Minisztérium megbízásából – a 
törvény szabályozási koncepcióját. A második téma, amelyet a Kollégium napirendre tűzött 
még  inkább  kapcsolódik  a  médiához.  A Magyar  Hírlap  főszerkesztője,  Szombathy  Pál, 
valamint  Majtényi  László  beszélt  arról  a  kezdeményezésükről,  amelyek  eredményeként  – 
országosan elsőként – bevezették a lap-ombudsman intézményét. 

A  Kollégium  második  ülésére  2005.  december  8-án került  sor,  és  ez  alkalommal  az 
adatvédelem  és  az  információszabadság  aktuális  kérdéseiről  Dr.  Péterfalvi  Attila,  az 
Országgyűlés  adatvédelmi  biztosa  és  munkatársa  Dr.  Sziklai  Júlia  tartott  tájékoztatót  a 
megjelenteknek. A kollégium tagjai  a  visszajelzések alapján számos témakörben vártak és 
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kaptak  tájékoztatást,  így  többek  között  az  időszerű  adatvédelmi  biztosi  ajánlásokról, 
ügyeikről, vizsgálataikról számolt be az ombudsman, valamint aktualitása miatt Dr. Sziklai
Júlia a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi 
CLX. törvény (Ket) adatvédelmi kérdéseiről tartott ismertetőt.

7.10.2. Önkormányzatok megalakulásának 15. évfordulója

Az önkormányzatokkal való együttműködés jegyében a Megyei Államigazgatási Kollégium 
úgy döntött,  hogy az önkormányzatok megalakulásának 15. évfordulója alkalmából ünnepi 
rendezvénysorozatot szervez. Szeptember hónapban a megye különböző településein zajlottak 
a MÁK tagok rendezvényei. 
A megyei eseménysorozat záróakkordja az a nagyszabású rendezvény volt, amelyre október 
4-én  mintegy  200  meghívott  részvételével  került  sor  Fülöpszálláson.  A  Megyei 
Államigazgatási  Kollégium,  valamint  a  közigazgatási  hivatal  szervezésében  megtartott 
ünnepségen a megye települési önkormányzatainak polgármesterei, jegyzői, valamint a MÁK 
tagok  vezetői  emlékeztek  meg  a  kerek  évfordulóról.  A kötetlen  hangulatú  találkozón  a 
közigazgatási  hivatal  vezetője,  a  megyei  közgyűlés  alelnöke,  valamint  egy  város  és  egy 
község polgármestere és egy községi jegyző emlékezett vissza az első helyhatósági választás 
óta eltelt időszak számukra legjelentősebb állomásaira. 

7.10.3. Az állami anyakönyvezés 110 éves 

2005.  október  10-11-én  megtartott  anyakönyvvezetők  szinten  tartó  és  ismeretmegújító 
továbbképzésen az előzetes jelentkezések alapján a megye 104 polgármesteri hivatalából és 
körjegyzőségéből  134 fő vett  részt.  Ennek keretében az előzetes napirendnek megfelelően 
szerényen megünnepeltük az állami anyakönyvezés bevezetésének 110. évfordulóját is.

7.10.4. Nemzeti Információs Napok kecskeméti rendezvénye

A Nemzeti  Információs  Napok programsorozatban  tavasszal  három vidéki  nagyvárosban  
(Kaposvár,  Kecskemét,  Miskolc)  került  sor  a  konferenciát,  szakmai  és  szabadidős 
programokat egyaránt felvonultató eseményekre. Kecskeméten 2005. április 7-én rendeztek 
konferenciákat  és  szabadidős  rendezvényeket  azzal  a  céllal,  hogy felhívja  a  szakma és  a 
társadalom  figyelmét  a  fogyatékosügyi  programokra.  Nemzeti  Információs  Napok  néven 
indult  programsorozat  a  fogyatékkal  élő  emberek  hatékonyabb  társadalmi  integrációjáért 
indult, és célja a „tudatunk akadálymentesítése”. A középületek akadálymentesítése mellett 
fontos, hogy a napi ügyek intézésénél a különböző fogyatékkal élők a lehető leggyorsabban 
hozzáférjenek a különböző szolgáltatásokhoz.
A megyeszékhelyen  megrendezett  konferencián a  megyei  közigazgatási  hivatal  vezetője  a 
témakör társadalmi fontosságáról beszélt, míg a közigazgatási hivatal hatósági főosztályának 
vezetője az akadálymentesítés megyei helyzetéről tartott előadást, mely a hatályos jogszabályi 
rendelkezések mellett az eredményekre, és a további feladatokra is felhívta a figyelmet. 

7.10.5. Brit közigazgatási szakértők a megyében
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2005 tavaszán zárult le az a közel egy éve zajló Bács-Kiskun megyei modellkísérlet, melynek 
célja a Közigazgatási Ügyfélszolgálati Karták országos bevezetésének megalapozása volt. 
A program utolsó fontos mozzanataként – az Egyesült Királyság és Magyarország bilaterális 
együttműködésének  keretei  között  –  brit  szakértők  tettek  a  modellkísérletben  részt  vevő 
három megyei  hivatalban  látogatást  a  területi  mintakísérlet  folyamatának  tanulmányozása 
céljából. A szakértők elsődleges feladata, hogy segítsék a hazai karta program megvalósítását, 
valamint az országos ügyfél-elégedettségi kérdőív kidolgozását. 

7.10.6. Német polgármesteri delegáció látogatása

A Belügyminisztérium Nemzetközi  Főosztályának  szervezésében  –  több  éves  hagyomány 
alapján  –  2005.  november  7-11-e  között  17  fős  német  polgármesteri  delegáció  látogatott 
Magyarországra. Ebben az évben Bács-Kiskun megyét kérték fel „házigazdának”.
A vendégek  a  Rheinland-Pfalz  tartományból  érkeztek,  polgármesterek,  alpolgármesterek, 
valamint pedagógusok alkották a delegációt. Látogatásuk legfőbb célja kapcsolatfelvétel és 
-építés Bács-Kiskun megyei települési önkormányzatokkal. 

November  8-án  a  megyei  közigazgatási  hivatalnál  ismerkedtek  az  önkormányzati, 
közigazgatási rendszerünkkel, a hivatal tevékenységével. A delegáció vezetője – a Rheinland-
Pfalzi Tartomány Bel- és Sportminisztériumának tanácsadója – előadást tartott a társadalom 
tagjainak öregedéséből adódó helyzetről, feladatokról. 
November 9-én a megyével ismerkedtek a vendégek, többek között a bajai Magyarországi 
Németek Általános Művelődési Központjába is ellátogattak. 

A harmadik  nap  –  november  10-e  –  az  úgynevezett  „kapcsolatépítő”  nap  volt.  Ennek  a 
programnak  a  megvalósításában  aktívan,  nagy lelkesedéssel  vett  részt  olyan  10  település 
önkormányzatának polgármestere, akik német kapcsolattal még nem rendelkeznek Fogadták 
a  delegáció  egy-egy tagját,  bemutatták  a  települést,  intézményeket  és  tárgyaltak  esetleges 
kapcsolatfelvételről. 
Mindkét oldal sikeresnek értékelte a delegáció látogatását, amely hozzájárult német és magyar 
települések együttműködésének továbbfejlesztéséhez. 

7.10.7. Életmentő Emlékérem átadása

A Kormány 1002/2005.  (I.  12.)  számú  határozata  alapján  Rozanovic  Martin,  7630  Pécs, 
Németh  Márton  u.  19.  sz.  alatti  lakos,  általános  iskolai  tanuló  Életmentő  Emlékérem 
kitüntetésben részesült. 2005. február 11-én Baján (az életmentés a Sugovica folyóból történt), 
a polgármesteri Hivatalban a közigazgatási hivatal vezetője ünnepélyes keretek között adta át 
az elismerést és a pénzjutalmat. 

7.10.8. Sajtókapcsolatok

2005-ben is  folytatódott  az a  folyamat,  amelynek során a  hivatal  és a sajtó  kapcsolatát  a 
korrekt együttműködés jellemezte, valamint az a törekvés, hogy a rendszeres kapcsolattartás 
révén a lakosság naprakész és minél szélesebb körű tájékoztatást kapjon a közérdeklődésre 
számot tartó eseményekről, a törvényi változásokból eredő információkról. A hivatal ennek 
érdekében, mindig nyitott volt a sajtótól érkező kérdések megválaszolására, ugyanakkor elébe 
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is ment a kérdéseknek, amikor fenti témákról előzetesen tájékoztatta a sajtót, kiemelve egy-
egy téma fontosságát. 
A tervezhetőség érdekében elkészült az éves Sajtó és kommunikációs terv, amely hónapokra 
bontva igyekezett felmérni a várható eseményeket, jogszabályváltozásokat. Az év folyamán –
a média igényeit is figyelembe véve – a terv módosult, egyrészt az eseményeknek a tervezett 
időpontoktól való eltérése miatt, másrészt az egyes témákat adott időszakban aktuálisabbak 
váltották ki. 

A  korábbi  bevált  gyakorlatot  folytatva,  a  hivatal  rendezvényeiről,  várható  jogszabály-
módosításokról,  új  törvények  bevezetéséről  és  az  azzal  kapcsolatos  változásokról  minden 
esetben értesítést kaptak a sajtó helyi, megyei képviselői, valamint az országos média területi 
tudósítói,  egyúttal  háttér-információkkal  is  szolgáltuk  a  szakmailag  minél  korrektebb 
tájékoztatást. Így a Kecskeméti Lapok, a Kecskeméti Televízió, a Petőfi Népe, a Gong Rádió, 
a  Népszabadság,  valamint  a  Magyar  Távirati  Iroda  helyi  tudósítója  egyszerre  értesült  a 
hivatalt, a megyei, illetve az országos közigazgatást érintő témákról, eseményekről. A média 
képviselői  mindenkor  objektíven,  pontosan,  a  médiatörvényben  leírtaknak  megfelelően 
tudósítottak. 

2005.  évben  a  média  összesen  99 alkalommal jelentetett  meg,  illetve  tűzött  műsorára  a 
közigazgatási  hivatallal  kapcsolatos  cikket,  tudósítást,  műsorszámot.  Ez  a  tavalyi  évhez 
képest  hasonló  megjelenési  számot  jelent.  A  tudósítások  között  szerepeltek  a  jegyzői 
értekezletekről, MÁK ülésekről, aktuális kérdésekről, a Ktv. módosításából eredő feladatokról 
szóló témák. 

Külön kiemelendő néhány, a 2005-ös esztendőben a hivatal számára meghatározó esemény, 
illetve azok sajtóvisszhangja. Különösen az ügyfélszolgálati karták modellkísérlet során elért 
eredmények, illetve a közigazgatási eljárás szabályairól szóló, 2005. november 1-jén hatályba 
lépett  törvény  –  a  Ket.  –  okozta  változások,  valamint  a  bevezetését  megelőző  feladatok 
érdekelték a médiát.
A közigazgatási hivatal médiákban való megjelenéséről készült kimutatást a VII/3. sz.  
melléklet tartalmazza. 
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VIII.
A FOGYASZTÓVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG TEVÉKENYSÉGÉNEK, 

VALAMINT A MEGYEI GYÁMHIVATAL TEVKÉNYESÉGÉNEK 
RÖVID ÉRTÉKELÉSE

8.1.  A fogyasztóvédelmi  felügyelőség,  valamint  a  megyei  szociális  és 
gyámhivatal  tevékenységének  hatása  a  közigazgatási  korszerűsítésre, 
valamint az ágazatpolitikai célkitűzések megvalósításában 

8.1.1. Fogyasztóvédelmi  Felügyelőség:  Ágazatpolitikai  célkitűzések 
megvalósítása

A  fogyasztóvédelem  fejlődési  irányát  a  2002-2006  közötti  időszakra  megfogalmazott 
fogyasztóvédelmi politikai stratégia határozza meg, amely harmonizál az elfogadott közösségi 
fogyasztói  politikával,  lebontva  azt  nemzeti  célkitűzésekre.  A  stratégia  a  fogyasztó 
bizalmának  fokozása  érdekében  három  középtávú  célkitűzést  fogalmaz  meg.  Egyrészt 
szükségesnek  látja  az  egységesen  magas  színvonalú  fogyasztóvédelem  kialakítását  és 
biztosítását,  másrészt  a fogyasztóvédelmi szabályok hatékony végrehajtását,  harmadrészt  a 
fogyasztóvédelmi  szervezetek  fokozott  bevonását  az  EU  politikájának  kialakításában.  A 
fogyasztóvédelmi  politika  végrehajtása  során  kiemelt  figyelmet  fordítottunk  a  prioritások 
között szereplő alábbi célkitűzésekre:

 a fogyasztók életének, egészségének és biztonságának védelmére, 
 civil szervezetekkel való együttműködésre, munkájuk támogatására,
  a fogyasztók és a vállalkozók oktatására, tájékoztatására. 
 Békéltető Testületek munkájának támogatására.

8.1.1.1. A fogyasztók életének, egészségének és biztonságának védelme 

Piacfelügyeleti tevékenységünk során a fogyasztók életének, egészségének és biztonságának 
védelme érdekében egyre  nagyobb hangsúlyt  fektetünk a  termék-  és  szolgáltatásbiztonság 
erősítését  szolgáló  hatósági  ellenőrzésre.  A piacfelügyeleti  vizsgálatokat  országos és  helyi 
célvizsgálat, illetve lakossági bejelentések alapján végezzük, melynek keretében figyelemmel 
kísérjük  a  műszaki és egyéb  termékek  forgalmazására  vonatkozó  szabályok  betartását, 
továbbá igyekszünk kiszűrni a fogyasztók biztonságát és egészségét veszélyeztető árukat. Az 
ellenőrzések  ugyanúgy  érintik  a  nagy  bevásárló  központokat,  mint  a  piacokon  működő 
kisüzleteket, alkalmi árusokat. Vizsgálataink tapasztalatai alapján azt szűrtük le, hogy azoknál 
a termékeknél, ahol a megfelelőséget igazoló dokumentumok, valamint a kötelező jelölések 
kifogástalanok, ott a termékek biztonságosságával sem volt gond. Eredményeink azt mutatják, 
hogy egyre több importáló, forgalmazó tartja be a terméktanúsításra vonatkozó szabályokat, 
viszont még mindig nagy számban találunk olyan termékeket, amelyek nem felelnek meg a 
biztonsági  követelményeknek.  A  címkézési,  jelölési  hibák,  valamint  az  okmányhiányos 
termékek  esetében  kötelezzük  a  kereskedőket  a  jogszabályban  előírt  forgalmazási 
körülmények  biztosítására.  Ennek  megfelelően  a  fogyasztók  biztonságának  védelme  és 
megfelelő  tájékoztatása  érdekében  évente  több  millió  forint  értékű áru  forgalmazását 
korlátozzuk.
Legjellemzőbb hiányosság a CE jelölés – amely a termék biztonságosságát hivatott garantálni 
– feltüntetésének hiánya a dokumentációkban vagy a terméken,  illetve, hogy a termékekhez 
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mellékelt  címkék tartalma nem felel meg a jogszabályi előírásoknak. A termékbiztonságra 
vonatkozó szabályokat legtöbbször kitelepüléseken, piacokon, illetve a zömmel távol-keleti 
eredetű termékeket forgalmazó üzletekben sértik meg. Itt  nemcsak a dokumentáció hiánya 
indokolja az intézkedést, hanem a termékek nem biztonságos konstrukciója is. E termékek 
többségénél  az  importáló  ismeretlen,  a  forgalmazó pedig  semmilyen  termékbiztonságra 
vonatkozó  dokumentációval  nem  rendelkezik.  E  téren  javulás  várható  a  vámáruk 
piacfelügyeleti ellenőrzésétől, mely során a harmadik országból importált termékeknél már a 
vámeljárás  kezdeményezésekor  lehetőség  van  a  hatósági  intézkedésre,  amennyiben  a 
vámhivatal riasztást küld a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségre. A feladat ellátása érdekében 
szoros együttműködés alakult ki a vámhivatallal. 
A piacfelügyeleti munka hatékonyságának növelése érdekében 2002. január 1-jére – PHARE 
támogatással  –  megvalósult  a  Fogyasztóvédelmi  Főfelügyelőség,  valamint  a  megyei 
felügyelőségek informatikai fejlesztése. A fejlesztés lehetővé tette, hogy az EU piacfelügyeleti 
rendszerének  megfelelő  Központi  Piacfelügyeleti  Információs  Rendszer  (KPIR) 
létrejöjjön,  melynek  célja  a  fogyasztóvédelmi  és  piacfelügyeleti hatóságok  munkájának 
elősegítése  az  ellenőrzéssel  kapcsolatos  adatok  és  dokumentumok  feldolgozásával, 
nyilvántartásával  és  továbbításával.  A  KPIR-ben  rögzítésre  kerül  minden  olyan  áru, 
szolgáltatás,  amely  nem  felel  meg  a  jogszabályokban,  szabványokban  meghatározott 
biztonságossági  követelményeknek,  vagy  csak  meghatározott  feltételek  teljesítése  esetén 
hozható  forgalomba,  avagy a  fogyasztók életét,  egészségét  vagy testi  épségét  közvetlenül 
veszélyezteti. 
Internetes  kapcsolatban vagyunk  a rendszerrel,  amelyhez  rendszeresen  frissített  jelszó 
segítségével  férünk  hozzá.  A  helyi  hatáskörben  elvégzett  témavizsgálatok  adatait  a 
rendszerben  folyamatosan  rögzítjük,  emellett  a  különböző  riasztásokat  fogadjuk,  s  az  így 
szerzett  információk  alapján  piac-felügyeleti ellenőrzéseket  tartunk.  Veszélyes  termékek 
észlelése,  illetve  ezekkel  kapcsolatos  hatósági  aktus  esetén  a  Fogyasztóvédelmi 
Főfelügyelőség részére továbbítjuk a riasztást.
A piacfelügyeleti tevékenység egységessége, a hatóságok együttműködése érdekében a KPIR 
használatát  és  feltöltését  a  jövőben  is  elsődleges  feladatunknak  tekintjük.  Ez  különösen 
fontossá vált a csatlakozást követően, amikor az EU tagállamok közötti gyors információcsere 
érdekében a  Magyar  Köztársaság  a  Fogyasztóvédelmi  Főfelügyelőségen,  mint  nemzetközi 
kapcsolattartón  keresztül  kapcsolódott  a  RAPEX  rendszerhez.  A  RAPEX  rendszerben 
megjelennek  a  fogyasztóknak  szánt,  valamint  a  szolgáltatás  nyújtása  során  a  fogyasztó 
számára nyújtott vagy elérhetővé tett áruk, kivéve a gyógyszerek, bizonyos orvosi eszközök, 
illetve élelmiszerek és takarmányok. A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség minden egyes,  a 
RAPEX-en  át  beérkező  riasztás  kapcsán  megvizsgálja,  hogy  kinek  (társhatóságok 
valamelyikének,  vagy  a  fogyasztóvédelmi  szervezetrendszeren  belül  a  területi 
fogyasztóvédelmi  felügyelőségeknek)  a  hatáskörébe  tartozó ügyről  van  szó.  Ha  a  megyei 
felügyelőségnek  van  hatásköre  az  ügyben,  abban  az  esetben  a  riasztás  részére  történő 
megküldését követően a felügyelőségek ellenőrzik, hogy a területükön a termék megtalálható-
e  vagy sem.  Az ellenőrzés  eredményéről  a  területi  felügyelőségek  és  a  Főfelügyelőség  a 
KPIR-en keresztül szerez információt.
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8.1.1.2.  Együttműködés a civilszervezetekkel, a fogyasztók és  a  vállalkozók  oktatása, 
tájékoztatása. 

A fogyasztók szempontjából fontosnak tartjuk, hogy az üzleti élet képviselői, a vállalkozások 
azonosulni tudjanak a fogyasztóvédelemmel, s felismerjék annak fontosságát. Célunk elérése 
érdekében évek óta együttműködünk a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, 
illetve  2005-ben egy  jónak  ígérkező  kapcsolat  bontakozott ki  az  Autószerelők  Országos 
Egyesületével  is.  Támogató  és  szervező  munkájuk  eredményeként  a  megye  városaiban  a 
gazdasági  élet  szereplői  részére  rendszeresen  tartottunk konzultációs  lehetőség  biztosítása 
mellett  előadást  elvárásainkról,  a  fogyasztóvédelmi  jogszabályokról,  (pl.:  javítással 
kapcsolatos jótállás) illetve azok módosításáról. Ezen túlmenően a Bács- Kiskun Megyében 
működő  nagyobb  cégek  – TESCO, AUCHAN,  PRAKTIKER,  METRO,  ALFÖLD  Rt., 
ÁFÉSZ – több esetben felkértek bennünket az alkalmazottak fogyasztóvédelmi oktatására, 
tájékoztatására. Tekintettel a munkaerő vándorlásra, erre évente több alkalommal sor kerül. A 
felkéréseket  örömmel  teljesítjük,  hiszen  az  ilyen  típusú  rendezvények  fontos  szerepet 
játszanak abban, hogy a jogszabályi rendelkezések betartásáért felelős személyek tisztában 
legyenek kötelezettségeikkel, ami nagymértékben hozzájárul a jogkövető magatartáshoz. 
Munkánk során gyakran tapasztaljuk, hogy a fogyasztók, jogaik ismeretének hiányában nem 
tudnak eredményesen fellépni a vállalkozókkal, azok alkalmazottaival szemben. Ezért nagyon 
fontos, hogy ne csak a vállalkozások, hanem a fogyasztók is tájékozottak legyenek, ismerjék a 
fogyasztóvédelmi előírásokat, jogaikat, jogérvényesítési lehetőségüket. 
Ennek  megteremtése  érdekében  nagy  hangsúlyt  fektettünk  a  fogyasztók  oktatására, 
tájékoztatására.  E feladatunk teljesítésében nagy szerepet játszik a már évek óta működő 
Fogyasztókapcsolati Irodánk, ahol havonta 60-70 fő kap tájékoztatást, tanácsot, illetve nyer 
megoldást problémájára. Fő célunk egy olyan szemlélet kialakítása, magatartás elősegítése, 
amely  hatóság  közreműködése  nélkül  segíti  a  fogyasztót  jogainak  érvényesítésében.  E 
célkitűzésünket  szolgálja  a  Tudásház  Közhasznú  Egyesülettel  kötött  együttműködési 
megállapodásunk is,  melynek keretében elsősorban kis településeken -  az Egyesület  és az 
Önkormányzatok  megállapodása  alapján  -  létrehozott  fogyasztóvédelmi  tanácsadó  irodák 
tájékoztató tevékenységéhez szakmai segítséget nyújtunk. Ez elsősorban elektronikus úton (e-
mail) nyújtott szakmai tanácsadásban nyilvánul meg.
A tudatos fogyasztó megteremtését szolgálja a Felügyelőség, az Országos Fogyasztóvédelmi 
Egyesület,  valamint  a  Körlánc  Országos  Egyesület  között  létrejött  együttműködési 
megállapodás, melynek célja a tudatos fogyasztói szokások alakítására oktatási segédanyag 
készítése.  Ennek  keretében a  6-12  éves  gyermekek  számára  állítunk  össze  egy 
programjavaslatot. A  kézikönyv  megjelenését  szakmai  részvétel  mellett  anyagilag  is 
támogattuk 
A  2005. évben 6 (2 főiskola,  4 középiskola)  oktatási  intézményben  mintegy 20 óra 
időtartamban tartottunk fogyasztóvédelmi tárgyú előadást, továbbá az Europe Direct Bács-
Kiskun Megyei Európai Információs Pont felkérésének is több esetben eleget tettünk. 
Fentieken túlmenően a tájékoztatási kötelezettségünk teljesítésében nagy szerepe van az írott 
és az elektronikus sajtónak. Évek óta a megyében működő több napilapnak, helyi rádiónak, 
televíziónak rendszeresen adunk tájékoztatást felügyelőségünk munkájának eredményéről, a 
lezárt témavizsgálatokról, a jelentősebb jogszabály-módosításokról, veszélyes termékekről. A 
Kecskeméti  Televízió a vizsgálati  eredményeinket riport  formájában dolgozza fel,  de nem 
ritka az sem, amikor stúdióbeszélgetés keretében foglalkozunk a fogyasztóvédelem aktuális 
kérdéseivel.  2005-ben a fogyasztókkal való kapcsolattartásban nagy szerepe volt a sajtónak, 
ugyanis több esetben a közérdeklősére is számot tartó fogyasztói kérdésekre a sajtó hasábjain 
adtuk meg a választ. (jótállás, kéményseprői szolgáltatás stb.)
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A  fogyasztók  tájékoztatását  célozza  felügyelőségünk internetes  honlapja is,  ahol 
rendszeresen frissülő hírablakban megjelenő aktuális témákról értesülhetnek a fogyasztók. 
A  Fogyasztóvédelmi  Világnap  alkalmából  a  fogyasztók  részére  előadásokat  tartottunk, 
oktatási intézmények segítségével megismertettük a fiatalokat a fogyasztóvédelem lényeges 
kérdéseivel.

8.1.1.3. Békéltető Testületek munkájának támogatása

Felügyelőségünk  és  a  Bács-Kiskun  Megyei  Békéltető  Testület  (BT.)  között  a  kezdetektől 
rendszeres, eredményes kapcsolat alakult ki. A BT.  az  eljárása során meghozott határozatait 
minden  alkalommal  –  a  törvényi  előírásoknak  megfelelően  –  megküldi  Felügyelőségünk 
részére, több  ügyben éltünk  a  nyilvánosságra  hozatali  lehetőségünkkel  is. Az Országos 
Fogyasztóvédelmi  Egyesülettel  közösen működtetett  Fogyasztókapcsolati  Irodában 
kihelyezésre  kerül  a  Békéltető  Testületek  előtti  eljárás  kezdeményezésének  lehetőségéről 
szóló tájékoztató, illetve a panaszügyintézés során az ügyfelek figyelmét minden alkalommal 
felhívjuk  a  vita  rendezésének  BT.  előtti lehetőségére.  A  Békéltető  Testület  elnökének 
felkérésére  több  esetben  tartottunk  a  tagok  számára  –  konzultációs  lehetőség  biztosítása 
mellett  –  előadást  a  fogasztóvédelemmel  kapcsolatos jogharmonizációs  szabályokról. 
Működésüket a bírságkeret terhére anyagilag is támogattuk. 
Felügyelőségünk – összhangban az Európai Unió elvárásaival – a továbbiakban is erősíteni 
kívánja a fogyasztói jogérvényesítésnek a Békéltető Testületek által nyújtott lehetőségét. 

8.1.2.  Szociális  és  Gyámhivatal:  Ágazatpolitikai  célkitűzések 
megvalósítása

8.1.2.1.E téma részletes kifejtése a beszámoló alábbi pontjaiban szerepel: 

2.3.2.1. A jegyzői gyámhatósági hatáskör vizsgálata
2.3.2.2. Városi gyámhivatalok vizsgálata
2.5.2. Az elsőfokú hatósági jogkör gyakorlása a gyermekvédelmi szakellátó rendszer 

működési engedélyezése során
2.5.3. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeihez kapcsolódó 

elsőfokú hatósági jogkör
2.5.4. A megyei gyámhivatal II. fokú hatósági tevékenysége
2.5.5. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások vizsgálata
2.5.6. A gyermekvédelmi szakellátó intézmények szakmai ellenőrzése

8.1.2.2. A Ket bevezetésére felkészülés

Képzés és továbbképzés: a jegyzői gyámhatósági ügyintézők számára a megyei gyámhivatal 
kétévenként szervez ismeret megújító képzést, melyre 2005.  november 9-10-én került sor. A 
képzés tematikája követte az ellenőrzések során feltárt hibák, hiányosságok, jogalkalmazási 
problémák  előfordulási  területeit,  valamint  súlyozottan  foglalkozott  a 
jogszabályváltozásokkal, az értelmezési és alkalmazási kérdésekkel. 

A helyi gyámhatóságok másik típusa – a városi gyámhivatalok – ügyintézőinek képzését a 
megyei gyámhivatal megalakulása óta folyamatosan biztosítja a kéthavonta, de legalább  évi 4 
alkalommal megszervezett értekezletek keretében. 
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8.1.2.3. Gyermek- és ifjúságvédelmi koordinátori tevékenység
Gyermek-  és  ifjúságvédelmi  koordinátori  tevékenység:  a  szociális  és  gyámhivatal 
koordinációs  tevékenysége  során  2005.  évben  számos  lépést  tett  annak  érdekében,  hogy 
ágazatpolitikai  célkitűzésének  megfelelően  a  bűnmegelőzés  megszilárduljon,  biztos  helyet 
foglaljon  el  szervezetén  belül,  valamint  a  családon  belüli  erőszak  problémája  megfelelő 
hangsúlyt  kapjon  a  gyámhivatalok,  helyi  önkormányzatok,  gyermekjóléti  szolgálatok 
tevékenysége  során.   További  eredmény,  hogy  a  terület  hatékony  működése  érdekében 
megerősödtek  azok  a  kapcsolatok,  együttműködési  formák,  melyek  elengedhetetlenek  a 
szociális és gyámhivatal ez irányú tevékenységének betöltéséhez. 

A megyében  elsőként  2005.  májusában  került  megrendezésre  az  a  konferencia,  mely  a 
gyermekkorú,  illetve  a  fiatalkorú  bűnelkövetés  helyzetét,  illetve  a  megyében  működő 
bűnmegelőzési  tevékenységet  elemző  nagyobb  lélegzetvételű  2004.  évre  szóló  jelentés 
ismertetésére  jött  létre.  A jelentés  kiemelt  részét  képezte  a  megyei  rendőr-főkapitányság, 
valamint a megyei szociális és gyámhivatal adatai alapján elkészült bűnmegelőzési térkép. 
A konferencián, mely a gyermekotthonokból engedély nélkül eltávozott kiskorúakról szóló 
konzultációval  egy  napon  került  megrendezésre  megjelentek  a  bűnmegelőzésben  és 
gyermekvédelemben egyaránt érintett szervek. E szakmai találkozás a jövőre ösztönzően ható 
eredménnyel zárult. 

2005. szeptemberében elkészült a Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal bűnmegelőzési 
feladatterve.  Azzal,  hogy a  közigazgatási  hivatal  valamennyi  főosztálya   bekapcsolódik  a 
bűnmegelőzési  tevékenységbe,  olyan  folyamat  indult  el,  mely  a  bűnmegelőzés  egyre 
szélesebb körű támogatottságát szolgálja, példát állítva ezzel a települési önkormányzatoknak 
is. 

A  bűnmegelőzés  koordinálásán  túl  a  szociális  és  gyámhivatal  továbbra  is  hatékony 
bűnmegelőzési  tevékenységet  végez  azzal,  hogy  a  gyermekjóléti-  és  gyermekvédelmi 
intézmények  ellenőrzésébe  az  életvezetési  problémákkal,  családon  belüli  erőszakkal, 
elkövetett  bűncselekményekkel,  szabálysértésekkel,  valamint  bűnmegelőzéssel  kapcsolatos, 
illetve a szabadidő hasznos eltöltését célzó programokkal kapcsolatban végez felméréseket, ad 
egyedi ügyekben útmutatást. 

2005-ben is folyamatosan - heti  rendszerességgel - vett  részt  a szociális és gyámhivatal a 
Kecskeméti Bűnmegelőzési Központ Bűnmegelőzési Irodájának tevékenységében azzal, hogy 
hétfői napokon ügyfélszolgálatot tart. 

8.2. Szakmai tevékenységet irányító főhatóságokkal való kapcsolat

8.2.1. Fogyasztóvédelem

A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség a szakmai irányítás keretében az év minden hónapjában 
tart  értekezletet  a  területi  felügyelőségek  igazgatói  részére,  ahol  általában  az  Ifjúsági, 
Családügyi,  Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium is képviselteti  magát.  Ez a fórum 
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lehetőséget  nyújt  a  mindenkori  aktuális  témák,  jogszabályi  változások  megvitatására, 
valamint kiváló alkalom a területi felügyelőségek és a főfelügyelőség közötti információ- és 
tapasztalatcserére.  Az éves Ellenőrzési  és  Vizsgálati  Programunkat  közösen állítjuk  össze, 
amelyet a minisztérium hagy jóvá. A Főfelügyelőség minden országos vizsgálat megkezdése 
előtt  eligazító értekezleteket  tart  a vizsgálatban részt  vevő területi  felügyelőségek részére, 
ahol a témafelelősök által kidolgozott vizsgálati szempontokat megvitatják, illetve ellenőrzési 
irányelveket  fogalmaznak  meg.  A  vizsgálatok  tapasztalatiról  a  területi  felügyelőségek 
jelentésben számolnak be, amelyek összegzése után a Főfelügyelőség elkészíti az összefoglaló 
jelentést.  A  piac-felügyeleti,  fogyasztóvédelmi  ellenőrzések  során  vett  mintáinkat  a 
Főfelügyelőség laboratóriumában megvizsgálják, s ennek eredményéről tájékoztatást adnak. 
A Főfelügyelőség  rendszeresen  szervez  a  fogyasztóvédelmi  munkatársak  részére  szakmai 
konferenciákat, továbbképzéseket, amelyek elősegítik a munkakapcsolat erősítését, illetve a 
fogyasztóvédelmi  tevékenység alapjául  szolgáló  szakmai  tudás,  ismeret  naprakészségét.  A 
szakmai  tevékenységünket  irányító  Főfelügyelőség  nagymértékben  hozzájárul  a  munkánk 
eredményességéhez. Kapcsolatunk a vezetőkkel, szakosztályokkal kiváló. 
Felügyelőségünk munkájának részletes eredményeit VIII/1.-14. sz. mellékletek tartalmazzák.

8.2.2. Szociális és Gyámhivatal

8.3.  A  szociális  terület  tekintetében  az  ellátórendszer  változásával 
kapcsolatos feladatok

8.3.1. Szociális szakellátó intézmények működésének engedélyezése

Szociális szakellátó intézmények működésének engedélyezése: 2005. szeptember 1. napjától 
a bentlakásos szociális intézmények, illetve a szociális alapszolgáltatás mellett bentlakásos 
intézményi  ellátást  is  biztosító  alapszolgáltatások  működésének  engedélyezésével,  illetve 
működésének ellenőrzésével kapcsolatos hatáskör a megyei közigazgatási hivatal szervezeti 
keretében,  annak  szakigazgatási  szerveként  működő  megyei  szociális  és  gyámhivatalhoz 
került át. Az ügyintézés folyamatossága a hatáskör-változás után is biztosított volt. 

Több alkalommal  előfordult,  hogy a  kérelmet  nem az  arra  jogosult   fenntartó,  hanem az 
intézményvezető terjesztette elő, így – a Ket hatálybalépése után – a képviseleti jogosultság 
igazolására  kellett  felhívni  a  kérelmezőt.  Egyes  esetekben  a  kérelemben  nem  pontosan 
jelölték meg, hogy a kérelem mire irányul, figyelmen kívül hagyva azt, hogy a jogszabály 
szerint  mikor  kell  a  működési  engedély módosítását,  illetve  mikor  az  intézmény ismételt 
engedélyezését  kérni.  Szinte  minden  esetben  hiányosan történt  az  iratanyag  felterjesztése, 
ugyanis nem csatolták a kormányrendeletben előírt valamennyi mellékletet, illetve hiányoztak 
a szakmai programok mellékletei, valamint a tárgyi és személyi feltételek meglétét igazoló 
dokumentumok, ezért hiánypótlásra kellett felhívni kérelmezőket.

Problémát  okozott  az  alapszolgáltatási  központok  működésének  engedélyezése  tekintettel 
arra, hogy erre vonatkozóan csak a Szociális Törvény tartalmaz rendelkezéseket, a szakmai 
jogszabályok módosítására nem került sor. Az év utolsó napjaiban adtak be 2 demens részleg 
kialakítására  irányuló  kérelmet,  melynek  elbírálására  –  az  erre  vonatkozó  jogszabályi 
rendelkezések  hiányában  –  jelenleg  lehetőség  nincs.  Ezekben  az  esetekben  fenntartó 
kérelmére végzéssel az eljárás felfüggesztésére kerül sor.
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Megindult egy folyamat az emelt szintű férőhelyek visszaminősítése ügyében, tekintettel arra, 
hogy a 2006. évi költségvetési törvény ezen férőhelyek esetében kevesebb normatívát biztosít. 
Az  engedélyezésre  csak  azokban az  esetekben kerülhet  sor,  ahol  egyszeri  hozzájárulást  a 
beköltözéskor nem kértek.

Működési engedély visszavonására három esetben került sor. Egyik alkalommal a szakmai 
ellenőrzés kapcsán feltárt hiányosságok miatt kellett a határozott idejű működési engedélyt 
visszavonni  és  –  ellátási  érdekből  –  határozott  idejű  működési  engedélyt  kiadni,   két 
alapszolgáltatás esetében azért került sor a működési engedély visszavonása, mivel fenntartó a 
tevékenység folytatásával felhagyott.

8.3.2.  Szociális  intézmények  és  szociális  szolgáltatók  szakmai 
ellenőrzése
Szociális intézmények és szociális szolgáltatók szakmai ellenőrzése:   az állami és egyházi 
fenntartású,  feladatellátási  normatív hozzájárulásban részesülő szolgáltatók és intézmények 
esetében évente, állami fenntartású, valamint normatív állami hozzájárulásban nem részesülő 
szociális  szolgáltató  és  intézmény  esetében  legalább  kétévente  kell  szakmai  ellenőrzést 
tartani. Jelentős feladatot jelent ez a hivatal számára tekintettel arra, hogy megyénkben 54 
fenntartó 97 intézményt és 131 szolgálatot tart fenn.

Az  ellenőrzések  elvégzésére  a  Bács-Kiskun  Megyei  Közigazgatási  Hivatal  ellenőrzési 
tervében foglaltaknak megfelelően került sor. 2005. szeptember 1-je után kellett elvégezni 2 
önkormányzati  fenntartású  intézmény  és  4  alapszolgáltatás  szakmai  ellenőrzését,  1 
önkormányzati fenntartású tartós bentlakást nyújtó intézmény visszavont határozatlan idejű 
működési  engedélye  miatt  szükségessé  vált  ismételt  engedélyezési  eljáráshoz  szükséges 
szakmai  ellenőrzését,  illetve  23  civil  fenntartó  28 bentlakásos,  4  nappali  ellátást   és  7 
alapellátást  nyújtó  szolgáltatásának  ellenőrzését.  Az  ellenőrzés  többségében  a  helyszínen 
történt, melyek nagy részét 2005. november végéig be kellett fejezni, mivel az intézmények 
2006.  évi  normatív  támogatásához  szükséges  igazolások  kiadásának  határideje  2005. 
december 1-je volt. 

A szakmai ellenőrzések során a hivatal megállapította, hogy a szabályzatok az intézmények 
jelentős részénél nem felelnek meg a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek. 
A szervezeti és működési szabályzatok esetében  az okoz problémát, hogy egyes esetekben a 
szabályzatban feltüntetett, illetve a működési engedélyben meghatározott ellátási terület  nincs 
összhangban,  valamint az SzMSz-ek  olyan rendelkezéseket is  tartalmaznak,  melyeknek a 
szakmai programban, vagy a házirendben van a helyük. Gyakori a párhuzamos szabályozás is. 
A házirendek esetében megállapítható, hogy azok nem minden esetben kellően részletesek, és 
hiányoznak az egyéni és közösségi vallásgyakorlásra, illetve a készpénz pénzintézetben, betét 
formájában  történő  megőrzésére  vonatkozó  rendelkezések.  Gyakran  tévesen  történik  az 
intézményi  jogviszony  megszüntetésére  vonatkozó  szabályozás  is.  Olyan  házirenddel   is 
találkoztunk, melyben az ellátottak jogait korlátozták.
Az  intézményi  jogviszony  keletkezésével  kapcsolatban  megállapítható,  hogy  a  kérelem 
benyújtása  nem  minden  esetben  a  jogszabályban  meghatározott  formanyomtatványon 
történik. Az előgondozási kötelezettségnek az intézmények eleget tesznek, azonban erre nem 
mindig megfelelő nyomtatványt használnak, illetve azt nem a megadott időpontban és helyen 
végzik.
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Egyes intézmények működési feltételei nem felelnek meg a határozatlan időre szóló működési 
engedélyben  és  a  hatályos  jogszabályokban  foglaltaknak,  ugyanis  az  intézmények  más 
szociális  tevékenységet  folytatnak,  mint  amire  működési  engedélyük  feljogosítja  őket. 
Különösen a hajléktalanokat ellátó intézményekre jellemző ez a gyakorlat. 

A  tárgyi  és  elhelyezési  feltételekben  lassú,  de  folyamatos  javulás  figyelhető  meg.  Az 
intézmények  többségében  azonban  még  mindig  nem  biztosított  maradéktalanul  az 
akadálymentes közlekedés. 
A tárgyi feltételek vizsgálatán kívül az ellenőrzés kiterjedt a szakmai létszámfeltételek 
ellenőrzésére is. Összességében megállapítható, hogy az intézmények többségében javult 
a szakképzettségi arány. 
Az  Érdekképviseleti  Fórum  –  egy  intézmény  kivételével  –  mindenhol  megalakult, 
azonban  a  megalakításra  és  tevékenységére  vonatkozó  szabályozásban  még  mindig 
vannak hiányosságok. A Fórumok működése gyakran formális,  bizonyos esetekben  - 
jogszabályellenesen -  szankcionáló szerepet  töltenek be,  illetve  intézményi  jogviszony 
megszüntetése ügyében döntenek. 
           
A térítési díjak megállapítására vonatkozó eljárásokban javulás tapasztalható. Tapasztalataink 
szerint  a  civil  fenntartású  intézmények  esetében  szinte  valamennyi  ellátott,  illetve 
hozzátartozója  vállalja  a  teljes  intézményi  térítési  díj  megfizetését.  Ez  a  gondnokoltak 
esetében vet  fel  problémát,  mivel  ők,  illetve gondnokuk ilyen  tartalmú nyilatkozatot  nem 
tehetnek. 

A felelősség-biztosítási  szerződéseket  az  intézmények  megkötötték,  a  díjfizetés  igazolása 
szinte minden esetben  megtörtént.

8.4.  Hazai  és  külföldi  szakmai  konferenciákon,  programokon  való 
részvétel tapasztalatai

2005 évben két hazai és egy külföldi konferencián vettünk részt. 

 A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége meghívására 2 fővel részt  vettünk a 
Tapolcán megrendezett Távhőszolgáltatási Szakmai Fórumon, melynek témája a 2005-
ben hatályba lépő távhőszolgáltatási jogszabályok megvitatása, értelmezése. A 2005. július 
1-jétől  hatályos  új  távhőszolgáltatási  törvény  –  a  korábbihoz  képest  meghatározó 
változásként  –  a  fogyasztóvédelmi  felügyelőségekhez,  illetve  a  Fogyasztóvédelmi 
Főfelügyelőséghez telepített több hatáskört, így a fogyasztói panaszok kivizsgálását is. A 
konferencián a jogszabályt előkészítő szakértő tartott előadást, amely számunkra hasznos 
volt,  hiszen  a  távhőszolgáltatási  panaszok  kivizsgálásáért  felelős  munkatársak 
megismerhették  a  mintegy  5o  oldal  terjedelmű  két  jogszabály  jogalkotó  általi  és  a 
szolgáltató  oldali  értelmezését.  A tanácskozás  során  lehetővé  tették,  hogy részt  vevők 
közvetlenül  a  jogalkotótól  kérjenek  választ  és  magyarázatot  a  törvény,  illetve  a 
kormányrendelet  értelmezése  során  felmerülő  kérdéseikre.  A  tanácskozást  követően 
lehetőség  nyílt  a  jogszabályok  megértéséhez  nélkülözhetetlen  műszaki  fogalmak 
helyszínen történő tanulmányozására is. 

 Brüsszelben a TAIEX által szervezett  1 napos  RAPEX szemináriumon képviseltettük 
magunkat 1 fővel, ahol bemutatták a régi és az új általános termékbiztonsági direktívákat, 
valamint  az  új  RAPEX  útmutatót.  A részvétel  hasznos  volt,  hiszen  a  piacfelügyeleti 
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tevékenységünk  gyakorlása  során  az  általános  termékbiztonsági  direktívákat  szinte 
minden nap alkalmazzuk,  úgyszintén  használjuk a  RAPEX rendszert  is,  amely az EU 
tagállamok közötti gyors információcserét szolgálja.

 Ezen túlmenően a  TAIEX Budapesten is  szervezett  egy konferenciát,  amelynek a  fő 
témája volt  a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért  felelős nemzeti  hatóságok 
közötti együttműködéséről szóló 2006/2004 EK rendelet értelmezése, alkalmazása, illetve 
az  ezzel  kapcsolatos  problémák  feltárása.  A szemináriumon  értelmezésre  kerültek  a 
rendelet  fogalom-meghatározásai,  megismertük  célkitűzését,  a  kölcsönös  jogsegély 
feltételeit,  az  információcserére  vonatkozó  eljárásokat.  A  konferencián  szerzett 
tapasztalatokat  előnyösen  tudjuk  hasznosítani  munkánk  során,  hiszen  nap,  mint  nap 
alkalmazzuk a 3 cikk a.) pontjának hatálya alá tartozó harmonizált fogyasztó érdekeinek 
védelmét,  szolgáló  jogszabályokat.  (megtévesztő  reklám;  üzlethelyiségen  kívül  kötött 
szerződések; jótállás; árfeltüntetés; stb.) 
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