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Jogszabályfigyelö       

 
BELÜGYI ÁGAZAT 
A jogszabály száma és címe: 187/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet egyes 

kormányrendeleteknek a belső kontrollrendszer és az integritásirányítási rendszer 

fejlesztésével összefüggő módosításáról 

A jogszabály lényege: A jogszabály módosítja a költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet közös 

önkormányzati hivatal belső ellenőrzésére vonatkozó előírásait, illetve az önkormányzati 

hivatal belső ellenőrzésével kapcsolatos szabályait. 

Hatálybalépés: 2016. október 1.és 2017. 

január 1. 

Magyar Közlönyben való megjelenés: 2016. 

évi. 104. szám, 8016. o. (2016. június 13.) 

 
ÉPÍTÉSÜGYI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI ÁGAZAT 
A jogszabály száma és címe: 2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről 

A jogszabály lényege: A törvény célja az építési beruházások támogatása, egyúttal a hazai 

városok és községek sajátos településképének védelme és alakítása társadalmi bevonás és 

konszenzus által, olyan módon, hogy egy önkormányzati rendeletben kerüljenek 

egyértelműen megállapításra a településkép védelmének elemei. A jogszabály rendeletalkotási 

kötelezettséget ír elő az önkormányzatok számára. 

Hatálybalépés: 2016. július 23. Magyar Közlönyben való megjelenés: 2016. 

évi 90. szám, 6912. o. (2016. június 23.) 

 

PÉNZÜGYI ÁGAZAT 
A jogszabály száma és címe: 2016. évi LXVII. törvény Magyarország 2017. évi központi 

költségvetésének megalapozásáról 

A jogszabály lényege: A jogszabály módosítja többek között a Magyarország gazdasági 

stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény önkormányzati adósságot keletkeztető 

ügyletekhez való kormányzati hozzájárulás szabályait. Az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény módosítása a támogatások felhasználásával kapcsolatos önellenőrzés 

kezdeményezését érinti. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvényt a gyermekjóléti szolgálat működésére vonatkozó szabályok módosítása érinti. 

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény előírásai közül módosulnak a közterületek 

filmforgatási célú használatával kapcsolatos szabályok. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény módosítása az óvoda nyitvatartásával és a köznevelési intézmények 

önkormányzatok általi működtetésének megszűnésével kapcsolatos szabályokat tartalmazza. 

Hatálybalépés: 2016. június 18. és más 

időpontok. 

Magyar Közlönyben való megjelenés: 2016. 

évi 88. szám, 6669. o. (2016. június 17.) 

 

 

 

 

 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16104.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16104.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16090.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16090.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16088.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16088.pdf
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A jogszabály száma és címe: 2016. évi XC. törvény Magyarország 2017. évi központi 

költségvetéséről 

A jogszabály lényege: A jogszabály tartalmazza az önkormányzatok számára a 2017. évben 

igénybe vehető támogatásokat, az egyes támogatásokhoz kapcsolódó feltételeket és számítási 

módokat. 

Hatálybalépés: 2016. november 1 és 

2017. január 1. 

Magyar Közlönyben való megjelenés: 2016. 

évi 91. szám, 7070. o. (2016. június 24.) 

Lezárva: 2016. augusztus 1. 

Összeállította: Belügyminisztérium, Önkormányzati Módszertani Főosztály 

 

 

A Kúria helyi önkormányzatokat érintő döntései 

 

Az ügy tárgya: helyi adók törvényességi felülvizsgálata 

A döntés elvi tartalma: A Helyi adó tv.-nek az adótényállás egyes elemeit megállapító 

rendelkezései kógensek, azokat a helyi jogalkotónak a jogállamiság-jogbiztonság és az 

adókötelezettség megállapításának garanciális szabályaiként tiszteletben kell tartania.  

Az ügy száma: Köf.5002/2016/6.  Magyar Közlöny 2016/100. 

Az indítvány lényege: A Helyi adó tv. általános rész 6. § d) pontja általános jellegű 

felhatalmazás a települési jogalkotók számára a helyi adóterhek könnyítését célzó 

szabályozás megalkotására. Ugyanakkor ez a felhatalmazás nem erodálhatja a Helyi adó tv.-

ben az egyes adónemekhez kapcsolódó, adótényállásra vonatkozó kógens szabályokat, mint 

jogalkotói kereteket. 

Részlet az indoklásból: [55] A Kúria határozatában megállapította, hogy az Ör. 3. § (2) 

bekezdése, 6. § (1)–(2) bekezdései, 14. § (1) bekezdés a) és d) pontjai, valamint g) pontja, 20. 

§-a, 35. §-a, valamint 43. § (2) és (3) bekezdései törvénysértőek. 

[56] Az Ör. 3. § (2) bekezdése az építményadó alapját, a 35. § pedig a kommunális adó 

adóalanyi körét szabályozta. Mivel az adóalap és az adóalanyiság az adótényállás elemei, 

ezen rendelkezések nélkül a hivatkozott helyi adók kivetése nem értelmezhető, garanciák 

nélküli önkényes adóztatásra vezetne. Ezért a törvénysértés jogkövetkezményeinek 

levonásakor erre a tényre figyelemmel kellett lenni, így a Bszi. 52. § (1) bekezdése és az 56. 

§ (3) bekezdése alapján az építményadó (1–7. §-ok), valamint a kommunális adó (35–38. §-

ok) szabályozását egészében kellett megsemmisíteni. 

[57] A Kúria a törvénysértőnek minősített, valamint a törvénysértő szakaszok nélkül nem 

alkalmazható rendelkezéseket – a Bszi. 56. § (3) bekezdése alapján és figyelemmel az 

önkormányzat és a törvénysértő, mégis mentességet garantáló szabályokban bízó adózók 

érdekeire is – az adóév végével, 2016. december 31-i hatállyal semmisítette meg. 

Alkalmazott jogszabályok:  

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 3/A. §, 4. §, 6. § c) és d) pontok, 12. §, 18. §, 19. 

§, 22. §, 24. §, 35. §, 37. § (2) bekezdés,  

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 2. § (1) bekezdés, 3. § 

 

 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16091.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16091.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16100.pdf
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Az ügy tárgya: helyi adó rendelet törvényességi felülvizsgálata 

A döntés elvi tartalma: A Helyi adó tv. 6. § c) pontja alapján az adózók teherbíró 

képességére, a helyi sajátosságokra és az önkormányzat gazdálkodási követelményeire is 

figyelemmel kell lenni. Ezért az önkormányzatnak értékelnie kell az illetékességi területe alá 

tartozó telkek rendeltetését, azok földrajzi elhelyezkedését, a településre jellemző forgalmi 

értékeket általában és a településen belüli forgalmi értékekben jelentkező eltéréseket is. 

Az ügy száma: Köf.5008/2016/4. 

Az indítvány lényege: [2] Az indítvány az Ör. és módosítása 2013. január 1. és 2014. 

december 31. közötti időben hatályos adómértékre vonatkozó rendelkezése törvénysértő 

jellegének megállapítására, megsemmisítésére és perbeli alkalmazhatóságának kizárására 

irányult. 

[3] Az indítvány kitért arra is, hogy az Ör. és az Ör.mód. szabályozása között az a különbség 

állt fenn, hogy míg az Ör. eltérő adómértéket állapított meg az adóalany és az önkormányzat 

területén található más telkek esetében a kedvezmények eltérő szabályozása mellett, addig az 

Ör.mód. egységes adómérték alkalmazásával, de a telkek hasznosítása szerinti eltérő 

mentességeket, kedvezményeket alkalmazott. 

Részlet az indoklásból: [21] A Kúria elfogadta azt az önkormányzati hivatkozást, amely 

szerint a településen lévő telkek között – helyi sajátosságként – különbséget lehetett tenni a 

belterületi és a külterületi telkek, utóbbiak esetében pedig a bányászati tevékenység útján és 

egyéb módon hasznosítható telkek között. Helyesen jelenítette meg az adómértékben az 

érintett önkormányzat azt a körülményt, hogy a település külterületén – a település speciális 

adottságaként – értékes kőzetek külszíni fejtésére alkalmas bányaterületek vannak, amelyek 

eltérően a település más területeitől, az érintett külterületek értékét gazdasági 

hasznosíthatóságukra tekintettel, értéknövelő tényezőként, pozitívan befolyásolják. [22] A 

perben nem vitatott tényként került megállapításra, hogy a településen három külszíni 

fejtésre alkalmas telek van, amelyek közül aktuálisan egy esetében folyik gazdasági 

tevékenység. A Kúria megítélése szerint önmagában ez a tény azonban nem teszi egyedivé, 

személyre szabottá az adómérték megállapítását. A bányászati tevékenységre alkalmas telkek 

– hasznosításuk esetén – adójogi összefüggésben osztani fogják az alapperben érintett telek 

jogi sorsát. Így a hasonló helyzetben lévő – homogén csoportba tartozó – adózókat egyenlően 

terhelő adó nem minősíthető az adózó tevékenységét közvetetten és nem az arányos 

közteherviselés révén befolyásoló gazdasági szabályozó eszköznek. [28] A Kúria nem tudta 

megállapítani azt, hogy az Ör. és az Ör.mód. törvénysértő adómértéket, illetve a perbeli 

adózót – más adózókhoz képest – hátrányosan megkülönböztető adómentességi szabályokat 

alkalmazott volna. 

Alkalmazott jogszabályok: A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6. §, 22. § 

 

Az ügy tárgya: telekadó rendelet törvényességi felülvizsgálata 

A döntés elvi tartalma: Törvénysértő a telekadó mértéke – és ezért a perben nem 

alkalmazható – akkor, ha az a perbeli adótárgy értékéhez viszonyítottan aránytalan. 

Az ügy száma: Köf.5009/2016/4.  Magyar Közlöny 2016/95. 

Az indítvány lényege: 

[3] A Bíróság indítványozta az Ör. 2. § (2) bekezdése törvényellenességének megállapítását 

és perbeli alkalmazhatóságának kizárását. Az indítványában foglaltak értelmében az Ör. 2. § 

(2) bekezdése ellentétes a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6. § c) pontjában 

foglaltakkal, mivel a telekadó mértékeként meghatározott 50 forint/m² a helyi sajátosságok, 

ezen belül a településen lévő ingatlanok sajátosságainak és az adóalanyok teherviselő 

képességének figyelmen kívül hagyásával került meghatározásra. 

 

http://lb.hu/hu/print/onkugy/kof500820164-szamu-hatarozat
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16095.pdf
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Részlet az indoklásból: [33] A Kúria megállapította, hogy az Ör. 2. § (2) bekezdés azért 

törvénysértő, mert az a konkrét perben aránytalannak bizonyult az adótárgy értékéhez 

viszonyítottan. Ezért – az önkormányzat saját forrásainak védelem érdekében – a 

jogkövetkezményt a jogi absztrakció szintjén megalkotott norma védelme mellett az egyedi 

esetben megállapított törvénysértéséhez kellett igazítani. A Kúria a Bszi. rendelkezéseire 

figyelemmel a törvénysértést megállapította ugyan, de nem semmisítette meg a vizsgált 

rendelkezést. A törvénysértés jogkövetkezményeit csak az egyedi eset körülményeihez 

igazítva vonta le. 

[34] A Kúria határozata a Bszi. 56. § (4) bekezdése alapján nem érinti a törvénysértés 

megállapítását megelőzően létrejött jogviszonyokat, de nem terjed ki „valamennyi, a 

megsemmisítés időpontjában valamely bíróság előtt folyamatban lévő egyedi ügyre” sem. 

Alkalmazott jogszabályok: A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6. § c) pont, 22. § a) 

Az ügy tárgya: telekadó rendelet törvényességi felülvizsgálata 

A döntés elvi tartalma: A Helyi adó tv. 6. § c) pontjába ütközik az az adómérték, amely 

nincs tekintettel a telkek eltérő sajátosságaira. 

Az ügy száma: Köf.5016/2016/4.  Magyar Közlöny 2016/104. 

Az indítvány lényege: [5] A Bíróság indítványában az Ör.1. 7. §-ának, valamint az Ör.2. 2. 

§ (2) bekezdésének törvényességi vizsgálatát indítványozta a Helyi adó tv. 6. § c) pontjának 

fényében. Indokolása értelmében az Ör.1. 2012. január 1-jétől és az Ör.2. 2013. január 1-jétől 

hatályos 301 forint/m
2
 adómérték nem igazodott a helyi sajátosságokhoz, az 

adókötelezettségnek a tulajdonolt vagyontömeg értékéhez és az adóalany teherviselő 

képességéhez, az önkormányzat nem értékelte a telekadó hatálya alá tartozó ingatlanok 

között fennálló különbségeket. 

Részlet az indoklásból: 

[17] A szabályozás az önkormányzat illetékességi területén elterülő valamennyi telket 

egységes adómérték-rezsim alá helyezte a 2012. és 2013. adóévben az évi 301 forint/m2 

előírásával. Az önkormányzat ezzel mellőzte bármilyen jellegű sajátosság figyelembe vételét 

az adókötelezettség megállapításakor. A szabályozás ezen módja nem áll összhangban a 

Helyi adó tv. 6. § c) pontjával, azzal a törvényi előírással, amely szerint az önkormányzatnak 

az adómérték megállapításakor figyelemmel kell lennie az illetékességi területe 

sajátosságaira, ami a telekadó szabályozásakor értelemszerűen a telkek értékére is kihatással 

lévő sajátosságokat jelenti. 

[18] A mentességi szabályok sem tükrözik a telkek közötti eltéréseket, értékkülönbözetet. 

Szemben az önkormányzat állásfoglalásában foglaltakkal, a telek beépítettségével 

összefüggésben álló mentességi szabályok nem alkalmasak a helyi sajátosságok, a telkek 

közötti értékkülönbségek megjelenítésére. 

Alkalmazott jogszabályok: A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6. §, 17. § 22. § 

Összeállította: Belügyminisztérium, Önkormányzati Módszertani Főosztály 

 

 

 

 

 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16104.pdf
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Az Alapvető Jogok Biztosának jelentése a helyi önkormányzati 

képviselői mandátum és a közfoglalkoztatási jogviszony 

összeférhetetlensége tárgyában 

(Jelentése az AJB-485/2016. számú ügyben) 

Az eljárás megindítása – A panaszos azért fordult a hivatalomhoz, mert sérelmezte, hogy a 

helyi önkormányzati választást követően – amelyen önkormányzati képviselői mandátumot 

nyert – a helyi jegyző arra kötelezte, hogy összeférhetetlenség miatt szüntesse meg a 

közfoglalkoztatási jogviszonyát. Álláspontja szerint azonban esetében nem áll fenn 

összeférhetetlenség, mivel több más önkormányzati képviselőről is tudomása van, aki 

megválasztását követően továbbra is dolgozhatott közfoglalkoztatottként és ilyen jellegű 

összeférhetetlenségről a kötelező képviselői oktatáson sem tájékoztatták. A kérdésben 

állásfoglalást kért a Kormányhivataltól, de nem kapott egyértelmű tájékoztatást. Mivel 

lakóhelye környezetében nincs más munkalehetőség, és képviselői munkájáért tiszteletdíjban 

nem részesül, ezért a közfoglalkoztatotti jogviszonya – képviselői mandátuma miatti – 

kényszerű megszüntetésével a családja megélhetése került veszélybe. 

 

A beadvány alapján felmerült az Alaptörvényben nevesített jogállamiság elve és az ebből 

levezethető jogbiztonság követelménye, a hátrányos megkülönböztetés tilalma, valamint a 

szociális biztonsághoz való jog sérelme közvetlen veszélyének a gyanúja. Erre tekintettel az 

alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (továbbiakban: Ajbt.) 20. § (1) 

bekezdése alapján vizsgálatot indítottam. A vizsgálat eredményes lefolytatása érdekében az 

Ajbt. 21. § (1) bekezdés b) pontja alapján tájékoztatást kértem a Belügyminisztertől. 

Érintett alkotmányos jogok és elvek 

 A jogállamiság elvéből fakadó jogbiztonság követelménye [Alaptörvény B) cikk (1) 

bekezdés: „Magyarország független, demokratikus jogállam.”];  

 A tisztességes eljáráshoz való jog [Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdés: 

„Mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit a hatóságok részrehajlás nélkül, 

tisztességes módon és ésszerű határidőn belül intézzék. A hatóságok törvényben 

meghatározottak szerint kötelesek döntéseiket indokolni.”]; 

 Az egyenlő bánásmód követelménye, a hátrányos megkülönböztetés tilalma 

[Alaptörvény XV. cikk (1) és (2) bekezdés: „A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden 

ember jogképes. Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely 

megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai 

vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb 

helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja.”] 

 A szociális biztonsághoz való jog [Alaptörvény XIX. cikk (1) és (2) bekezdés: 

„Magyarország arra törekszik, hogy minden állampolgárának szociális biztonságot 

nyújtson. Anyaság, betegség, rokkantság, özvegység, árvaság és önhibáján kívül 

bekövetkezett munkanélküliség esetén minden magyar állampolgár törvényben 

meghatározott támogatásra jogosult. Magyarország a szociális biztonságot az (1) 

bekezdés szerinti és más rászorulók esetében a szociális intézmények és intézkedések 

rendszerével valósítja meg. (4) Magyarország az időskori megélhetés biztosítását a 

társadalmi szolidaritáson alapuló egységes állami nyugdíjrendszer fenntartásával és 

önkéntesen létrehozott társadalmi intézmények működésének lehetővé tételével segíti 

elő.”]  
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 A jogorvoslathoz való jog: [Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdés „Mindenkinek 

joga van ahhoz, hogy jogorvoslattal éljen az olyan bírósági, hatósági és más 

közigazgatási döntés ellen, amely a jogát vagy jogos érdekét sérti.”]. 

Alkalmazott jogszabályok 

 Magyarország Alaptörvénye 

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 

 A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 

 A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény (Közftv.) 

A megállapított tényállás – 1. A panaszos 2014. március elsejétől közfoglalkoztatottként 

dolgozott a települési önkormányzat által szervezett országos közfoglalkoztatási programban, 

majd a 2014. október 12-én megtartott helyi önkormányzati választáson önkormányzati 

képviselői mandátumot nyert. A képviselőtestület alakuló ülésén – 2014. október 27-én – a 

jegyző megvizsgálta, hogy a megválasztott képviselőkkel szemben fennáll-e valamilyen 

összeférhetetlenségi ok, azonban ilyen okot nem állapított meg. Ezt a tényt rögzítette is az 

alakuló ülésről készült jegyzőkönyvben. 

 

2014. december 8-án a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: 

Kormányhivatal) Törvényességi Felügyeleti Főosztálya az illetékességi területén lévő 

valamennyi önkormányzat jegyzőjének megküldött körlevelében átfogó tájékoztatást nyújtott 

az összeférhetetlenség intézményéről, illetve az annak fennállása esetén követendő eljárásról. 

Egyúttal információt kért arra vonatkozóan, hogy az újonnan megválasztott 

képviselőtestületeknek volt-e összeférhetetlenséggel érintett tagja, illetve történt-e annak 

megállapítására irányuló kezdeményezés. 2014. december 16-án a helyi jegyző válaszában 

arról tájékoztatta a Kormányhivatalt, hogy településükön két képviselővel kapcsolatban 

merült fel az összeférhetetlenség kérdése, mivel mindketten közfoglalkoztatottként dolgoztak. 

Az egyiküknek 2014. december 31-vel megszűnik a jogviszonya, így az összeférhetetlenség is 

megszűnik, a másik képviselő esetében azonban – mivel annak jogviszonya 2015. február 28-

ig szólt – kezdeményezte a közfoglalkoztatási jogviszonya megszüntetését. Ennek 

megfelelően – a 2014. december 17-én megtartott Közfoglalkoztatási Bizottsági ülésen – arról 

tájékoztatta a panaszost, hogy az önkormányzati törvény szerint, a közfoglalkoztatotti 

munkája és a képviselői mandátuma összeegyeztethetetlen, ezért december 31-vel közös 

megegyezéssel meg kell szüntetnie – az egyébként február 28-ig szóló – közfoglalkoztatási 

jogviszonyát. 

 

Mivel a panaszos hátrányos helyzetű kistelepülésen lakik, ahol az önkormányzat az egyetlen 

foglalkoztató, és nem volt más munkalehetősége, illetve az előző ciklusban a helyi képviselő a 

mandátuma megtartása mellett továbbra is dolgozhatott közfoglalkoztatottként,  és több 

településen is tudomása volt arról, hogy az önkormányzati képviselők egyben 

közfoglalkoztatottak is, ezért összeférhetetlensége ügyében – 2015. február 6-án – 

személyesen kért tájékoztatást a Kormányhivataltól. Emellett sérelmezte azt is, hogy az 

összeférhetetlenséggel kapcsolatos jogszabályok a választás másnapján léptek hatályba, így a 

képviselői oktatáson azokról nem kapott tájékoztatást, illetve információt kért arra 

vonatkozóan is, hogy a jövőben – képviselői mandátuma megtartása mellett – milyen 

státuszban vállalhat munkát, illetve dolgozhat-e közfoglalkoztatottként.  

 

Kérdéseire – a 2015. február 23-án kelt levelében – a Kormányhivatal Főigazgatója válaszolt. 

Tájékoztatása szerint a képviselők összeférhetetlenségéről szóló rendelkezéseket a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 36. §-a tartalmazza. 



Önkormányzati Hírlevél  2016. évi 8. szám 
8 

A Mötv. 36. § (1) bekezdés e) pontja értelmében önkormányzati képviselő, valamint a 

képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja nem lehet jegyző (főjegyző), aljegyző, 

polgármesteri hivatal vagy közös önkormányzati hivatal köztisztviselője, alkalmazottja. 

Mindezek alapján – a főigazgató álláspontja szerint – a képviselői megbízatás oldaláról 

vizsgálódva, az önkormányzati képviselői megbízatással nem összeférhetetlen az 

önkormányzatnál, mint közfoglalkoztatónál fennálló jogviszony. A munkaviszony oldaláról 

vizsgálódva azonban, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a 

továbbiakban: Kttv.) 258. § (5) bekezdése szerint a munkavállaló nem létesíthet 

munkaviszonyt azzal a helyi önkormányzattal, amelynek képviselője. Ennek az ún. „fordított" 

összeférhetetlenségnek az esetében az összeférhetetlenség nem az önkormányzat oldaláról, 

hanem az érintett személy által betöltött foglalkozás, pozíció szempontjából lép fel, ezért 

ennek vizsgálata nem a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, hanem az adott foglalkozás, 

tisztség tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlójának, valamint az érintettnek a 

kötelezettsége. A panaszos azonban – közfoglalkoztatási jogviszonya megszüntetésével –

feloldotta az általa betöltött foglalkozás és a képviselői tisztség közötti összeférhetetlenséget. 

 

A főigazgató egyúttal arról is tájékoztatta a panaszost, hogy abban a kérdésben, hogy a 

képviselői státusza fenntartása mellett, a továbbiakban milyen jogviszony keretében tud 

munkát vállalni, általánosságban nem tud megalapozott választ adni, mivel – a már 

hivatkozott törvényi rendelkezésekre, valamint a konkrét munkaviszonnyal, munkakörrel 

összefüggő ágazati jogszabályokra figyelemmel – minden esetben egyedileg kell 

megvizsgálni az összeférhetetlenség fennállásának kérdését. 

A panaszos a Kormányhivatal válaszlevelét követően – a rá nézve diszkriminatív 

jogértelmezés miatt – fordult hivatalomhoz. Álláspontja szerint ugyanis az ügyében eljáró két 

szerv egymástól eltérően értelmezi a jogszabályokat, ellentétes álláspontot képvisel ügyében 

és a képviselői összeférhetetlenségét eltérő jogszabályra hivatkozással állapította meg. A 

jegyző a Mötv. 36. §-ra figyelemmel döntött, amelyről azonban a Kormányhivatal 

megállapította, hogy az nem zárja ki a közfoglalkoztatottként történő alkalmazását. A 

Kormányhivatal által hivatkozott Kttv. 258. § bekezdése pedig – szerinte – esetében nem 

alkalmazható, mivel a Kttv. 4. § c) pontja maga rendelkezik arról, hogy a törvény hatálya nem 

terjed ki a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottakra. Sérelmezte, hogy a törvényesség 

felügyelete a jegyző és a kormányhivatal feladata lenne, azonban azok nem tesznek eleget 

ennek a kötelezettségüknek. A jegyző olyan jogszabályra hivatkozással szüntettette meg a 

jogviszonyát, amely alapján – a Kormányhivatal szerint – nem áll fenn összeférhetetlenség, a 

Kormányhivatal pedig kizárólag az ő esetében érvényesíti ezen összeférhetetlenségi szabályt, 

míg más településeken a képviselői mandátumot nyert személyek továbbra is dolgozhatnak 

közfoglalkoztatottként. 

 

2. A beadványban foglaltakkal összefüggésben megkerestem a belügyminisztert. Levelemben 

arra kértem, hogy vizsgálja meg a panaszbeadványban sérelmezett összeférhetetlenségi 

kérdést és tájékoztasson az azzal kapcsolatos álláspontjáról, illetve arról is, hogy – tudomása 

szerint – valóban eltérő gyakorlat alakult-e ki az egyes településeken azzal kapcsolatban, hogy 

meg kell-e szüntetni az önkormányzat, mint közfoglalkoztató és a helyi önkormányzati 

választáson képviselői mandátumot nyert közfoglalkoztatott között fennálló 

közfoglalkoztatotti jogviszonyt. Válaszlevelében a belügyminiszter arról tájékoztatott, hogy a 

közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Közftv.) 1. § (3) bekezdésének 

a) illetve b) pontja alapján közfoglalkoztató lehet mind a helyi és nemzetiségi önkormányzat, 

valamint ezek jogi személyiséggel rendelkező társulása, mind pedig a költségvetési szervnek 

minősülő polgármesteri hivatal is. 
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A Mötv. 36. § (1) bekezdésének e) pontja alapján pedig az önkormányzati képviselővel 

szemben az összeférhetetlenségi ok csak akkor áll fenn, ha a képviselő jegyző (főjegyző), 

aljegyző, polgármesteri hivatal vagy közös önkormányzati hivatal köztisztviselője, illetve 

alkalmazottja. Minderre tekintettel az önkormányzati képviselői összeférhetetlenséget nem a 

közfoglalkoztatási jogviszony, hanem a közfoglalkoztató személye alapozza meg. A 

belügyminiszter egyúttal arról is tájékoztatott, hogy nincs tudomása a közfoglalkoztatási 

jogviszony miatti összeférhetetlenséggel kapcsolatos, eltérő joggyakorlatról. 

 

A belügyminiszter álláspontjának részletesebb megismerése és a korábbi levelemben felvetett 

kérdésekre adott válaszok pontosítása érdekében szükségesnek tartottam, hogy ismételten 

megkereséssel éljek a minisztérium felé, ezúttal közvetlenül a Belügyminisztérium 

Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárságához. A helyettes államtitkár 

válaszlevele szerint az Mötv. 36. § (1) bekezdés e) pontja értelmében az önkormányzati 

képviselő nem lehet – többek között – ugyanazon önkormányzat polgármesteri hivatalának 

vagy közös önkormányzati hivatalának köztisztviselője, alkalmazottja. A jogszabályhely tehát 

csak a polgármesteri hivatal, illetve a közös önkormányzati hivatal alkalmazottjával 

kapcsolatban tartalmaz összeférhetetlenségi rendelkezést, az önkormányzattal kapcsolatban 

nem. Ennek megfelelően – amennyiben a közfoglalkoztatott nem az említett hivatalok 

alkalmazásában állt – az összeférhetetlenséget megállapítani nem lehet. 

Az államtitkár álláspontja szerint nem helytálló a Kormányhivatal tájékoztatása sem, mivel a 

Kttv. 258. § bekezdése mindössze a munkaviszony létesítését tiltja. A közfoglalkoztatási 

jogviszony azonban nem munkaviszony, hanem sui generis jogviszony, amelynek csupán 

háttérjogszabálya a munka törvénykönyve. 

 

Másrészről a Mötv. 37. §-a alapján az összeférhetetlenségi eljárást nem a jegyző, hanem a 

képviselőtestület folytatja le, amely határozattal állapítja meg az összeférhetetlenség alapjául 

szolgáló körülmények fennállását, és kimondja az összeférhetetlenséget. A képviselőtestület 

határozatával szemben a kézhezvételtől számított nyolc napon belül felülvizsgálati 

kérelemmel lehet élni a közigazgatási és munkaügyi bíróságon. Az összeférhetetlenséggel 

kapcsolatos egyéb kérdésekkel pedig a képviselőtestület összeférhetetlenséggel kapcsolatos 

feladatokat ellátó bizottságához fordulhat a képviselő. A helyettes államtitkár végezetül arról 

tájékoztatott, hogy nincsen tudomása arról, hogy az egyes településeken eltérő gyakorlat 

alakult volna ki, a képviselői mandátumot nyert közfoglalkoztatottak jogviszonyának 

megszüntetésével összefüggésben. 

 

A vizsgálat megállapításai – I. A hatáskör tekintetében 

Az alapvető jogok biztosának feladat- és hatáskörét, valamint az ennek ellátásához szükséges 

vizsgálati jogosultságokat az Ajbt. határozza meg. A törvény 18. § (1) bekezdése szerint az 

alapvető jogok biztosához bárki fordulhat, ha megítélése szerint hatóság (ideértve a 

közszolgáltatást végző szervet is) tevékenysége vagy mulasztása a beadványt tevő személy 

alapvető jogát sérti vagy annak közvetlen veszélyével jár, feltéve, hogy a rendelkezésre álló 

közigazgatási jogorvoslati lehetőségeket – ide nem értve a közigazgatási határozat bírósági 

felülvizsgálatát – már kimerítette, vagy jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva. Az 

Ajbt. 18. § (1) bekezdés alapján a vizsgálat tárgya hatóság tevékenysége lehet. A 18. § (1) 

bekezdés a) és b) pontja pedig e tekintetben kifejezetten nevesíti a közigazgatási szervet, 

valamint a helyi önkormányzatot ezért azok eljárása az alapvető jogok biztosa által 

vizsgálható hatóságnak minősül. A központi államigazgatási szervekről, valamit a Kormány 

tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 1. § (1) bekezdés f) 

pontja alapján ugyanis a kormányhivatal központi államigazgatási szervnek minősül, így a 

kormányhivatal tevékenységének vizsgálata is ombudsmani hatáskörbe tartozik. 
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A vizsgálat kapcsán indokolt rámutatni arra is, hogy a biztos vizsgálata során a hatósági 

jogalkalmazói tevékenység mellett azt is vizsgálja, hogy a tevékenységet szabályozó, azok 

alapjául szolgáló egyes jogszabályok összhangban állnak-e az alkotmányos alapjogokkal, 

valamint követelményekkel. A preventív alapjogvédelemre hangsúlyt helyező ombudsmani 

gyakorlat alapján a biztos mandátuma keretei között marad akkor, ha az alapjogi aspektusú 

vizsgálathoz nélkülözhetetlen módon, a konkrét alapjogsérelmek megelőzése érdekében 

áttekinti a releváns jogi szabályozást, feltérképezi és jelzi a jogalkotó szervek irányába a 

normaszöveggel kapcsolatban felmerülő alapjogi, alkotmányossági aggályokat. 

 

II. Az érintett alapvető jogok és elvek tekintetében – Az alapvető jogok biztosa egy adott 

társadalmi probléma mögött álló összefüggésrendszer feltárása során autonóm, objektív 

módon, kizárólag alapjogi érvek felsorakoztatásával és összevetésével tesz eleget az 

Alaptörvényben kapott mandátumának. Az ombudsmani intézmény megalakulása óta az 

állampolgári jogok országgyűlési biztosa következetesen, zsinórmértékként támaszkodott az 

Alkotmánybíróság alapvető jogállami garanciákkal és az alapjogok tartalmával kapcsolatos 

elvi megállapításaira, valamint – az ombudsmani jogvédelem speciális vonásainak 

megfelelően – alkalmazta az alapjog-korlátozás alkotmányosságát megítélni hivatott egyes 

alapjogi teszteket. 

 

Az Alaptörvény vonatkozó rendelkezéseinek szövege Alaptörvény Negyedik Módosításának 

hatályba lépését követően továbbra is nagyrészt megegyezik az Alkotmányban foglaltakkal, 

az alkotmányos követelmények és alapjogok tekintetében jellemzően nem tartalmaz olyan 

rendelkezéseket, amely ellentétesek volnának a korábbi alkotmányunk szövegével. Az 

Alkotmánybíróság a 22/2012. (V. 11.) AB határozatában arra mutatott rá, hogy „az előző 

Alkotmány és az Alaptörvény egyes rendelkezései tartalmi egyezősége esetén éppen nem a 

korábbi alkotmánybírósági döntésben megjelenő jogelvek átvételét, hanem azok figyelmen 

kívül hagyását kell indokolni”.Az Alkotmánybíróság ugyanakkor a 13/2013. (VI. 17.) AB 

határozatában azt emelte ki, hogy az adott határozatban vizsgált törvényi rendelkezések 

esetében már az Alaptörvény Negyedik Módosítása alapján jár el a korábbi alkotmánybírósági 

határozatokban foglaltak felhasználhatóságát illetően. A testület ennek kapcsán elvi éllel azt 

mondta ki azt, hogy „az Alkotmánybíróság a hatályát vesztett alkotmánybírósági határozat 

forrásként megjelölésével, a lényegi, az adott ügyben felmerülő alkotmányossági kérdés 

eldöntéséhez szükséges mértékű és terjedelmű tartalmi vagy szövegszerű megjelenítéssel 

hivatkozhatja vagy idézheti a korábbi határozataiban kidolgozott érveket, jogelveket. Az 

indokolásnak és alkotmányjogi forrásainak ugyanis a demokratikus jogállamban mindenki 

számára megismerhetőnek, ellenőrizhetőnek kell lennie, a jogbiztonság igénye az, hogy a 

döntési megfontolások átláthatóak, követhetőek legyenek. A nyilvános érvelés a döntés 

indoklásának létalapja. A korábbi határozatokban kifejtett érvek felhasználhatóságát az 

Alkotmánybíróság mindig esetről esetre, a konkrét ügy kontextusában vizsgálja.” 

 

Ha összevetjük az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésében, az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) 

bekezdése foglaltakat a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 2. § 

(1) bekezdésének és 57. § (5) bekezdésének szövegével, akkor az állapítható meg, hogy a 

jelen vizsgálat tárgyát képező jogállamiság elve tekintetében nem hoz olyan koncepcionális 

változást az Alaptörvény szövege, amely a korábbi alkotmánybírósági gyakorlat elvetését, 

vagy tartalmi átértékelését alátámasztaná. Így elvi megállapításaim megfogalmazása, az 

alapjogok értelmezése során – ellenkező tartalmú alkotmánybírósági döntés megszületéséig – 

irányadónak tekintem az Alkotmánybíróság által mind az Alaptörvény hatályba lépését 

megelőzően, mind pedig az azt követően meghozott határozataiban, azok indokolásában 

kifejtett megállapításokat, következtetéseket. 
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A tisztességes eljárás jogának érvényesülése kapcsán pedig azt érdemes kiemelni, hogy 

immár külön alkotmányi rendelkezés nevesíti a tisztességes hatósági eljáráshoz való jogot. A 

fenti elvi jelentőségű tétellel összhangban vizsgálati megállapításaim érvrendszerének 

megfogalmazása, az egyes alapjogok, alkotmányos elvek értelmezése során – ellenkező 

tartalmú alkotmánybírósági iránymutatás megszületéséig, az alkotmányszöveg változását, a 

tartalmi, illetve kontextuális egyezőséget is figyelembe véve – az alapvető jogok biztosaként 

továbbra is irányadónak tekintem az Alkotmánybíróságnak az Alaptörvény hatályba lépését 

megelőzően meghozott határozatai indokolásában kifejtett érveket, jogelveket és 

összefüggéseket. 

 

1. A jogállamiság elvéből fakadó jogbiztonság követelménye – Az Alaptörvény B) cikk (1) 

bekezdése alapján Magyarország független, demokratikus jogállam. Az Alkotmánybíróság 

korábbi töretlen gyakorlata alapján ennek a jogállami minőségnek nélkülözhetetlen eleme a 

jogbiztonság. Ahogyan pedig arra az Alkotmánybíróság felhívta a figyelmet a 30/2012. (VI. 

27.) AB határozatában, az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdése és az Alkotmány 2. § (1) 

bekezdése azonosan deklarálja a jogállami klauzulát, tehát az eddig kialakított 

alkotmánybírósági gyakorlat relevánsnak tekinthető a vizsgálat során. 

Az Alkotmánybíróság által gyakran hivatkozott tétel, hogy a jogbiztonság az állam – s 

elsősorban a jogalkotó – kötelességévé teszi annak biztosítását, hogy a jog egésze, egyes 

részterületei és az egyes jogszabályok is világosak, egyértelműek, működésüket tekintve 

kiszámíthatóak és előreláthatóak legyenek a norma címzettjei számára. A jogbiztonság nem 

csupán az egyes normák egyértelműségét követeli meg, de az egyes jogintézmények 

működésének kiszámíthatóságát is. A jogállamiság elvéből folyó követelmény a közhatalom, 

a közigazgatás törvény alá rendeltsége: a közhatalommal rendelkező szervek a jog által 

megállapított működési rendben, a polgárok számára megismerhető és kiszámítható módon 

szabályozott korlátok között fejtik ki tevékenységüket. Nem hagyható figyelmen kívül, hogy a 

kiszámíthatóság – beleértve az egységes jogalkalmazást – és az eljárási garanciák biztosítása 

szorosan összekapcsolódik az egyes alanyi alapjogok, szabadságjogok védelmével, mintegy 

kölcsönösen feltételezik egymást. 

 

2. A tisztességes eljáráshoz valójog – Az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdése tartalmazza, 

hogy mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit a hatóságok – ide értve a közszolgáltatást 

végző szerveket – részrehajlás nélkül, tisztességes módon és ésszerű határidőn belül intézzék, 

illetve a törvényben meghatározottak szerint indokolják. Az Alkotmánybíróság álláspontja 

szerint a közigazgatás törvényessége akkor valósul meg, ha jogilag szabályozott eljárási 

keretek között működik. Nem hagyható figyelmen kívül továbbá, hogy a kiszámíthatóság – 

beleértve az egységes jogalkalmazást – és az eljárási garanciák biztosítása szorosan 

összekapcsolódik az egyes alanyi alapjogok, szabadságjogok védelmével, mintegy 

kölcsönösen feltételezik egymást.  

 

Az Alkotmánybíróság számos esetben elvi éllel mutatott rá arra, hogy az alanyi jogok 

érvényesítésére szolgáló eljárási garanciák a jogbiztonság alkotmányos követelményéből 

erednek, de szoros kapcsolatban állnak a jogegyenlőséggel, törvény előtti egyenlőséggel is. A 

megfelelő eljárási garanciák nélkül működő eljárásban ugyanis a jogbiztonság az, ami 

sérelmet szenved. A tisztességes eljárás követelménye olyan minőség, amelyet az eljárás 

egészének és körülményeinek figyelembevételével lehet megítélni. A tisztességes eljáráshoz 

való jog abszolút jog, amellyel szemben nem létezik mérlegelhető más alapvető jog vagy 

alkotmányos cél, mert már maga is mérlegelés eredménye. Olyan jogalkalmazói eljárást foglal 

magában, amely a materiális jogállam értékrendjének megfelelően, a demokratikus 

alkotmányfejlődés során kikristályosodott alapelvek és szabályok alapján zajlik. 
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3. A hátrányos megkülönböztetés tilalma – Az Alaptörvény XV. cikkének (2) bekezdése 

tartalmazza a diszkrimináció tilalmát, mely szerint Magyarország az alapvető jogokat 

mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság, nyelv, 

vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési 

vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja. Az Alaptörvény XV. Cikk (4) 

bekezdése továbbá előírja, hogy Magyarország az esélyegyenlőség megvalósulását külön 

intézkedésekkel segíti, a XV. cikk (5) bekezdése emellett külön is kiemeli, hogy 

Magyarország külön intézkedésekkel védi a gyermekeket, a nőket, az időseket és a 

fogyatékkal élőket. A két évtizedes, töretlen, az Alaptörvény fenti rendelkezése alapján 

továbbra is irányadónak tekinthető alkotmánybírósági gyakorlat rögzíti, hogy a hátrányos 

megkülönböztetés tilalma arra vonatkozik, hogy a jognak mindenkit egyenlőként, egyenlő 

méltóságú személyként kell kezelnie, az egyéni szempontok azonos mértékű 

figyelembevételével kell a jogosultságok és kedvezmények elosztásának szempontjait 

meghatározni. A megkülönböztetés alkotmányossága tekintetében az Alkotmánybíróság két 

mércét alkalmazott. 

Az alkotmányos alapjogok tekintetében megvalósuló egyenlőtlen bánásmód esetén annak 

alkotmányossága az alapvető jogok korlátozására irányadó szükségességi-arányossági teszt 

alapján ítélhető meg. Bár az Alaptörvény – szövegszerűen – csak az alapvető jogok 

tekintetében tiltja a hátrányos megkülönböztetést, az Alkotmánybíróság szerint e tilalom, ha a 

megkülönböztetés sérti az emberi méltósághoz való alapvető jogot, kiterjed az egész 

jogrendszerre. Az Alkotmánybíróság korábbi álláspontja szerint alkotmányellenes 

megkülönböztetésről lehet szó, ha a jogszabály egymással összehasonlítható, a szabályozás 

szempontjából azonos csoportba tartozó jogalanyok között tesz különbséget anélkül, hogy 

annak alkotmányos indoka lenne. A megkülönböztetés csak akkor alkotmányellenes, ha 

alapjogsérelmet okoz, illetőleg az alanyi jogok tekintetében az egyenlő méltóság 

követelményét sérti, illetve önkényes jogalkalmazásra ad lehetőséget. 

 

4. A szociális biztonsághoz való jog – Az Alaptörvény XIX. cikk (1) bekezdésében a szociális 

biztonságra való jog megteremtésére való törekvés fogalmazódik meg, Magyarország arra 

törekszik, hogy minden állampolgárának szociális biztonságot nyújtson. Anyaság, betegség, 

rokkantság, özvegység, árvaság és önhibáján kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén 

minden magyar állampolgár törvényben meghatározott támogatásra jogosult. Magyarország a 

szociális biztonságot az (1) bekezdés szerinti és más rászorulók esetében a szociális 

intézmények és intézkedések rendszerével valósítja meg. A (4) bekezdés értelmében 

Magyarország az időskori megélhetés biztosítását a társadalmi szolidaritáson alapuló 

egységes állami nyugdíjrendszer fenntartásával és önkéntesen létrehozott társadalmi 

intézmények működésének lehetővé tételével segíti elő. Az Alkotmánybíróság emellett több 

határozatában kifejtette a szociális biztonsághoz való joggal összefüggésben, hogy az nem 

alapjog, hanem olyan állami kötelezettségvállalás, amelynek az állam eleget tesz, ha a 

szociális ellátás biztosítására megszervezi és működteti a társadalombiztosítás és a szociális 

támogatás egyéb rendszereit. 

 

5. A jogorvoslathoz való jog – Az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdése szerint 

mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogorvoslattal éljen az olyan bírósági, hatósági és más 

közigazgatási döntés ellen, amely a jogát vagy jogos érdekét sérti. Az Alkotmánybíróság 

állandó gyakorlata szerint a jogorvoslathoz való jog, mint alkotmányos alapjog immanens 

tartalma az érdemi határozatok tekintetében, a más szervhez vagy ugyanazon szervezeten 

belüli magasabb fórumhoz fordulás lehetősége. A jogorvoslathoz való jog tényleges 

érvényesüléséhez a „jogorvoslás” lehetősége, vagyis az is szükséges, hogy a jogorvoslat 

fogalmilag és szubsztanciálisan tartalmazza a jogsérelem orvosolhatóságát. 
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A jogorvoslathoz való jognak az Alaptörvényben való garantálása a rendes jogorvoslatra 

vonatkozik. A jogorvoslathoz való alapvető jog lényeges tartalma kiterjed a jogorvoslati 

lehetőségről vagy annak hiányáról való tájékoztatásra is. A tájékoztatási kötelezettséget az 

egyes eljárási kódexek is kiemelik, mintegy hangsúlyozva, hogy a jogorvoslatról való 

tájékoztatás nem múlhat az egyes hatóságok mérlegelésén, belátásán. Több esetben 

rámutattam már arra, hogy a közigazgatási eljárásokon kívül eső eljárásokban is eleget kell 

tenni a jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatásnak. A jogorvoslati lehetőség biztosítása 

tehát nem pusztán formai (jogszabály biztosítja vagy kizárja), hanem tartalmi (ténylegesen 

biztosítva volt-e) kérdés. 

 

III. Az ügy érdemében – Mindenekelőtt fontosnak tartom a vizsgálattal összefüggésben 

jelezni, hogy az alapvető jogok biztosaként – az Alaptörvényben rögzítetteknek megfelelően – 

alapjogvédelmi feladatot látok el, így olyan tisztán közjogi kérdésekben, mint a képviselők 

összeférhetetlensége főszabály szerint nem folytatok és nem is folytathatok vizsgálatot: e 

kérdések eldöntése az érintett közjogi intézmények felelőssége, illetőleg végső soron bíróság 

előtt érvényesíthető igények lehetnek. 

 

Jelen esetben azonban két okból láttam lehetőséget, egyben kötelezettséget a 

panaszbeadványok foglaltak tartalmi vizsgálatára: az első, hogy a közfoglalkoztatásban való 

részvételnek, illetve az abból való, bármilyen okból történő kizárásnak – a szociális 

ellátórendszert és általában véve a szociális biztonsághoz való jog érvényesülését tekintve – 

komoly alapjogi összefüggései vannak. Ahogyan arra 2012 óta már számos, a területet érintő 

jelentésben felhívtam a figyelmet, a magyar közfoglalkoztatási modell egy olyan specifikus, 

hatósági elemekkel bővített, kevésbé mellérendeltségen alapuló jogviszony, ahol a 

közfoglalkoztatott kiszolgáltatott helyzetben van. Egyszerre jelenik meg a munkáltatói, illetve 

a hatósági önkényes jogalkalmazás lehetősége, amelyre további, például adminisztrációs, 

illetve adatvédelmi jellegű problémák is rakódhatnak. Ismételten utalnom kell arra az 

összefüggésre is, hogy a közfoglalkoztatás ma intézményesen összekapcsolódik az – eleve 

eltérő alkotmányos funkciójú – szociális ellátórendszerrel: a felkínált közfoglalkoztatás 

visszautasítása, illetve a jogviszony megszűntetése további, az egyén élete, megélhetése 

szempontjából súlyos jogkövetkezményekkel, így a szociális transzferek megvonásával járhat. 

Mindezek mellett a panaszbeadvány vizsgálatakor világossá vált számomra, hogy nem (csak) 

egy egyedi ügyben, konkrét eljárás vonatkozásában merült fel a visszáság gyanúja, hanem 

rendszerszinten, az összeférhetetlenségre vonatkozó, komplex jogi szabályozás értelmezése 

során. Mivel önkormányzati képviselői megbízásról van szó, nem hagyható figyelmen kívül 

végül az sem, hogy a helyi önkormányzati képviselő a település működését biztosító, a 

település ügyeinek alakulására mandátummal rendelkező megbízottja, a „köz” érdekében 

tevékenykedő politikai aktor, akinek munkája kihat az adott település, illetve lakosainak 

hétköznapi életére. Jelen esetben ugyanakkor a panaszos az önkormányzati képviselői 

tevékenységéért díjazásban nem részesül, így esetében a közfoglalkoztatási jogviszony 

megszüntetése komoly hatással és következményekkel jár. 

 

III./1. A közfoglalkoztatásban való részvétel és az önkormányzati képviselői 

összeférhetetlenség – Tekintettel arra, hogy a panaszbeadványban megfogalmazott jogsérelem 

lényege annak a kérdésnek az eldöntése, hogy a helyi önkormányzati képviselői mandátum és 

a települési önkormányzattal fennálló közfoglalkoztatási jogviszony között fennáll-e az 

összeférhetetlenség, ezért vizsgálatom során először a helyi önkormányzati képviselőkre 

vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat, illetve az azzal kapcsolatos Alkotmánybírósági 

döntéseket tekintettem át. 
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Ennek kapcsán megállapítottam, hogy az Alaptörvény nem tartalmaz rendelkezéseket a helyi 

önkormányzati képviselők jogállására vonatkozóan, így nincsenek alkotmányos szabályok az 

önkormányzati képviselők összeférhetetlenségével összefüggésben sem. Ezeket a 

rendelkezéseket a Mötv. III. fejezete tartalmazza.  

 

Az Mötv. 36. §-a határozza meg – a közbizalomhoz kötődő, valamint az egyéb 

összeférhetetlenségi okok mellett – azokat a konkrét foglalkozásokat, illetve munkaköröket, 

amelyek betöltése esetén az önkormányzati képviselővé választott személy csak akkor 

tarthatja meg a mandátumát, ha az összeférhetetlennek minősülő tisztségéről, foglalkozásáról, 

munkaköréről lemond, vagy azt szünetelteti. Az összeférhetetlenség intézményének alapvető 

rendeletetése ugyanis a hatalom megosztásának, az államhatalmi ágak elválasztásának a 

biztosítása.  Éppen ezért a hivatali, illetve foglalkozási összeférhetetlenség elrendelésének 

célja az eltérő, esetleg egymással hierarchikus, illetve felügyeleti, ellenőrzési viszonyban álló 

hatalmi pozíciók egybeesésének megakadályozása, az elfogultság és a személyi érdekeltség 

visszaélésszerű érvényesülésének megelőzése. 

 

Fontosnak tartom ugyanakkor hangsúlyozni azt is, hogy az Alkotmánybíróság a közügyekben 

való részvételhez való jog és a képviselői összeférhetetlenség alkotmányossági vizsgálatára 

irányuló korábbi határozataiban – így például a 16/1994. (III. 25.) AB határozatában, illetve 

az 5/2006. (II. 15.) AB határozatban – elvi jelleggel mutatott rá arra, hogy az 

összeférhetetlenségi szabályok nem tekinthetők a passzív választójogot korlátozó 

szabályoknak. A passzív választójog (Alaptörvény XXIII. cikk (1) bekezdés: Minden nagykorú magyar 

állampolgárnak joga van ahhoz, hogy az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek, valamint az európai parlamenti képviselők választásán választó és választható legyen.) és az 

összeférhetetlenség ugyan összefüggésben állnak egymással, mégis a két jogintézmény 

egymástól elhatárolandó. A választójogot az Alaptörvény alapvető jogként szabályozza, 

amelynek korlátait maga az Alaptörvény határozza meg, azonban ettől elkülönülő, más 

jogintézmény az összeférhetetlenség, amely valójában nem akadálya a képviselő 

megválasztásának. Rendeltetése mindössze a képviselő megválasztásával létrejött 

összeférhetetlenségi helyzet megszüntetése. 

 

A vizsgált esetben a jegyző az Mötv. 36. § (1) e) pontjára hivatkozással szólította fel a 

panaszost az összeférhetetlenség megszüntetésére. A hivatkozott szakasz ugyanakkor 

tételesen meghatározza, hogy az önkormányzati képviselő mely munkaköröket nem töltheti 

be. Így nem lehet jegyző (főjegyző), aljegyző, továbbá ugyanazon önkormányzat 

polgármesteri hivatalának vagy közös önkormányzati hivatalának köztisztviselője, 

alkalmazottja. Ez a rendelkezés tehát kizárólag abban az esetben mondja ki az 

összeférhetetlenség fennállását, ha az önkormányzati képviselő a polgármesteri hivatal, vagy 

a közös önkormányzati hivatal köztisztviselője, illetve alkalmazottja. Tekintettel azonban 

arra, hogy a panaszosnak nem a polgármesteri hivatallal, hanem a települési önkormányzattal, 

mint közfoglalkoztatóval állt fenn a közfoglalkoztatási jogviszonya, ezért – álláspontom 

szerint – ezen szakaszra hivatkozással nem állapítható meg az összeférhetetlenség.  

A panaszos kérelme alapján a Kormányhivatal – törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva 

– a Kttv. 258. § (5) bekezdése alapján (Kttv. 258. § (5) A munkavállaló nem létesíthet munkaviszonyt 

azzal a helyi önkormányzattal, amelynek képviselője.) állapította meg az összeférhetetlenséget. Annak 

ellenére, hogy a Kttv. 4. § c) pontja maga rendelkezik arról, hogy e törvény hatálya nem 

terjed ki a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottra. (Kttv. 4. § c) E törvény hatálya nem terjed 

ki a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottra, valamint az egyszerűsített foglalkoztatás céljára létesített 

munkaviszonyban foglalkoztatottra, illetve alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglalkoztatás keretében 

foglalkoztatott munkavállalóra.)  Mindezek alapján a panaszos esetében a Kttv., illetve annak ezen 

– kizáró – szabálya szintén nem alkalmazható. 
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Végezetül az összeférhetetlenség megállapításával összefüggésben szintén nem lehet irányadó 

– a Belügyminisztérium Szabályozási Főosztálya által hivatkozott rendelkezés –, a Közftv. 1. 

§ (3) a) és b) pontja (Közftv. (3) Közfoglalkoztató lehet: a) helyi és nemzetiségi önkormányzat, valamint 

ezek jogi személyiséggel rendelkező társulása, b) költségvetési szerv,) sem, mivel az – a 

közfoglalkoztatás jogi kereteinek megteremtése céljából – kizárólag arról rendelkezik, hogy 

mely szerv, illetve szervezet lehet közfoglalkoztató. Ezen szakasz tételes felsorolása tehát 

kizárólag a közfoglalkoztatási jogviszony egyik alanyát – a közfoglalkoztatót – határozza 

meg, amely rendelkezésekből sem közvetlenül, sem közvetve nem következik 

összeférhetetlenség megállapítására irányadó szabály. Ilyen összeférhetetlenségi clausulát 

egyébként a Közftv. sem a közfoglalkoztatóra, sem a közfoglalkoztatottra vonatkozóan nem 

állapít meg. 

 

Ezzel összefüggésben szeretném hangsúlyozni, hogy az Alaptörvényben deklarált 

jogbiztonság követelménye az állam – s elsősorban a jogalkotó – kötelességévé teszi annak 

biztosítását, hogy a jog egésze, egyes részterületei és az egyes jogszabályok is világosak, 

egyértelműek, működésüket tekintve kiszámíthatóak és előreláthatóak legyenek a norma 

címzettjei számára. Ennek megfelelőn az összeférhetetlenségi szabályokat is világos, 

egyértelmű, tételes normáknak kell megállapítania, azokat nem lehet több jogszabály együttes 

– eshetőleges – értelmezésével „kikövetkeztetni”. Álláspontom szerint ugyanakkor az Mötv. 

vonatkozó rendelkezései a normavilágosság követelményének megfelelnek. Az Mötv. tételes, 

zárt felsorolást tartalmaz az összeférhetetlenséget okozó tisztségekről és szervekről, amely 

felsorolást a jogalkalmazó szervek nem „bővíthetik”.  

 

A jogbiztonság azonban nem csupán az egyes normák egyértelműségét követeli meg, hanem 

az egyes jogintézmények működésének kiszámíthatóságát is. Éppen ezért szükséges lenne, 

hogy a jogalkalmazó szervek egységesen, kiszámítható módon, a jogszabályokat azonos 

módon értelmezve fejtsék ki tevékenységüket. Ennek ellenére a vizsgált esetben valamennyi, 

érintett szerv eltérő módon, egymásnak ellentmondva értelmezte az összeférhetetlenségre 

irányadó szabályokat, illetve olyan jogszabályra is hivatkoztak, amelynek a konkrét esetre 

alkalmazhatósága jogilag kizárt. A vizsgált esetben tehát nem a normavilágosság hiánya, 

hanem a jogalkalmazó szervek eltérő jogértelmezése, jogalkalmazása okozta a sérelmet. 

Mindezek alapján megállapítottam, hogy a panaszos ügyében eljáró jogalkalmazó szervek 

azon eljárása, hogy a helyi önkormányzati képviselői megbízatásra irányadó 

összeférhetetlenségi szabályokat, a vonatkozó jogszabályok konkrét normaszövegétől, illetve 

egymástól is jelentősen eltérően, egymásnak ellentmondva értelmezték és alkalmazták, a 

jogállamiság elvéből levezethető jogbiztonság követelményével összefüggő visszásságot 

okozott.  

 

Kétségtelen tény, hogy az összeférhetetlenség intézményének rendeltetése, hogy az egymással 

hierarchikus, illetve felügyeleti, ellenőrzési viszonyban álló hatalmi pozíciók egybeesését 

megakadályozza. A jogalkalmazó szervek – feltételezhetően – éppen ezen elv „szellemében”, 

annak érvényre juttatása érdekében kívánták a képviselői mandátumhoz jutott, az 

önkormányzattal közfoglalkoztatási jogviszonyban álló panaszos további 

„közfoglalkoztatását” az összeférhetetlenség „hatálya alá vonni”.  A helyi képviselői és 

önkormányzati alkalmazotti funkció ugyanis adott esetben ellentétbe kerülhet, hiszen a 

képviselő-testületben gyakran kell dönteni olyan ügyekben, amelyek közvetlenül érintik a 

polgármesteri hivatalban dolgozó köztisztviselőket, alkalmazottakat. Az Mötv. éppen emiatt 

mondja ki e két funkció összeférhetetlenségét. Jelen esetben azonban a jogszabály nem 

rendelkezik a közfoglalkoztatásban részt vevő képviselői összeférhetetlenségéről. 
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Emellett – álláspontom szerint – nem áll fenn olyan gazdasági összeférhetetlenségi helyzet, 

védendő cél, (köz)érdek, illetve nincs olyan hierarchikus, ellenőrzési viszony a panaszos által 

betöltött két tisztség között, amely indokolná az összeférhetetlenségi szabályok kiterjesztő 

értelmezését és az összeférhetetlenség fennállásának megállapítását. A közfoglalkoztatotti 

státusz – amely tulajdonképpen nem más, mint egy határozott időre létesített, átmeneti, 

speciális foglalkoztatási jogviszony –, nem a képviselőtestület döntésével jön létre, és a 

testület nem gyakorol felette munkáltatói jogokat sem. Maga a közfoglalkoztatási jogviszony 

pedig nem biztosít olyan döntési jogköröket, közhatalmi jogosítványokat – szemben az 

önkormányzati (köz)alkalmazotti, illetve köztisztviselői státusszal – amely miatt indokolt 

lenne a képviselői mandátummal történő  összeférhetetlenség kimondása. 

 

III/2. Az önkormányzati képviselői összeférhetetlenségi eljárás – Az összeférhetetlenségi 

eljárás lefolytatására irányadó szabályokat az Mötv. 37. §-a tartalmazza. Ez alapján az 

összeférhetetlenségi okot elsősorban magának a megválasztott önkormányzati képviselőnek 

kell megszüntetnie. Amennyiben ennek a kötelezettségének 30 napon belül nem tesz eleget, 

úgy bármely önkormányzati képviselő vagy bizottság indítványára a képviselő-testületnek a 

következő ülésén határozattal kell megállapítania az összeférhetetlenség alapjául szolgáló 

körülmények fennállását, és kimondania az összeférhetetlenséget. (Mötv. 37. § (2) Ha az 

önkormányzati képviselő az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tett eleget, bármely önkormányzati 

képviselő vagy bizottság indítványára - az összeférhetetlenséggel kapcsolatos feladatokat ellátó bizottság 

javaslata alapján - a képviselő-testület a következő ülésén, legkésőbb az összeférhetetlenség megállapításának 

kezdeményezését követő harminc napon belül határozattal megállapítja az összeférhetetlenség alapjául szolgáló 

körülmények fennállását, és kimondja az összeférhetetlenséget. A képviselő-testület határozatát az 

önkormányzati képviselőnek és a kormányhivatalnak kézbesíteni kell. (3) Az önkormányzati képviselő 

összeférhetetlenségének megállapítását bárki kezdeményezheti a polgármesternél, melyet az 

összeférhetetlenséggel kapcsolatos feladatokat ellátó bizottságnak haladéktalanul továbbítani kell kivizsgálásra. 

Ismételt kezdeményezés esetén, amennyiben az új tényt vagy körülményt nem tartalmaz, az 

összeférhetetlenséggel kapcsolatos feladatokat ellátó bizottság külön vizsgálat nélkül lezárja az ügyet, ebben az 

esetben a (2) bekezdés szerinti határozathozatalra sem kerül sor.) 

 

Emellett bármely más személy is kezdeményezheti az összeférhetetlenség kimondását a 

polgármesternél, akinek a kérést haladéktalanul továbbítania kell kivizsgálásra. Az 

összeférhetetlenségi eljárásnak és a képviselői mandátummal való összeférhetetlenség 

megállapításának tehát jogszabályban rögzített, részletes eljárási rendje van, amely egyúttal 

több garanciális biztosítékot is tartalmaz. Így például az összeférhetetlenséget kimondó 

határozatot kézbesíteni kell a fővárosi, megyei kormányhivatalnak, amely felelős az 

önkormányzatok működésének törvényességi felügyeletéért, illetve az önkormányzati 

képviselő az összeférhetetlenséget, azaz a tisztsége megszűnését megállapító képviselő-

testületi határozat felülvizsgálatát – a határozat kézhezvételétől számított nyolc napon belül, 

jogszabálysértésre hivatkozással – kérheti a közigazgatási és munkaügyi bíróságtól. A bíróság 

a kérelemről 30 napon belül, nem peres eljárásban, három hivatásos bíróból álló tanácsban 

dönt. Ennek eredményeképpen végső soron az összeférhetetlenség kérdésében a fővárosi, 

megyei bíróság döntése tekinthető az eljárást lezáró, végleges cselekménynek. 

 

A feltárt tényállás alapján azonban nyilvánvaló, hogy a panaszos esetében ezen eljárás 

lefolytatására nem került sor. A beadvány szerint az összeférhetetlenség fennállásáról a 

panaszost a jegyző tájékoztatta és ő indítványozta a közfoglalkoztatotti jogviszonya 

megszüntetését is. Mindennek következtében a képviselő-testület az összeférhetetlenség 

kérdésében nem hozott határozatot, így a panaszosnak nem volt lehetősége arra, hogy éljen a 

jogszabályban biztosított jogorvoslati lehetőségével, és a képviselő-testület döntése ellen 

bírósághoz forduljon, azaz a közfoglalkoztatotti jogviszonya és a képviselői mandátuma 

összeférhetetlensége fennállása kérdésében a bíróság döntsön. 
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A rendelkezésemre bocsátott iratok alapján ugyanakkor azt is megállapítottam, hogy a jegyző 

tájékoztatta az illetékes Kormányhivatalt arról, hogy a panaszost felhívta a képviselői 

mandátumával fennálló összeférhetetlenségi ok – a közfoglalkoztatási jogviszonya – 

megszüntetésére, illetve arról is, hogy e tárgykörben a képviselő-testület döntést nem hozott. 

A Kormányhivatal azonban nem gyakorolta törvényességi felügyeleti jogkörét és nem hívta 

fel a jegyzőt a jogszabályok betartására, az összeférhetetlenségi eljárás kezdeményezésére, 

valamint arra, hogy az összeférhetetlenség kérdésében a képviselő-testületnek kell döntenie. 

 

A Kormányhivatal azt követően sem törekedett e kérdésben a törvényesség betartatására, 

miután a panaszos – a közfoglalkoztatási jogviszonya megszüntetése után – személyesen 

jelent meg a Törvényességi Felügyeleti Főosztályán és kifejezetten kérte a képviselői 

összeférhetetlensége ügyében a hivatal tájékoztatását, valamint kifejezte azt is, hogy 

sérelmezi, hogy – a Kormányhivatal illetékességi területén – más településeken az 

önkormányzati képviselői mandátumot nyert személyek továbbra is fenntarthatják a 

közfoglalkoztatási jogviszonyukat.  

 

Mindezek alapján megállapítottam, hogy a jegyző azon eljárásával, hogy a vonatkozó konkrét 

jogszabályi rendelkezések ellenére a képviselői összeférhetetlenség kérdésének eldöntését 

kivonta a képviselő-testület hatásköre alól és annak megkerülésével döntött az 

összeférhetetlenség fennállásáról és kezdeményezte a panaszos közfoglalkoztatási jogviszonya 

megszüntetését, a jogállamiság elvét sértő módon járt el. Megállapítom azt is, hogy a 

Kormányhivatal az összeférhetetlenségi szabályok téves jogértelmezésével, illetve azon 

mulasztásával, hogy nem lépett fel a jogszabályi rendelkezések betartása érdekében, szintén 

visszásságot idézett elő. Összességében pedig az e szervek önkényes jogalkalmazásával 

kialakult jogi helyzet alkalmas volt arra, hogy a jogi kérdésekben járatlan, laikus panaszost 

az eljárás során kiszolgáltatottá tegye és elzárja a megfelelő jogi garanciáktól, attól a 

lehetőségétől, hogy élhessen a jogorvoslati jogával, amely a panaszos vonatkozásában a 

tisztességes eljáráshoz, valamint a jogorvoslathoz való jog (A jogorvoslathoz való jog: 

„Mindenkinek joga van ahhoz, hogy jogorvoslattal éljen az olyan bírósági, hatósági és más közigazgatási döntés 

ellen, amely a jogát vagy jogos érdekét sérti.” [Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdés].) sérelmét idézte elő. 

Amint arra az előzőekben már rámutattam, a jelenlegi szabályok egyértelműnek tekinthetők 

abban, hogy a közfoglalkozatási jogviszony fennállása, valamint az önkormányzati képviselői 

mandátum betöltése egymással nem összeférhetetlen.  

 

Mindazonáltal a törvényalkotónak megvan a lehetősége arra, hogy a Mötv. vagy a Közftv. 

módosítással egy új összeférhetetlenségi szabályt állítson fel. Jelenleg azonban 

Magyarországon számos településen tiszteletdíj nélkül vagy egy jelképesnek tekinthető 

tiszteletdíj megfizetése mellett látják el a feladatukat a helyi önkormányzati képviselők. A 

Mötv. 134. § (4) bekezdés f) pontja alapján ugyanis a helyi önkormányzat képviselő-testülete 

kapott felhatalmazást arra, hogy rendeletben határozza meg az önkormányzati képviselőnek, a 

bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a tanácsnoknak járó tiszteletdíjat és természetbeni 

juttatást. Alkotmányjogi szempontból lehetséges amellett érvelni, hogy a helyi önkormányzati 

képviselői mandátum betöltőjét a kiszolgáltatott helyzetet eredményező, az önkormányzattal 

fennálló közfoglalkoztatási jogviszony a közfeladata ellátásában közvetve befolyásolhatja. 

Jelenleg ugyanakkor Magyarországon számos olyan település van, ahol szinte kizárólag a 

közfoglalkozatás keretében van lehetőség helyben állást, munkát találni. Ennek megfelelően 

egy szigorított összeférhetetlenségi szabály felállítása esetében számolni kell azzal, hogy az 

érintettek számára a jogviszonyok közötti kényszerű választás egyben azt is jelentheti, hogy a 

közfeladatot tiszteletdíj nélkül vállalók anyagilag ellehetetlenülnek, illetve már eleve el sem 

tudnak indulni a helyi önkormányzati választásokon jelöltként. 
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A jogalkotó felelőssége ebben a helyzetben az alkotmányossági szempontok, az érintettek 

jogainak és jogos érdekeinek figyelembe vétele mellett az ésszerű kompromisszum 

kialakítása. 

 

Végezetül a panaszos beadványában jelzett azon sérelmével összefüggésben, mely szerint a 

Kormányhivatal kizárólag vele szemben érvényesítette ezen összeférhetetlenségi szabályokat, 

ezáltal hátrányosan megkülönböztették, a következőket állapítottam meg. A vizsgálat nem tárt 

fel olyan tényeket, amelyek igazolták volna, hogy az ügyében eljáró szervek valamely 

védendő tulajdonsága vagy egyéb ok miatt, célzottan hátrányos megkülönböztetést 

alkalmaztak volna vele szemben. Mindezek alapján – álláspontom szerint – az egyenlő 

bánásmód követelményének sérelme ügyében nem állapítható meg.  

 

A panaszos sérelmezte azt is, hogy mivel lakóhelye környezetében nincs más 

munkalehetőség, a képviselői munkájáért pedig tiszteletdíjban nem részesül, ezért a 

közfoglalkoztatotti jogviszonya kényszerű megszüntetésével a családja megélhetése is 

veszélybe került. Ezzel kapcsolatban ugyanakkor szintén megállapítottam, hogy – bár az 

Alaptörvény rendelkezik a szociális biztonsághoz való jogról – ez a jog azonban kizárólag a 

szociális ellátások összessége által nyújtott megélhetési minimumnak az állam által történő 

biztosítását foglalja magában. A megélhetési minimum garantálásából azonban konkrét 

részjogok, mint alkotmányos alapjogok nem vezethetők le. Ennek megfelelően a 

közfoglalkoztatási jogviszony megszüntetése önmagában nem okozza a szociális 

biztonsághoz való jog sérelmét, még abban az esetben sem, ha ezáltal a család megélhetése 

veszélybe kerül. Annál is inkább, mivel a közfoglalkoztatás elsődleges célja nem a 

megélhetéshez szükséges minimum biztosítása, hanem az abban részt vevők elsődleges 

munkaerőpiacon történő elhelyezkedésének elősegítése. Ezáltal önmagában a 

közfoglalkoztatási jogviszony kényszerű megszüntetése, a szociális joggal összefüggő 

alapjogsérelem gyanúját nem veti fel. 

 

Intézkedéseim – A jelentésemben feltárt alkotmányos jogokkal összefüggő alapjogi 

visszásságok orvoslása és jövőbeni megelőzése érdekében 

1.) az Ajbt. 31. § (1) bekezdése alapján kezdeményezem a Miniszterelnökséget vezető 

miniszternél, hogy a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 

6.) Korm. rendelet 4. § 5. pontjában meghatározott feladatkörében gondoskodjon 

arról, hogy a jövőben a megyei kormányhivatalok a képviselői összeférhetetlenségre 

vonatkozó szabályokat egységesen értelmezzék és alkalmazzák, 

2.) az Ajbt. 32. § (1) bekezdése alapján 

 kezdeményezem Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal vezetőjénél, hogy 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. §-

ában meghatározott törvényességi felügyeleti jogkörében vizsgálja felül az 

illetékességi területén működő települési önkormányzatok, önkormányzati képviselői 

összeférhetetlenséggel kapcsolatos jogalkalmazási gyakorlatát és tegye meg a 

szükséges intézkedéseket a törvényesség mielőbbi helyreállítása, illetőleg jövőbeni 

érvényre juttatása érdekében, valamint  

 felkérem Pusztadobos község jegyzőjét, hogy a jövőben az összeférhetetlenségi 

eljárás lefolytatására irányadó szabályokat tartsa meg, illetve az önkormányzati 

képviselői összeférhetetlenséggel összefüggésben a jogszabályban 

meghatározottakon túl, a helyi képviselővel szemben további követelményeket ne 

érvényesítsen. 

Székely László Alapvető Jogok Biztosa 

Forrás: www.ajbh.hu  

http://www.ajbh.hu/
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Jelentések, tájékoztatók 

Tájékoztatás a gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszerben, a család-és 

gyermekjóléti szolgáltatásban használandó szakmai szabályzatok 

megjelenéséről 

 

A gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer, illetve a család-és gyermekjóléti szolgáltatás 

szakmai szabályainak összefoglalására az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a 

továbbiakban: EMMI) módszertani útmutatót, szakmai ajánlást, valamint három protokollt 

jelentetett meg. A szakmai szabályozó anyagokat általánosságban jellemzi, hogy 

folyamatalapú megközelítésben mutatják be a területen elvárt szakmai lépéseket, azok 

felelőseit, határidejét és a kapcsolódó dokumentációs tevékenység szabályait.  

 

Az ellátást igénybevevők védelme, azonos tartalmú és minőségű ellátáshoz való jogai 

érvényesítése érdekében – a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 

15/1998. (IV.30.) NM rendelet 6. § (1) bekezdésében foglaltak szerint – az alább felsorolt 

szakmai anyagok közzétételre kerültek az EMMI honlapján, betartásuk számon kérhető. 

 

1. A gyermekvédelmi észlelő- és jelzőrendszer működtetése kapcsán a gyermek 

bántalmazásának felismerésére és megszüntetésére irányuló szektorsemleges egységes 

elvek és módszertan (a továbbiakban: Módszertani Útmutató) 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 

továbbiakban: Gyvt.) 17. §-a alapján a jelzőrendszer tagjai kötelesek jelzéssel élni a gyermek 

veszélyeztetettsége esetén a család- és gyermekjóléti szolgálatnál, valamint hatósági 

intézkedést kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb 

más, súlyos veszélyeztető ok fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos 

veszélyeztető magatartása esetén.  A Gyvt. emellett a tagok számára együttműködési és 

kölcsönös tájékoztatási kötelezettséget ír elő.  

 

A szakmai együttműködés az észlelő- és jelzőrendszer eredményes működésének 

elengedhetetlen feltétele. Fontos, hogy az abban résztvevők tisztában legyenek saját 

feladataikkal, felelősségükkel és egymás szakmaiságában bízva, egymásra támaszkodva 

közösen meghatározott feladatelosztásban végezzék el vállalt feladataikat a gyermekek 

érdekében. Az észlelő-, jelző-, valamint az ellátórendszer valamennyi résztvevőjének és a 

gyámhivatalnak minden esetben úgy kell eljárnia, hogy tevékenysége lehetőség szerint egy 

pillanattal se hosszabbítsa meg a gyermek rossz bánásmódnak való kitettségét. 

 

A Módszertani Útmutató egységes eljárásrendet és módszertant nyújt a jelzőrendszeri tagok, 

valamint a család- és gyermekjóléti szolgáltatók számára a bántalmazással összefüggő esetek 

ellátására, és az alábbi linken tekinthető meg.  

http://www.kormany.hu/hu/dok?page=3&type=402#!DocumentBrowse  

 

 

http://www.kormany.hu/hu/dok?page=3&type=402#!DocumentBrowse


Önkormányzati Hírlevél  2016. évi 8. szám 
20 

2. Szakmai ajánlás a család- és gyermekjóléti szolgáltatás által működtetett észlelő- és 

jelzőrendszer működésének és működtetésének szabályairól 

 

A jelzőrendszer szakmai kereteit, működésének és működtetésének szabályait tartalmazza. A 

dokumentum elsősorban strukturális kérdésekkel foglalkozik, szakember szintre bontva az 

észlelő- és jelzőrendszer különböző szereplőinek feladatait, kompetenciahatárait, 

együttműködésük szakmai kereteit. Az ajánlás egyszerre szól a jogszabályban meghatározott 

észlelő- és jelzőrendszer tagjainak, valamint az azt működtető és a jelzéseket fogadó család- 

és gyermekjóléti szolgáltatóknak. A szakmai ajánlás az alábbi linken érhető el: 

http://www.kormany.hu/hu/dok?page=4&type=402#!DocumentBrowse  

 

3. Protokoll a család- és gyermekjóléti szolgáltatás által működtetett észlelő- és 

jelzőrendszer folyamatairól 

 

Az ajánlásban leírt, a jelzőrendszer szakmai keretében meghatározott, ágazatközi 

együttműködésben megvalósuló jelzések folyamatát, annak szakmai szabályait tartalmazza. 

Valamennyi célcsoportra kiterjedően szabályozza, hogy mikor kell jelezni, milyen 

tartalommal és a jelzést fogadó szolgáltatónak milyen feladatai vannak a jelzést követően.  

 

Célja egységesíteni, ezáltal szabályozottá tenni az észlelő és jelzőrendszer működését, 

garanciális keretet teremtve ezáltal a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 64. § (2) bekezdésében, illetve a Gyvt. 17. § (1) 

bekezdésében meghatározott észlelő- és jelzőrendszer működéséhez. Mivel az észlelő- és 

jelzőrendszer működése ágazatközi megközelítésben, eltérő szakmák, más-más szabályozási 

környezetben működő hatóságok, szervezetek és személyek közös működését, együttes 

fellépését feltételezi, különösen fontos ezen együttműködési keretek pontos meghatározása, 

leírása. A protokoll egyszerre szól a jogszabályban meghatározott észlelő- és jelzőrendszer 

tagjainak, valamint az azt működtető és a jelzéseket fogadó család- és gyermekjóléti 

szolgáltatóknak. Megismerhető az alábbi linken: 

http://www.kormany.hu/hu/dok?page=3&type=402#!DocumentBrowse  

 

4. Protokoll a család- és gyermekjóléti szolgáltatás keretében biztosított szociális segítő 

munka folyamatairól 

 

Az – Szt., a Gyvt. és a végrehajtási rendeletek tekintetében történt módosítások 

eredményeként – integrált családsegítő szolgáltatást és gyermekjóléti szolgáltatást biztosító 

család- és gyermekjóléti szolgálatok alapszolgáltató tevékenységének leírását tartalmazza, 

megtekinthető: 

http://www.kormany.hu/hu/dok?page=4&type=402#!DocumentBrowse  

 

5. Protokoll a gyermekvédelmi gondoskodáshoz kapcsolódó család- és gyermekjóléti 

szolgáltatások folyamatairól 

 

A család- és gyermekjóléti központok gyermekvédelmi gondoskodáshoz kapcsolódó 

szolgáltatásai esetmenedzselési feladatainak leírását tartalmazza. Az esetmenedzselési 

feladatok a család- és gyermekjóléti központok esetmenedzserei és a család- és gyermekjóléti 

szolgálatok családsegítői együttműködésén alapulnak, illetve a két szakmai egység közötti 

közös szakmai nyelv és kompetenciák kialakításának meghatározó elemei.  

 

http://www.kormany.hu/hu/dok?page=4&type=402#!DocumentBrowse
http://www.kormany.hu/hu/dok?page=3&type=402#!DocumentBrowse
http://www.kormany.hu/hu/dok?page=4&type=402#!DocumentBrowse
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A protokoll igyekszik azt nyomatékosítani, hogy a két szakmai egységben dolgozó 

szakemberek – konkrétan a családsegítők és az esetmenedzserek – között nincs alá-

fölérendeltség, munkájukat a partneri viszonynak, a közös szakmai gondolkodásnak kell 

irányítania. Elérhető az alábbi linken: 

http://www.kormany.hu/hu/dok?page=3&type=402#!DocumentBrowse  

 
A szakmai szabályzatok elérhetők a Kormányportálon. Elérési útvonal: www.kormany.hu/hu 

> DOKUMENTUMOK > Emberi Erőforrások Minisztériuma > Általános információk > 

Tájékoztató és háttéranyagok 

Települési környezetvédelem Magyarországon (2. rész) 

 

1. Az Önkormányzati Hírlevél előző számában (Önkormányzati Hírlevél 2016. évi 7. szám, 

10–14. oldal) már beszámoltunk róla, hogy a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi 

Karának tizenegy fős kutatócsoportja 2015 őszétől 2018 tavaszáig azt vizsgálja, hogy vajon a 

hazai települési önkormányzatok milyen szerepet töltenek be a környezetpolitikában illetőleg 

a környezetvédelmi jog alakításában és végrehajtásában. 

 

Ismét kérjük Önt, segítse kutatásunkat abban, hogy a következő linken található, 

mindössze nyolcoldalas kérdőívünket szakmailag kompetens, lehetőleg vezető beosztású 

munkatárs – tapasztalataink szerint ez leginkább a jegyző, esetleg alpolgármester, illetékes 

osztály vezetője – töltse ki! Azoknak, akik ezt már megtették, segítségét, fáradozását nagyon 

köszönjük! 

http://evasys.unideb.hu/evasys/online.php?p=UG411  

A kutatás számos olyan eredményt – adatokat, helyzetértékelést, hazai és külföldi cselekvési 

mintákat, intézkedési javaslatokat – ígér, amelyet a helyi környezetvédelmi ügyek 

szabályozása, tervezése, intézése során maguk az önkormányzatok is hasznosíthatnak majd. 

Reményeink szerint ezekben Önök közül is sokan részesülhetnek. 

 

Ígéretünk szerint a Hírlevél hasábjain igyekszünk betekintést nyújtani a kutatás eredményeibe. 

Az empirikus kutatások eredményei inkább a kutatás végső fázisában lesznek majd 

értékelhetők, de a dokumentum-feldolgozáson, tartalomelemzésen alapuló eredmények egy 

első, kisebb része már rendelkezésre áll. Több rövid, a kozjavak.hu című blogon megjelent 

reflexió mellett két publikációra utalhatunk. 

 

2. Így, a Pro Futuro című folyóirat hasábjain számoltunk be arról, hogy az önkormányzati 

környezetvédelem Németországban is nagyon időszerű téma. Több, hasonló témájú 

rendezvény mellett a Trieri Egyetem Környezet- és Műszaki Jogi Intézete (Institut für 

Umwelt- und Technikrecht der Universität Trier, Németország) 2014. évi konferenciájának a 

címe Kommunaler Umweltschutz, azaz kommunális környezetvédelem volt. A 

hagyományosan kétnapos rendezvény előadói nem csak kutatók, egyetemi tanárok voltak, 

hanem akadt köztük több olyan gyakorlati szakember is (jelen esetben ügyvéd és 

önkormányzati referens), aki a praktikus megközelítést érvényesítette. A konferencia egyes 

blokkjait vita zárta, amit a 2015-ben megjelent, vaskos konferenciakötet szerkezete is követ.  

Az egyes tanulmányok részletes áttekintése, illetőleg a viták összefoglalóinak a szemlézése 

alapján összességében elmondható, hogy a kötet némileg szűkebb körben tartalmaz 

elemzéseket annál, mint amit meglehetősen általános címe takar. Sok részletkérdés, ágazati 

szempont (földvédelem, természetvédelem, vízvédelem, stb.) tekintetében más forrást kell 

keresnie a német helyi önkormányzatok környezetvédelmi feladatairól és jogosítványairól 

tájékozódni kívánó olvasónak. 

http://www.kormany.hu/hu/dok?page=3&type=402#!DocumentBrowse
http://www.kormany.hu/hu
http://evasys.unideb.hu/evasys/online.php?p=UG411
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A részleteiben is kidolgozottabb témák (energia, hulladék, településrendezés) esetében a kötet 

kétség kívül hasznos segítség, jól fókuszált pillanatkép mind a felmerülő problémákról, mind 

a hatályos szabályozásról. A német önkormányzati rendszer, vagy a közszolgáltatások iránt 

érdeklődőknek is számos adalékkal szolgál. A viták összefoglalása pedig azt is remekül 

mutatja, hogy milyen sokféle elméleti és gyakorlati megközelítésben lehet mindezekről 

gondolkodni. 

 

Ha egyetlen általános, hazánkban is megszívlelendő tanulságot kellene levonni a bő kétszáz 

oldal elolvasása alapján, akkor leginkább azt emelhetjük ki, hogy a helyi önkormányzatokat a 

német jogrend nagykorúként kezeli. Ha kétely merül fel valamely feladat önkormányzati 

szintű ellátásának a hatékonysága felől, akkor nem feltétlenül az a megoldás, hogy elvonják 

tőlük a feladatot – inkább gondolják azt, hogy többre mennek, ha megadják hozzá a megfelelő 

eszközöket. 

 

3. A Jogtudományi Közlöny c. folyóirat 2016/7-8. számában közölt tanulmányunkban főként 

törvényességi illetve alkotmányossági szempontokat vetettünk fel, s ehhez vizsgálati 

tárgyként a helyi rendeletalkotást emeltük ki. A rendeletalkotás alkalmanként törvényben 

rögzített kötelezettsége (pl. hulladékkezelési közszolgáltatás, szmogriadó terv) vagy 

lehetősége (pl. a helyi természetvédelem vagy önkormányzati környezetvédelmi alap 

létrehozása terén) az önkormányzatoknak. Az esetek egy másik részében kiegészítő 

szabályokról van szó (amihez – amennyiben helyi közügyről van szó – felhatalmazás sem 

szükséges; pl. a városrehabilitáció körében), vagy pedig az országos előírás kifejezetten 

eltérést enged jogszabálynak, illetve az önkormányzati rendeletnek (mint a tarlóégetés vagy a 

településrendezés tekintetében), s ezzel a lehetőséggel élnek a képviselőtestületek. Bizonyos 

esetekben ezek keverednek (pl. a zajvédelemben létezik felhatalmazás és kiegészítő 

szabályozás is, a településrendezésnél kötelezettséget megállapító és eltérést engedő szabály 

is).  Úgy találtuk, hogy a környezetvédelem körébe sorolható önkormányzati szabályozási 

tárgyak meglehetősen széles kört alkotnak, s a gyakorlatban külön-külön, vagy egy-egy 

vegyes tárgyú rendeletben is megjelenhetnek. 

 

A szabályozási helyzet részleges elemzéséhez alkotmánybírósági, ombudsmani és kúriai 

döntések, illetve jelentések álltak rendelkezésre, hatályos önkormányzati rendeletek és a 

csekély szakirodalom mellett. Mindezeket összeszőve, kritikai észrevételekkel fűszerezve 

tettünk kísérletet annak a meghatározására, hogy milyen viszony lehet a helyi és a központi 

előírás között. Kiemelten kezeltük azt a kérdést, hogy a helyi szabályok mennyiben térhetnek 

el a központi előírásoktól, hogyan rendezi ezt a jogalkotó, s miként ítéli meg az 

Alkotmánybíróság. Kiterjed-e a környezetvédelemmel kapcsolatban elfogadott 

szempontrendszer a klímavédelemre is? (Utóbbi kérdést a távhőszabályozással 

összefüggésben egy másik tanulmányban fejtjük ki részletesebben, amelyet a Magyar Jog c. 

folyóiratnak küldtünk be publikálásra.) 

 

Azt találtuk, hogy a törvényesség követelményei számos alkalommal sérülnek a helyi 

jogalkotás szintjén. Bár egyértelműek a központi iránymutatások, melyek szerint kibocsátási 

határérték helyi rendeletben nem rögzíthető, nem egy ilyen tartalmú önkormányzati 

jogszabályt találtunk. Sokszor nehéz elválasztani a kiegészítő előírást és a szigorítást jelentő 

helyi követelményt. Olyan rendeleteket is találtunk (pl. a hulladékgazdálkodás, a 

levegővédelem körében), amelyekben valamely alkotmányos jog sérül, s így az alaptörvény-

ellenesség (is) megállapítható.  A környezethez való jogra (Alaptörvény XXI. cikk) 

hivatkozással így értékeljük a központi előíráshoz képest enyhébb követelményeket. 
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Esetenként azonban nem tudunk egyetérteni azzal, hogy a központi előírások illetve a 

törvényességi kontrollt végző szervek (különösen korábban az Alkotmánybíróság, illetve ma a 

Kúria és a Kormányhivatalok) túl szűkre szabják az önkormányzati testületek mozgásterét (pl. 

a távhő esetén). A környezetvédelmi törvény (1995. évi LIII. tv., a Kvt. ) 48. § (1) 

bekezdésben rögzített szabály, miszerint a képviselőtestület rendeletében az országos 

előírásnál – az abban meghatározott mértékben és módon – kizárólag nagyobb mértékben 

korlátozó rendelkezést állapíthat meg, a gyakorlatban nem érvényesül megfelelően. 

Amennyiben az önkormányzat mozgásterét korlátozza a központi előíráshoz képest szigorúbb 

követelmények meghatározásában (ti. mikor ehhez kiköti az országos előírás eltérést 

megengedő rendelkezésének létét), szorosan értelmezik. 

Szigorítani tehát ténylegesen csak szűk körben – de elvben akár egy tevékenység kategorikus 

tiltására is kiterjedően – lehet ennek alapján. Amennyiben viszont a helyi szabály enyhébb, 

annak megítélése függ a szakterületi jogszabály (pl. levegővédelmi kormányrendelet) 

megengedő rendelkezésétől: ha van ilyen, akkor azt is törvényesnek tartják, s a Kvt-re már 

nem gondolnak. Ez nem jól van így. Ahogyan az is probléma, hogy a törvényességi 

ellenőrzések hatása a helyi rendeletek tartalmának alakulásán nem mindig követhető nyomon. 

 

A környezetvédelmi jog határai nincsenek rögzítve. Úgy tűnik, hogy az értékelés elveit 

kidolgozó AB a helyi rendeletalkotás törvényességi vizsgálata során nem vette figyelembe a 

környezetvédelmi jog ágazatközi jellegét (amit pedig máskor, más összefüggésekben nagyon 

is jól érzékelt), és rendkívül szűk körben hivatkozott a Kvt. 48. § (1) bekezdésére. Ezt a 

“hiányt” némileg kompenzálja a helyi közügy kategóriájának az alkalmazása. Ezen az alapon 

szélesebb tárgykörben, és felhatalmazás nélkül is lehetséges a szigorítás. Az önkormányzati 

mozgástér azonban a szigorítás korlátozott hatóköre miatt nem egészen ugyanaz. (Egyes 

tárgykörökben pedig ágazati törvények olyan módon fedik le az adott szabályozási területet, 

hogy azzal – pl. az egyébként helyi közügynek minősített távhő esetén is – kizárják a helyi 

szabályozási hatáskört.) 

 

A Kúria gyakorlatában már megjelent a kétféle kompetencia (azaz az alkotmányjogi és a 

környezetvédelmi jogi alapon biztosított, eltérési jogosítvány) összekapcsolása (ld. a 

lőtérhasználat időbeli korlátozása kapcsán a Köf. 5 019/2014/4. határozatot), ami 

mindenképpen előremutató fejlemény, még ha olyan értelmezésre nem is vezethet, hogy a 

Kvt. 48. § (1) bekezdése szerinti szigorítás a környezetvédelemhez nem sorolt, de ahhoz 

kapcsolódó (rokon-) területekre is kiterjed (ami pedig kívánatos lenne), illetve minden további 

feltétel (garancia) nélkül megengedett (amit magam sem támogatnék). 

Számos (bár korántsem valamennyi), a joggyakorlatra vonatkozó dokumentum (AB határozat, 

kúriai döntés, ombudsmani jelentés) áttekintése alapján sok a bizonytalanság, amelyek egy 

részére vélhetőleg a jogalkotás adhat csak megfelelő választ. Így, a klímavédelemmel 

kapcsolatban célszerű lenne – a jelenleginél erősebb jogosítványokkal – körvonalazni a 

települési önkormányzatok feladatait. A jelenlegi általános tendencia azonban ettől eltér 

(például a zajvédelmi szabályozás terén új, központi előírások születtek a közelmúltban, 

amelyek a közterületi rendezvények szabályozása tekintetében korlátozták a helyi jogalkotó 

mozgásterét). 

*** 

Amennyiben kutatásunk felkeltette érdeklődését, illetve további részletekről szeretne 

értesülni, kérjük, keressen bennünket bizalommal az alábbi elérhetőségen: 

otka@law.unideb.hu 

 

 

 

mailto:otka@law.unideb.hu
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Néhány hasznos link és bibliográfiai adat a kutatáshoz kapcsolódó információkkal: 

Fodor L.: A helyi szabályok eltérése a központi előírásoktól – környezetvédelmi 

megfontolások. Jogtudományi Közlöny (ISSN 0021-7166) 2016/7–8., 353–364. 

Fodor L.: Kommunális környezetvédelem német szemmel. (Ismertetés: Kommunaler 

Umweltschutz. 30. Trierer Kolloquium zum Umwelt- und Technikrecht vom 4. bis 5. 

September 2014. UTR Band 128, Erich Schmidt Verlag, Berlin, 2015).   Pro Futuro (ISSN 

2063-1987) 2015/2, 159–165. 

http://profuturo.lib.unideb.hu/file/4/5698c423c4eb7/szerzo/Pro_Futuro_2015_2.159-165.pdf  

http://kozjavak.hu/  

A “Helyi önkormányzati szerepek és eszközök az ökológiai fenntarthatóság 

megvalósításában” címet viselő kutatás tervét a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 

Hivatal (K 115530 nyilvántartási számon) jóváhagyta, és támogatandónak ítélte: 

http://nkfih.gov.hu/palyazatok/palyazati-archivum/otka/tamogatott-projektek/tamogatott-

2015-1  

 

Összeállította Dr. Fodor László egyetemi tanár, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi 

Kar 

 

Komoly infrastrukturális fejlesztések a közoktatásban 
 

Idén 91,5 milliárd forinttal, jövőre pedig az eredeti célelőirányzathoz képest további 136 

milliárd forinttal többet költ a magyar állam a köznevelési és oktatási intézmények 

infrastruktúrájának fejlesztésére – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának illetékes 

államtitkára Gyulán. A kormány az elmúlt öt esztendőben, nemzeti és uniós forrásokból több 

mint 500 milliárd forintot költött ezekre a beruházásokra, s ez a folyamat sem az idén, sem a 

következő esztendőben sem lassul le – tette hozzá Palkovics László. Elmondta: a magyar 

állam 2017 január elsejével átveszi az összes köznevelési intézményt, vagyis a végrehajtás 

során 58 tankerületi központhoz kerül az állami fenntartású iskolák működtetése. Az 

államtitkárság törekvései szerint mindebből szinte semmit nem szabad észrevenniük az adott 

iskola pedagógusainak és diákjainak, hiszen a kormány biztosítja az iskolák működtetéséhez 

szükséges forrásokat. 

 

A tankerületi központok önálló gazdálkodást fognak folytatni, így az oktatásban szükséges 

döntéshozatal lényegesen közelebb kerül az adott iskolákhoz, mint a korábbi gyakorlat 

szerint. Mindemellett a következő időszakban létrejönnek a tankerületi tanácsok is, 

amelyekbe várják a térségi önkormányzatok vezetőit, a vállalkozások, valamint a szülők 

képviselőit is. Így az adott iskolák szakmai munkájában is komoly beleszólása lesz az adott 

településen élő polgároknak. Az államtitkár szavait megerősítette Görgényi Ernő, Gyula város 

polgármestere (Fidesz) is, aki elmondta, hogy az üdülőváros – eleinte, mint fenntartó – a 

korábbi években több mint 500 millió forintot költött állami és uniós segítséggel az iskolái 

fejlesztésére, sőt már készen vannak azok a tervek is, amelyek a további fejlesztési célokat 

szolgálják. Mint fogalmazott, az önkormányzat számára fontos, hogy ne álljanak le a 

korszerűsítések. Közölte: ugyan már sem fenntartója, sem működtetője az iskoláknak Gyula 

városa, az ingatlanok tulajdonosaként azonban továbbra is felelősséget érez a közoktatásért. 

Görgényi Ernő közölte, bízik abban, hogy a kormányzattal együttműködve folytatódnak a 

beruházások a városban, hiszen az önkormányzatnak nem mindegy, hogy milyen korszerű 

körülmények között tanulhatnak a gyulai diákok. Ez nekünk a jövő generációjának itthon 

tartása érdekében is létkérdésünk – tette hozzá. 

 

Forrás: www.kormany.hu/hu, MTI 

http://profuturo.lib.unideb.hu/file/4/5698c423c4eb7/szerzo/Pro_Futuro_2015_2.159-165.pdf
http://kozjavak.hu/
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/palyazati-archivum/otka/tamogatott-projektek/tamogatott-2015-1
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/palyazati-archivum/otka/tamogatott-projektek/tamogatott-2015-1
http://www.kormany.hu/hu
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VÉSZ – Veszélyhelyzeti Értesítési Szolgáltatás 

 

A katasztrófavédelem veszélyhelyzeti alkalmazásáról – Okostelefonokra és táblagépekre 

készített, országosan bárki által ingyenesen elérhető alkalmazást a BM Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A 21. század elvárásainak megfelelő veszélyhelyzeti 

tájékoztató rendszer a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesülettel és a 

Microsoft Magyarország Kft.-vel közös fejlesztés révén valósult meg. 

 

Az elmúlt időszakok veszélyhelyzetei – márciusi hóhelyzet, júniusi árvíz – egy hatékony 

megoldás kidolgozását tették szükségessé a lakosság azonnali, naprakész, célzott 

tájékoztatására. Ennek érdekében a főigazgatóság az elmúlt hónapok során mobil eszközökre 

optimalizált alkalmazást fejlesztett ki stratégiai partnereivel. A rendszer segítségével az 

okostelefonnal rendelkezők azonnal tájékozódhatnak a lakóhelyük, az úti céljuk által érintett 

területek, figyelt útvonalak, megyék, vagy akár az egész ország aktuális helyzetéről, a kiadott 

figyelmeztető és riasztási jelzésekről. 

 

Az alkalmazást letöltő felhasználó beállíthatja magának, hogy Magyarország mely területéről 

kér azonnali értesítést mobil eszközére. Kijelölheti a lakóhelyéhez igazított értesítési zónát, 

egy-egy megyét, a nagyobb hazai tavak környékét, vagy akár az egész országot is. A rendszer 

arra is képes, hogy a mobil eszköz GPS berendezésének segítségével figyelje a felhasználó 

aktuális helyzetét, és ehhez viszonyítva küldi az adott területre érvényes értesítéseket az okos 

készülékre. Mindezt képes térképes felületen is megjeleníteni. 

 

Az alkalmazás adatbázisa egy kívülről hozzáférhetetlen, szigorúan védett felület. Alapesetben 

minden értesítés három napig él a rendszerben, de az adatok érvényességi ideje tetszés szerint 

változtatható. Ez azt jelenti, hogy az érintett területre kiadott értesítés, annak kiadásától 

számított hetvenkét órán belül egy alkalommal valamely, a területen lévő, vagy területre 

belépő eszközre megérkezik. A rendszer három fokozatú értesítést tud küldeni, a felhasználó 

tetszés szerint kiválaszthatja, hogy csak a riasztásokról, a figyelmeztetésekről, vagy pedig 

mindenről, így a tájékoztatásokról is kér-e értesítést. A három értesítési fokozat különböző 

színekkel jelenik meg a rendszerben. 

 

Hogy kevesebb viharkár legyen! – A nyári viharokat és a velük együtt járó meteorológiai 

jelenségeket nem lehet megelőzni vagy elhárítani, azonban az általuk okozott károk mértékét 

megfelelő előkészületekkel csökkenteni lehet. Már az idei nyár is hozott komoly országos 

viharokat, az elmúlt héten több mint 1400 alkalommal volt szükség a tűzoltók segítségére a 

viharkárok felszámolása során. 

 

A vihar által okozott károk csökkentésének legfontosabb eleme a tájékozódás. Az Országos 

Meteorológiai Szolgálat veszélyes időjárási viszonyok kialakulásának esetén, azok 

valószínűségének és mértékének függvényében figyelmeztetéseket, valamint riasztásokat ad 

ki. Ezeknek az információknak a lakossághoz történő eljuttatását a katasztrófavédelem is 

segíti. A riasztások híre megjelenik az ingyenesen elérhető, bármelyik okostelefonra vagy 

táblagépre letölthető és személyre szabható VÉSZ alkalmazáson. 

 

Amikor már ismert, hogy hol és milyen veszély várható, meg lehet tenni a szükséges 

óvintézkedéseket. Alapvetően három veszélyes meteorológiai jelenségre vezethetők vissza a 

nyári viharok okozta káresetek: ezek az erős szél, a hirtelen lezúduló jelentős mennyiségű 

csapadék, valamint a villámcsapás. 
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Az alábbi lépésekkel lehet elejét venni, vagy csökkenteni a károkat: 

 Zárjuk el, vagy rögzítsük a kertben, erkélyen található tárgyakat, hogy a szél azokban 

vagy azokat felkapva ne okozzon kárt! 

 Lehetőség szerint ne parkoljunk gépjárművünkkel fa alá! 

 Jelentős mennyiségű csapadék esetén áramtalanítsuk a pincét és a szuterénben 

található helyiségeket, ezekből az épületrészekből vigyük biztonságos helyre 

háziállatainkat és ingóságainkat! 

 A patakok és kisebb vízfolyások rövid idő alatt veszélyesen megáradhatnak, ne 

tartózkodjunk a közvetlen közelükben és ne próbáljunk meg átkelni rajtuk! 

 A nagy mennyiségű csapadék minden közlekedési ágazatban fennakadásokat és 

késéseket okozhat, az utakon és aluljárókban összegyűlt vízben elakadhatnak a 

gépjárművek. 

 Kerüljük el ezeket az útszakaszokat! 

 A villámcsapás hatásai ellen villámhárítóval és az elektromos hálózatba kötött 

túlfeszültség elleni védelemmel tudunk védekezni!  

 Baj esetén hívjuk a 112-es segélyhívó számot!  

Vihar idején a katasztrófavédelem műveletirányítási központjaiba tömegesen érkeznek a 

bejelentések. A tűzoltók súlyosságuk alapján sorrendet állítanak fel és a legkritikusabb 

helyszíneken kezdik meg a munkát. Amennyiben a bejelentett kárt időközben sikerült saját 

erőből felszámolni, ennek tényét is be kell jelenteni, hiszen így a valós, még megoldásra váró 

esetekhez gyorsabban mehet a tűzoltói segítség. A saját ingatlanon kidőlt, semmilyen veszélyt 

nem jelentő fákat vagy leszakadt nagyobb faágakat – amennyiben ez biztonságosan 

megoldható – magunk is feldarabolhatjuk, eltávolíthatjuk. 

 

Forrás: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, www.katasztrofavedelem.hu  
 

 
Pályázati lehetőségek  

A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok – Pályázati kiírás 2016 
 

A Példát átadó gyakorlatok pályázatát – a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programját a 

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) az Európa Tanács Helyi és 

Regionális Demokrácia Szakértői Központja együttműködésével hirdette meg 2008-tól 

folyamatosan. 2016-ban a megvalósításában részt vesz a Magyar Faluszövetség, a Magyar 

Önkormányzatok Szövetsége, a Belügyminisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, 

valamint a Országos Polgárőr Szövetség. 

 

A program célja – A program célja a legjobb önkormányzati gyakorlatok feltérképezése, és 

megismertetése az ország más önkormányzataival, később esetleg a nemzetközi szakmai 

közélettel is. Az új és innovatív helyi megoldások feltérképezése, illetőleg az ilyen megoldásokat 

nyújtó önkormányzatok tudásának és tapasztalatának terjesztése a hasonló problémával küszködő 

önkormányzatok körében jobb közszolgáltatásokat, s a településvezetésben magasabb színvonalú 

teljesítményt eredményezhet. 

http://www.katasztrofavedelem.hu/
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A program által kezdeményezett tudásátadási folyamat azonban nemcsak azokat az 

önkormányzatokat segíti, amelyek új megoldásokhoz jutnak, hanem azokat is, amelyek a 

gyakorlatokat kialakították. Hiszen a tudásátadás nemcsak írott formában, hanem nyílt napokkal 

és a kollégákkal való konzultáció során valósul meg. E konzultációkon kitűnő új ötleteket kaphat 

az átadó önkormányzat is a kialakított gyakorlatok továbbfejlesztésére. Legjobb gyakorlatok – a 

címmel járó díj mellett – olyan hivatalos elismerésben is részesülnek az önkormányzatok, amely 

az önkormányzati dolgozók és helyi lakosok büszkesége lesz. A program hozadéka lehet az is, 

hogy a helyi közösségek fejlődésének segítése érdekében felhívja a központi kormányzat 

figyelmét az erős és felelősségteljes önkormányzatok, továbbá a jobb önkormányzati 

feladatellátás és az innovációk támogatásának szükségességére. 
 

A program kezdeményezői és felelősei – A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok 

Programját Magyarországon a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége felügyelete 

mellett az Irányító Bizottság fejleszti ki és vezeti. 

Az idei év témái:  

 Legjobb közfoglalkoztatási gyakorlat 

 „Családért és közösségért” Roma nők társadalmi szerepvállalásának jó példái 

 Helyi polgárőrség és az önkormányzat együttműködése 

 

Az Irányító Bizottság tagjai a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, a Magyar 

Faluszövetség, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, a Belügyminisztérium, az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma, az Országos Polgárőr Szövetség delegáltjai. Az Irányító 

Bizottság munkáját a TÖOSZ által kinevezett projektmenedzser segíti. Az Irányító 

Bizottság egyszerű többséggel dönt valamennyi felmerülő kérdésben. A bizottság tagjainak 

joga és lehetősége van más intézményeket, döntéshozókat javasolni a munkájukban való 

részvételre, szakértőket javasolni a Szakértői Csoportba, s azokat közös döntéssel kinevezni. 

Az Irányító Bizottság határozza meg a pályázati kiírást tartalmazó kiadvány kritériumait, 

pályázati feltételeit, a kiválasztási eljárást, s felügyeli a Szakértői Csoport kiválasztási 

eljárását.  

 

Elfogadja a képzési programot, meghatározza a képzési lehetőségeket és kötelezettségeket a 

Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Díjak nyertesei számára; irányítja az esettanulmányok 

széles körű terjesztését; aktív kommunikációs eszközökkel támogatja a program 

végrehajtását; együttműködik a záróünnepség szervezésében. A Szakértői Csoport 

önkormányzati gyakorlattal rendelkező szakembereit az Irányító Bizottság delegálja. A 

csoportot a TÖOSZ adminisztratív támogatásban részesíti. A csoport feladata a beérkezett 

pályázatok értékelése, és a díjazásra érdemes gyakorlatokra vonatkozó javaslattétel az Irányító 

Bizottságnak. A szakértők a program végrehajtása során a TÖOSZ-szal, illetve a 

projektmenedzserrel együttműködve részt vesznek a pályázati kiírás témájának 

meghatározásában, pontosításában; a kritériumok/indikátorok meghatározásában valamennyi 

pályázati területen; rövid listát készítenek azon beérkezett önkormányzati pályázatokból, 

amelyek helyszíni vizsgálatot igényelnek; közreműködnek a meghatározott önkormányzati 

gyakorlatok helyszíni ellenőrzésében; a legjobb gyakorlatok kiválasztásának előkészítésében. 

 

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (dr. Gyergyák Ferenc főtitkár és 

Lüttmerdingné Balla Mónika projektmenedzser: balla@toosz.hu) támogatja és megszervezi az 

Irányító Bizottság és a Szakértői Csoport munkáját.  

 

 

 

mailto:balla@toosz.hu
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A díj elnyerésének feltételei – A pályázatban bemutatott gyakorlatok bírálati szempontjai: 

Elfogadottság és együttműködés. A gyakorlat tervezését és bevezetését megfelelő 

egyeztetések kísérték-e, amelyek során sikerült-e megegyezésre jutni a gyakorlat tartalmáról 

és az együttműködés megvalósításáról. 

Átláthatóság és nyitottság. A gyakorlat kialakítását segítő döntések jól definiáltak-e és 

közérthető formában hozzáférhetőek-e. Kialakításuk során konzultáltak-e résztvevőkkel, és van-

e lehetőség a közreműködésükre a megvalósítás szakaszában. Törekedett-e az önkormányzat az 

aktív részvétel támogatására. 

Hatásosság. A gyakorlat megvalósította-e a kitűzött célt, van-e pozitív hatása, esetleg hatást 

gyakorol-e más kapcsolódó területek gyakorlataira, a lakosok pozitívan értékelik-e.   

Hatékonyság. A gyakorlat bevezetése jelentős, mérhető hatékonyságjavulást eredményezett-e. 

Fontosság. A gyakorlat hozzájárul-e a település egyik (vagy több) problémájának 

megoldásához. Olyan probléma megoldásához járul-e hozzá, amely sok településen 

jellemző, s kevéssé ismert a megoldása.  

Fenntarthatóság. A gyakorlat intézményesült-e és integrálódott-e az önkormányzat 

cselekvéssorába, megalapozott-e pénzügyi és szervezeti fenntarthatósága.   

Megismételhetőség. A gyakorlat bevezethető-e több más településen különösebb probléma nélkül. 

 

Azok az önkormányzatok, amelyek a maguk megítélése szerint valami új és másutt is 

alkalmazható gyakorlatot alakítottak ki, pályázhatnak a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok 

Díjra. A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Díj elnyerésére irányuló pályázat 

benyújtásával a pályázó önkormányzat vállalja, hogy a TÖOSZ-szal kötendő szerződés 

szerint a saját, díjazott gyakorlatát más önkormányzatokkal megismerteti. Annak 

érdekében, hogy a tudás széles körben, az ország más részein is hasznosulhasson, a 

nyertesek a legjobb gyakorlatukat bemutató fontosabb információkat nyílt napok, szakmai 

konferenciák, tanulmányutak, internetes bemutatkozás keretében adják át. A program a 

nyertes önkormányzatok képviselőinek mindehhez felkészítő képzést kínál.  

 

A kiválasztás – A TÖOSZ összegzést készít a befogadott pályázatokról, amelyek közül a 

Szakértői Csoport tagjai témánként rövid listát készítenek az a helyszíni vizsgálatot igénylő jó 

gyakorlatokból. A projektmenedzser a Szakértői Csoport egy-két tagjával látogatást tesz a 

listán szerepeltetett jó gyakorlatok helyszínére. 

A látogatók a helyi vezetőket felkérik a jó gyakorlat ismertetésére; így lehetőség adódik azon 

részletek bemutatására is, amelyek a pályázatból esetleg kimaradtak, ám a program 

szempontjából fontosak. A győztesek kiválasztása előtt, a helyszíni tapasztalatok nyomán 

meghívást kapnak az esélyes önkormányzatok, hogy a saját jó gyakorlatukat szakmai 

konferencia keretében, a nyilvánosság előtt ismertessék, majd a Szakértői Csoport és az 

Irányító Bizottság együttes döntése alapján születik meg a döntés a Legjobb Önkormányzati 

Gyakorlat Díj oda ítéléséről.    

 

A díjátadó ünnepség – A programot szakmai konferencia keretében zárjuk 2016 

novemberében, ahol a szélesebb szakmai közönség előtt zajlik a „prezentációs döntő”. 
 

A legjobb gyakorlatok terjesztése – A program sikeres pályázatait benyújtó 

önkormányzatok felkérést kapnak, hogy egy, a TÖOSZ-szal kötendő szerződésben rögzítsék a 

maguk jó gyakorlatának szélesebb körű ismertetéséhez szükséges csatornákat és módszereket. 

A program irányítói tanácsadással és információkkal segíti a legjobb gyakorlatok 

kommunikációját. A nyertes önkormányzatok vállalják, hogy meghatározott számú 

önkormányzat képviselőit fogadva ismertetik a maguk díjazott gyakorlatát. 
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A tudásátadás folyamata további innovációk forrása lehet, mert a fogadó önkormányzatok is 

hasznosítható ötleteket meríthetnek a szakmai párbeszédből. A TÖOSZ és a programban 

résztvevő szervezetek maguk információs csatornáin népszerűsítik a legjobb gyakorlatokat, 

ezáltal segítve azokat az önkormányzatokat, amelyek problémáira e gyakorlatok megoldást 

kínálnak. 

 

Hogyan pályázzunk? – Valamennyi magyarországi helyi önkormányzat elnyerheti a Legjobb 

Önkormányzati Gyakorlatok Díját. Pályázni a www.toosz.hu internetes honlapról letölthető 

pályázati formanyomtatvány elektronikus kitöltésével lehet. 

A pályázatot kinyomtatva egy eredeti és egy másolati példányban postai úton (tértivevényes, 

ajánlott küldeményként) kell eljuttatni a TÖOSZ címére (1406 Budapest 76. Pf.: 50.). 

 

A pályázatokat 2016. szeptember 12-ig elektronikus formában is el kell küldeni a következő 

címre: palyazat@toosz.hu a pályázatot a polgármester eredeti aláírásával kell ellátni. A 

pályázathoz a jó gyakorlat eredményeit bemutató dokumentumok, kiadványok, fotók az 

önkormányzat (vagy a program) honlapjára feltöltve és a linket beillesztve van lehetőség 

megküldeni. A pályázat beadásával a pályázó hozzájárul a dokumentumok, kiadványok, fotók 

valamint a pályázati folyamatban készült szakmai és kommunikációs anyagok TÖOSZ általi 

szabad felhasználásához. 

 

Felmerülő kérdésével forduljon bizalommal a TÖOSZ titkársághoz, az alábbi elérhetőségek 

valamelyikén. Tel: (06-1) 321-2496 Fax: (06-1) 413-0482 E-mail: balla@toosz.hu   

 

Pályázati témák 2016-ban 

1. Legjobb közfoglalkoztatási gyakorlat – A Belügyminisztérium által koordinált 

közfoglalkoztatási programok igen széles spektrumban kínálnak lehetőséget az 

önkormányzatok részére. A közfoglalkoztatási támogatások egyik legmeghatározóbb területe 

a járási startmunka mintaprogramok, amelyek között kiemelkedőek a mezőgazdasági és helyi 

sajátosságokra épülő projektek. Céljuk, hogy a megtermelt zöldség és gyümölcs, az állattartás 

biztosítsa az önkormányzati intézmények ellátását, valamint a többlettermelésből a szociálisan 

rászorulók számára történő kiosztását, továbbá az önkormányzatok számára lehetőséget 

teremtsenek olyan árbevételt hozó termelő, vagy ipari jellegű tevékenységek elvégzésére, 

amelyek lehetőséget teremtenek a település önfenntartásának elősegítéséhez.  
 

A pályázattal kapcsolatos általános tudnivalók 

A pályázók köre – Pályázat benyújtására települési önkormányzat (a közfoglalkoztatásról és 

a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CVI. törvény (a továbbiakban: Kftv. 1.§ (3) bekezdése a) pontja szerinti közfoglalkoztató), 

jogosult, ha az érintett települési önkormányzat jelenleg is közfoglalkoztatási programot 

működtet. 

 

A pályázat célja – A pályázat célja, komplex mezőgazdasági és helyi sajátosságokra épülő 

közfoglalkoztatási programok felkutatása és megismertetése, ahol  

‒ a termelésen túl az önkormányzat magasabb hozzáadott értékű feldolgozást valósít meg 

(pl. savanyítás, tartósítás, élelmiszeripari termékek feldolgozása, stb.) és,  

‒ az előállított termékek értékesítését is megoldja (pl. szociális boltot működtet, 

önkormányzati piacon értékesít, stb.) és,  

‒ az előállított termékek eladhatóságát jelentősen növeli (pl. csomagolástechnológia, 

marketing tevékenység, a termék arculatának kialakítása stb.). 

 

http://www.toosz.hu/
mailto:palyazat@toosz.hu
mailto:balla@toosz.hu
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A „jó gyakorlatok” megismertetése és támogatása ösztönző lehet azon önkormányzatok 

számára is, amelyek az eddigiek során még nem ismerték fel a közfoglalkoztatás 

költségtakarékos, árbevételt jelentő lehetőségeit. 

 

A pályázat benyújtása – A pályázatoknak a közfoglalkoztatási program(ok) megvalósítási 

folyamatát, eredményeinek, valamint eszköz- és költségvonzatának részletes bemutatását kell 

tartalmaznia a pályázati formanyomtatvány adatlap oldalában. 

 

Pályázni csak olyan közfoglalkoztatási programmal lehet az ország bármely településéről, 

amely esetében: 

 a benyújtott pályázati dokumentációja alapján a település jó színvonalú, átgondolt 

közfoglalkoztatási programot működtet, amely a Belügyminisztérium által kitűzött 

célokkal összhangban működik; 

  a tervezett tevékenység illeszkedik a térség adottságaihoz, valamint az elvégezett 

feladat valós szükségleten alapul; 

 a megvalósult, vagy tervezett tevékenység igazodik a helyi igényekhez, a településen 

hosszú távú munkalehetőséget biztosíthat, valamint a támogatott közfoglalkoztatás a 

település közösségére is kedvező hatással van; 

 a pályázat közösségi, társadalmi, gazdasági, valamint munkaerő-piaci és a 

foglalkoztatás megalapozottsága indokolt; 

 a támogatott közfoglalkoztatás árbevételt/költség megtakarítást eredményez, 

középtávon a tevékenység támogatás nélkül is fenntarthatóvá válik; 

 a település programja alkalmas lehet arra, hogy a közfoglalkoztatás keretében 

létrehozott kapacitásokat, hosszabb távon fenntartható formában (pl. szociális 

szövetkezet, vagy egyéb gazdasági forma) tudja működtetni. 

 

A pályázatban nem vehetnek részt a Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság 

által meghirdetett a már működő állattartási programokból származó hús- és tejterméket 

feldolgozó üzem – ideértve a kis kapacitású vágóhidakat is – létesítésére indított pilot 

programban támogatott települési önkormányzatok. 

 

Hiánypótlás – A benyújtott pályázat esetében hiánypótlásra nincsen mód. 

 

 

Kizárás a pályázatból – A pályázatból kizárásra kerül, aki 

a) hiányosan, vagy a pályázati határidőn túl küldi be pályázati anyagát; 

b) nem jogosult a pályázat benyújtására; 

c) nem a megadott módon és/vagy formában nyújtja be pályázatát;. 

d) nem a pályázati feltételekben megfogalmazottak szerint működteti a 

közfoglalkoztatási programját. 

 

A téma díjai: 

1. díj 4.000.000 Ft 

2. díj 3.000.000 Ft 

3. díj 2.000.000 Ft 

3. díj 2.000.000 Ft 

3. díj 2.000.000 Ft 

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető a katalin.biro@bm.gov.hu, illetve a 

leo.lorincz@bm.gov.hu elektronikus címen, vagy a 06-1-441-1750, 06-1-441-1375 

telefonszámon.  

mailto:katalin.biro@bm.gov.hu
mailto:leo.lorincz@bm.gov
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2. „Családért és közösségért” Roma nők társadalmi szerepvállalásának jó példái 

Mi történik akkor, ha valaki roma is és nő is? Ebben az esetben az egyenlőtlenségi faktorok 

összeadódnak, illetve keresztezik egymást. A nemi alapú és etnikai alapú diszkrimináció 

összefonódása a roma nőket nagymértékben sújtja. Esetükben a munkanélküliség, az alacsony 

iskolázottság, a tartós szegénység, a rossz egészségi állapot, a nem megfelelő lakhatási 

körülmények, alacsony társadalmi és gazdasági státuszuk, valamint az előítéletek és 

diszkriminatív eljárások együttesen és egymással kölcsönhatásban okozzák többszörös 

(multiple v. interszekcionális) társadalmi kirekesztettségüket. 

 

A roma nők fontos szerepeket töltenek/tölthetnek be szűkebb-tágabb környezetükben: 

 társadalmi csoportok közötti híd szerep (romák - nem romák, nők – roma nők)  

 közösségépítő szerep  

 gazdasági szerep 

 hagyományok átadása 

Azon túl, hogy ellátják a házimunkát, gyereket nevelnek és próbálják a család pénzügyeit 

intézni, komoly és jelentős szerepük van a maguk és a roma társadalom helyzetének 

javításában, ezért fontos, hogy lehetőségeket nyújtsunk a számukra, a bennük lévő potenciált 

elismerjük és erősítsük. A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia kitér a roma 

nők sajátos nehézségeire (pl.: többszörös diszkrimináció), célul tűzi ki, hogy javuljon a 

helyzetük, csökkenjenek többszörös hátrányaik. A Stratégia Intézkedési Terve (2015-2017) 

számukra kiterjesztett képzési, foglalkoztatási programokat, célzott intézkedéseket tartalmaz 

(Intézkedési Terv III.13., VI.1.). Esetükben is igaz, hogy helyzetük javulása csak aktív 

részvételükkel valósítható meg, ezért fontos irány közösségi szerepvállalásuk támogatása, 

civil szerveződéseik erősítése is. A helyi esélyegyenlőségi programok (HEP) az 

esélyegyenlőség, a társadalmi felzárkózás helyi szintű megvalósulását segítik. Áttekintik a 

hátrányos helyzetű társadalmi csoportok – különösen a mélyszegénységben élők és a romák, a 

gyermekek, a nők, az idős emberek valamint a  fogyatékossággal élő személyek – helyzetét, 

és intézkedési tervet készítenek ezen célcsoportok helyzetének javítása érdekében. 2016-ban 

legjobb önkormányzati gyakorlatként olyan pályázatokat várunk, amelyek bemutatják azokat 

a jó példákat, amelyek a roma nők aktivitásának növelését támogatják, illetve amelyek 

ismertetik és részletezik a családért és közösségért tett erőfeszítéseiket és ezekben az 

önkormányzatok szerepét. 

  

Esélyegyenlőséget, társadalmi felzárkózást célzó jó gyakorlatok – A roma nőket nem lehet 

homogén csoportként kezelni. Jómódúak és hátrányos helyzetűek, tanultak és kevésbé 

iskolázottak, családosok és egyedülállóak, idősek és fiatalok, foglalkoztatottak és 

munkanélküliek, egészségesek és betegek/fogyatékossággal élők, bántalmazottak, 

hagyományos roma kultúrát követőek vagy éppen nem követőek. 
Többek között a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia is kiemeli a semmit róluk 

nélkülük elvet. Ennek csak úgy lehet eleget tenni, ha bevonjuk a folyamatokba, aktívvá és 

érdekeltté tesszük őket, hogy életükön változtatni, javítani tudjanak. A társadalmi felzárkózás 

sikere nagymértékben múlik tehát a helyi közösségek potenciálján, a roma nők aktivitásán. A 

kérdés az, hogy milyen együttműködések képesek segítséget nyújtani a társadalmi 

szempontból szegregálódó közösségek tagjainak, miként tudják az önkormányzatok bevonni 

őket a társadalmi felzárkózás folyamataiba. Fontos szempont, hogy az egyes települések 

jelenítsék meg, hogy milyen eszközökkel tudják a jelen pályázat célcsoportját megszólítani, 

majd a kialakult együttműködéseket fenntartani, esetleg újakat generálni. Milyen 

eredményeket tudnak felmutatni a családért és a közösségért tett munkájukban? A 

pályázatokban valódi, a hétköznapokban ténylegesen megvalósuló közös munka bemutatását 

várjuk.  
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A pályázatok bírálatakor az alábbi szempontokat kell figyelembe venni: 

Olyan jó gyakorlatok bemutatását várjuk, amelyben a pályázó ismerteti  

 a roma nők bevonásának módszerét, 

 a roma nők bevonásának célját, 

 a jó gyakorlat eredményeit, 

 a jó gyakorlat kapcsolódását az adott önkormányzat HEP-jéhez, illetve annak 

intézkedési tervéhez. 

 

A téma díjai: 

1. díj: 1 200 000 Ft 

2. díj:     800 000 Ft 

3. díj:     500 000 Ft 

 

3. Helyi polgárőrség és az önkormányzat együttműködése 

Pályázati feltételek, illetve a benyújtás módja: 

1. a pályázaton részt vevő településen legalább három éve hatékony és eredményes 

polgárőr egyesület működjön; 

2. a település önkormányzata a polgárőr egyesület működését, annak megalakulása óta 

folyamatosan úgy anyagilag, mint erkölcsileg támogatja; 

3. a település önkormányzata rendelkezzen bűnmegelőzési koncepcióval, amelyet az 

önkormányzat képviselő testülete legalább két éve elfogadott;  

4. legyen stabil a település (fővárosi kerület) bűnügyi helyzete, javuló tendenciát 

mutasson a közbiztonság a civil társadalmi bűnmegelőzés keretében pedig jelentős 

eredményeket tudjanak felmutatni, amely tükröződik a helyi bűncselekmények 

számának csökkenésében. 

5. az önkormányzat képviselő testülete tartson rendszeres és élő kapcsolatot a helyi 

polgárőr egyesülettel, amely abban is megnyilvánul, hogy évente legalább kétszer a 

polgárőr egyesületi tevékenységről az elnök tájékoztatja a képviselő testületet. A 

település önkormányzat, a polgárőr szervezet – a település sajátosságainak 

megfelelően – tartson kapcsolatot, működjön együtt a rendőrséggel. 

6. legyenek az önkormányzatnak és a polgárőr egyesületnek, a lakosság biztonságérzetét, 

a helyi bűnmegelőzés eredményességét segítő közös programjaik, akcióik. 

 

A pályázatot a település (fővárosi kerület) önkormányzata és a polgárőr egyesülete közösen 

kell, hogy benyújtsa a települési önkormányzatok országos szövetségéhez, a polgármester és 

az egyesületi elnök aláírásával. Csatolni kell a pályázat anyagához a területileg illetékes 

rendőrkapitányság vezetőjének támogató nyilatkozatát. 

 

A téma díjai: 

1. díj 1.200.000 Ft 

2. díj 1.000.000 Ft 

3. díj    800.000 Ft 

 

 

 



Önkormányzati Hírlevél  2016. évi 8. szám 
33 

Idén is egyedi támogatásban részesülhetnek az önkormányzatok az Európai 

Mobilitási Hét helyi eseményei kapcsán 

 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a szeptemberi programsorozat nemzeti koordinátoraként 

65 millió forintos keretösszeggel segíti a hazai rendezvények megvalósítását. A vissza nem 

térítendő támogatást 2016. július 20-ától 2016. augusztus 12-ig egyedi kérelem benyújtásával 

igényelhetik az önkormányzatok és önkormányzati tulajdonban álló szervezetek. 

 

Magyarország tizenöt éve rendezi meg az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Napot 

szeptember 16. és 22. között. Európa legnagyobb közlekedési-környezetvédelmi 

kampányához tavaly 182 hazai település csatlakozott. A fejlesztési tárca idén is egyedi 

támogatás útján elnyerhető összeggel segíti a települések környezettudatos, helyes és 

biztonságos közlekedést népszerűsítő, szemléletformáló programjainak szervezését. 

 

Az egyedi támogatási kérelem benyújtásának feltétele az egyedi támogatási kérelem adatlap 

hiánytalan kitöltése, cégszerű aláírása és elektronikus benyújtása, továbbá az egyedi 

támogatási kérelmet aláíró személy aláírási címpéldányának vagy banki bejelentő kartonjának 

elektronikus benyújtása. A támogatás igénybevételének feltétele továbbá az Európai 

Mobilitási Hét kampányhoz való csatlakozás. 

 

Az egyedi támogatási kérelmeket benyújtani az automentes@nfsi.hu  email címre, 2016. 

augusztus 12. napjáig lehetséges. Az egyedi támogatás részletes tájékoztató anyaga és a 

kitöltendő dokumentumok a www.emh.kormany.hu honlapon a pályázatok fül alatt illetve az 

egyedi kérelmek kezelésében közreműködő Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Kft. 

honlapján (http://nfsi.hu/) megtalálhatóak. 

 

Forrás: www.kormany.hu/hu, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

Sporttal az egészségért az iskolákban és a sportparkokban is 

 

Az egészségmegőrzés szempontjából kiemelt szerepe van a rendszeres testmozgásnak, ezért a 

kormány nagy hangsúlyt fektet a gyermekek és a felnőttek sportolására. A fiatalok sportolását 

a Sport Legyen a Tied Program, minden korosztály, így a felnőttek testmozgását pedig a 

Nemzeti Szabadidő és - Egészség Sportpark Program segíti. Ezeregyszáznegyvennyolc 

sportszercsomagot kap az ország 989 iskolája a Sport Legyen a Tied Program keretében, 

ebben az esztendőben. Ezáltal közel 362 ezer tanuló jut új sporteszközökhöz, melyeknek 

összértéke félmilliárd forint. A tavaly indult Sport Legyen a Tied! Program folytatását dr. 

Szabó Tünde sportért felelős államtitkár jelentette be az eseménysorozat nyitórendezvényén 

március 10-én. 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) 

együttműködése keretében létrejött kezdeményezés célja az, hogy közelebb vigyük a 

gyermekeket a sporthoz, növeljük az aktívan sportoló gyermekek számát és szélesítsük az 

utánpótlás bázist. Szeretnénk elérni, hogy a programban részt vevő sportágakban igazolt 

sportolók száma elérje az 500 000 főt Magyarországon – hangsúlyozta az államtitkár. A 

program három pillérre épül. Az első pillér keretében sportági bemutatók vannak szerte az 

országban. Minden megyeközpontban, összesen húsz város sportcsarnokában ismerkedhetnek 

meg a fiatalok az országos szakszövetségek és helyi egyesületek közreműködésével a kiemelt 

sportágakkal valamint a látvány-csapatsportágakkal. Tavasszal 13 megyeszékhelyen voltak 

látványos sportbemutatók, s további hét lesz szeptemberben és októberben. 

mailto:automentes@nfsi.hu
http://www.emh.kormany.hu/
http://nfsi.hu/
http://www.kormany.hu/hu
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A második részben a köznevelési intézményekbe viszik a szervezők a különböző sportágakat, 

így helyben ismerkedhetnek meg velük az iskolások. A program ezzel kívánja összekapcsolni 

a helyi sportági kínálatot és keresletet, hiszen általában azokat a sportágakat választják a 

fiatalok, amelyek könnyen elérhetők számukra, esetleg épp helyben, az iskolában vannak az 

edzések. A harmadik pillér az iskolai sporteszközállomány fejlesztésével járul hozzá a 

fiatalok sportolásához. A program keretében a köznevelési intézmények 13 sportághoz 

szükséges eszközöket vehetnek át. 

 

Az iskolák a tanév kezdetétől folyamatosan kapják meg azokat a sportszercsomagokat, 

amelyekben az asztaliteniszezéshez, atletizáláshoz, judózáshoz, a kajakozáshoz, kenuzáshoz, 

karatézáshoz, kézilabdázáshoz, röplabdázáshoz, kosárlabdázáshoz, teniszezéshez, 

tollaslabdázáshoz, tornázáshoz, úszáshoz, víváshoz használhatnak a diákok. A Nemzeti 

Szabadidős- Egészség Sportpark Program alapvető célja, hogy olyan közösségi terek legyenek 

kialakítva az ország minél több településén, amelyen valamennyi korosztály aktívan töltheti el 

a szabadidejét a minden igényt kiszolgáló, szabadtéri és fedett létesítményekben. Az elmúlt 

években egyre nagyobb teret nyert a szabadidős sportban az úgynevezett „street-workout”, 

azaz a szabadtéren felállított testedző eszközök, parkok – „sportparkok” használata. A 

sportparkokban az egymást követő generációk együtt tölthetik el a szabadidejüket, ezzel is 

erősítve a kölcsönösségen alapuló családi köteléket. A nagyszülők, szülők és a gyermekek 

társas együttléte a mindennapokban, a közös szabadidős tevékenységek családi kohéziós 

erővel bírnak. A sportparkok megfelelő kereteket jelenthetnek a családok számára a közösen 

végzett mozgásra, ugyanakkor a létesítmények színvonalas programokkal való megtöltéséhez 

az önkormányzatok aktív fellépésére is nagy szükség van. 

 

A 200 vagy 400 méteres, 125 cm széles futókörrel bővíthető, 40, 70, 90 vagy 150 

négyzetméter alapterületű sportparkok építésére a települési önkormányzatok nyújthatnak be 

kérelmet. A létesítmények alkalmasak lesznek az alapvető erősítő edzésekre, a nagyobb 

méretűek pedig további speciális gyakorlatok elvégzésére is lehetőséget biztosítanak. A 

kérelmeket a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési 

Zrt.-nél (1146 Budapest, Hermina út 49.) lehet benyújtani 2016. augusztus 15-ig. 

 

A Programról részletes tájékoztatás és a kérelem benyújtásához szükséges dokumentáció 

elérhető és elektronikusan letölthető a www.kormany.hu és 

www.bmsk.hu/sportpark oldalakon. 

 

Forrás: www.kormany.hu/hu, EMMI Sportért Felelős Államtitkárság, Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium 
 

Fókuszban az önkormányzati tagsággal rendelkező szociális szövetkezetek 
támogatása  
 

A Belügyminisztérium kezdeményezésére az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit 

Kft. 2016. június 21-én pályázati felhívást tett közzé "Fókuszban az önkormányzati tagsággal 

rendelkező szociális szövetkezetek támogatása" címmel (a továbbiakban: Fókusz), amelyre 10 

milliárd forint áll rendelkezése. 

A pályázat elsődlegesen a közfoglalkoztatás alapjain szerveződő szociális szövetkezetek 

fejlesztését, önfenntartóvá válását hivatott elősegíteni. A pályázatra kizárólag olyan, 

magyarországi székhelyű - a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény szerinti - szociális 

szövetkezetek (GFO 121) nyújthatnak be pályázatot, amelyek önkormányzati tagsággal, 

továbbá legalább két közfoglalkoztatott alapító taggal rendelkeznek. 

http://www.kormany.hu/
http://www.bmsk.hu/sportpark
http://www.kormany.hu/hu
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Az igényelhető támogatás összege maximum 200 ezer euro összeghatárig terjedhet, a 

támogatási időszak 36 hónap, a fenntartási időszak 18 hónap. 

A támogatási program az eddig megszokott pályázati lehetőségekhez képest új elemet 

tartalmaz; ez a kedvezményezettek 3 éven keresztül átívelő támogatása, amely hozzájárul a 

közfoglalkoztatás alapjain szerveződő szociális szövetkezetek fejlesztéséhez, önfenntartóvá 

válásához. 

 

A Fókusz program célja új, fenntartható munkahelyek létrehozása - kiemelten a hátrányos 

helyzetű járásokban - a szociális szövetkezetek tevékenységének, működésének 

támogatásával, amely elsősorban a közfoglalkoztatás alapjain szerveződő szociális 

szövetkezetek foglalkoztatási képességének növeléséhez, önfenntartó piaci szereplővé 

válásához nyújt ösztönzést és támogatást. A Fókusz program keretében olyan projekteket 

támogatunk, amelyek elősegítik a hátrányos helyzetű munkavállalók, szövetkezeti tagok 

valamint közfoglalkoztatottak munkaerő-piaci integrációját, illetve új munkahelyek 

létrehozását szociális szövetkezeti szervezeti kereteken belül. 

 

A Belügyminisztérium - összhangban a kormányzati célokkal - aktívan részt vesz a szociális 

szövetkezetek működési feltételeinek javításában, megtette és megteszi azokat az 

intézkedéseket, amelyek ösztönzik a szociális szövetkezetek létrehozását és elősegítik azok 

hatékony, gazdaságilag megalapozott működését. 

 

Bővebb információk: Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. honlapján, a 

www.ofa.hu/hu oldalon.  

 

Forrás: www.kormany.hu, Belügyminisztérium 

 
Gyermekotthonok fejlesztését támogató uniós pályázat jelent meg 
 

Gyermekotthonok kiváltását, korszerűsítését, hiányzó gyermekotthoni kapacitások 

létrehozását támogató pályázati felhívás jelent meg 1,2 milliárd forintos keretösszeggel a 

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) keretében.  

 

A felhívás célja a nagy létszámú, illetve korszerűtlen gyermekotthonok kiváltása 

lakásotthonokkal, gyermekotthonokkal, valamint a befogadó gyermekotthoni, speciális 

gyermekotthoni és kettős szükségletű gyermekeket ellátó férőhelyek fejlesztése. További cél a 

bentlakásos gyermekvédelmi szakellátást biztosító épületek gyermekközpontú elhelyezési 

feltételeket szem előtt tartó felújítása, bővítése, belső átalakítása az ellátott gyermekek, fiatal 

felnőttek munkaerőpiaci és társadalmi integrációja, jogaik érvényesülése. 

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be központi költségvetési szerv, irányító szerv, 

alapítvány és önálló intézménye, egyesület, egyház, nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 

illetve nonprofit részvénytársaság. A támogatási kérelmek benyújtása az első szakaszban 

augusztus 8-tól szeptember 15-ig lehetséges. 

 

További részletes tájékoztatás a www.palyazat.gov.hu honlapon érhető el. 

 

Forrás: www.kormany.hu  
 
 

http://www.ofa.hu/hu
http://www.kormany.hu/
http://www.palyazat.gov.hu/
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Munkahelyi egészség és biztonság fejlesztését támogató uniós pályázat 
jelent meg 
 

A dolgozók egészségének és biztonságának fejlesztésére 2 milliárd forintos keretösszeggel 

pályázati felhívás jelent meg a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 

keretében. 20 millió és 142 millió forint közötti összegben vissza nem térítendő támogatást 

nyerhetnek el azok a projektek, amelyek az adott ágazatra vagy alágazatra leginkább jellemző 

egészségkárosító vagy baleseti kockázati szempontból leginkább meghatározó esetek 

kivédésére, megelőzésére irányulnak, illetve a munkavállalók és munkáltatók célzott 

tájékoztatására, szemléletformálására, tudatosságának növelésére fókuszálnak. Támogatható 

például a munkavédelmi képviselők számára készülő tananyagok, oktatási segédanyagok 

kidolgozása, aktualizálása, online közzététele és eljuttatása a munkáltatóknak. A támogatás 

szintén felhasználható képzések szervezésére, a munkavédelmi szaktevékenységek 

fejlesztésére, illetve hatékony munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer 

bevezetésének támogatására. 

 

Munkabaleseti ok-kutatásra is lehetőség nyílik: vizsgálható az ülő-, álló, kényszerű 

testtartással összefüggő  egészségkockázatok kezelése, valamint kutatható a munkabalesetek 

foglakozási megbetegedések aluljelentése, új technológiák, új veszélyes anyagok biztonságos 

alkalmazása is. A tájékoztatás szerint a munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti 

szervezetek konzorciumai gazdasági ágazatonként, alágazatonként nyújthatják be a 

támogatási kérelmüket, egy konzorcium egy ágazatra, illetve egyes esetekben alágazatokra. 

 

Forrás: www.kormany.hu  

 
Az egyházi kulturális örökség turisztikai fejlesztését támogató uniós 
pályázat 
 

Az egyházi kulturális örökség turisztikai fejlesztésére nyílik lehetőség 7,3 milliárd forintos 

keretösszegig a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében. A 

pályázaton 200 millió és 1,5 milliárd forint közötti vissza nem térítendő támogatás nyerhető 

el. A támogatás az egyházi kulturális értékek, vallási turisztikai helyszínek fejlesztésével 

hozzájárul a magyarországi kulturális értékek megőrzéséhez, fenntartásához és 

bemutatásához. A fejlesztésekkel kapcsolatos általános elvárás a komplex szolgáltatásokat 

nyújtó vonzerő kialakítása, látogatószám és költés generálása. 

 

Támogatható a legalább három megyei szintű területegységet átfogó, egységes vallási 

tematikához kapcsolódó öt, vagy annál több állomásból álló hálózatok fejlesztése, a fejlesztés 

helyszínei közül legalább az egyik településnek jelentős turisztikai célpontnak kell lennie. 

A vallási motivációjú utazások fő céljai a kegyhelyek és zarándokhelyek, illetve egyre inkább 

az egyéb vallási tematikus utak is. Ez elsősorban zarándoklatokat, vallási eseményeken való 

részvételt jelent, ugyanakkor a vallási turizmus helyszíneinek felkeresése történhet kulturális, 

nem pedig kifejezetten vallási okból is.Az épített örökségként számon tartott egyházi 

helyszínek a városlátogatók programjának is fontos részei, ahogy a templomok műkincseinek 

bemutatása is sok érdeklődőt vonz. A látogatók ezeken a helyszíneken is igénybe vesznek 

turisztikai szolgáltatásokat, ami hozzájárul a turisták költésének növeléséhez. 

 

További információk a www.palyazat.gov.hu honlapon érhetőek el.  

 

Forrás: www.kormany.hu  

http://www.kormany.hu/
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Negyvenmilliárdos forrás a borágazat fejlesztésére 
 

A borászati ágazat versenyképességének és energiahatékonyságának javítására fordíthatják a 

termelők azt a negyvenmilliárd forintos pályázati keretet, amelyet 2016. július 12-én hirdetett 

meg a Miniszterelnökség.  

 

A 2007-2013 közötti uniós programozási időszak vidékfejlesztési programjában nem volt 

külön keret a borászati ágazat ilyen jellegű fejlesztésére. A Miniszterelnökség az új ciklusban 

fontosnak tartotta, hogy a jelentős hagyományokkal rendelkező, munkaerő-igényes ágazat 

számára elkülönített forrás álljon rendelkezésre. Ennek köszönhetően a Vidékfejlesztési 

Program tervezésekor egy új intézkedés bevezetésével mintegy 20 milliárd forint jutott az 

ágazati szereplőknek. A pályázati felhívásra várható nagy igény miatt azonban a 

Miniszterelnökség megduplázta a rendelkezésre álló forrást, melynek köszönhetően a 

borászok 40 milliárd forintos keretre nyújthatják be kérelmüket. 

 

A pályázati felhívás célja, hogy lehetőséget biztosítson új borászati gépek, technológiai 

berendezések beszerzéséhez, meglévő technológia vagy gépek korszerűsítéséhez, illetve 

építéssel járó fejlesztési beruházások megvalósításához. Mindemellett a választható 

tevékenységek körében – bizonyos korlátozások mellett – további források igényelhetőek 

telepi infrastruktúra fejlesztésére, bortároló tartálykapacitásának bővítésére, valamint 

maximum 10 millió forint forrás nyerhető fahordó vásárlására. 

 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás maximális összege 200 millió forint. Az 

érintettek 2016. szeptember 12. és 2018. szeptember 11. között nyújthatják be támogatási 

kérelmüket a www.mvh.gov.hu weboldalon. Az első értékelési határnap 2016. november 11-

e. Az értékelési határnapokig benyújtott projektek együttesen kerülnek elbírálásra. 

 

A Miniszterelnökség felhívja az érintettek figyelmét, hogy a pályázati felhívások részleteiről a 

www.szechenyi2020.hu weboldalon tájékozódhatnak. 

 

Forrás: www.kormany.hu/hu, Miniszterelnökség 
 

 

Pályázati hírek 

Átadták az EMMI Családbarát munkahely pályázatának díjait 
 

Átadták az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) által hatodik alkalommal meghirdetett 

Családbarát munkahely pályázat díjait. A család- és ifjúságügyért felelős államtitkár az 

eseményen kiemelte, a kormányzat célja, hogy Magyarország biztonságos és családbarát 

ország legyen. Novák Katalin a Magyar Állami Operaházban, amely szintén elnyerte már a 

családbarát minősítést, azt mondta, a biztonsághoz szükség van fizikai és anyagi biztonságra, 

a családbarát gondolkodás kialakítására és meghonosítására. 

 

http://www.mvh.gov.hu/
http://www.szechenyi2020.hu/
http://www.kormany.hu/hu
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Úgy fogalmazott, néha "elcsépeltnek" tűnik a munka-család egyensúly kifejezés, pedig ezt 

nem is olyan egyszerű megvalósítani, mint gondolnánk. A családi élet mellett a munkahelyi 

élet is kiszámíthatatlan lehet egy kisgyerek vagy egy beteg, idős családtag mellett – mutatott 

rá. Novák Katalin azt hangoztatta, a munkavállalás és a gyerekvállalás egymást erősítő 

tényező, stabil munkahely mellett könnyebb gyereket vállalni, a gyermek pedig 

pluszmotiváció lehet a munkavégzésben. 

 

Az államtitkár felidézte az elmúlt évek családokat támogató intézkedéseit, így a gyed extra 

bevezetését, a három évig tartó gyes visszaállítását, a részmunkaidős foglalkoztatás lehetővé 

tételét, a munkahelyvédelmi akció elindítását, a bölcsődei rendszer átalakítását, valamint 

kiemelte az új bölcsődei formák – mini, családi és munkahelyi – 2017-es bevezetését és 

támogatását. 

 

A díjazottakról azt mondta, ők felismerték, hogy motiváltabbak lesznek a munkavállalók, ha 

családbarát intézkedéseket tapasztalnak a munkahelyükön. A kormány is szeretne ezek 

kialakításában segíteni, ezért fejlesztési forrásokból különböző pályázatokkal is támogatják a 

családbarát munkahely kialakítását – jegyezte meg Novák Katalin. Az elismerést 51 

szervezet, intézmény, illetve cég képviselője vehette át. A nyertesek között van az Országos 

Széchényi Könyvtár, a Magyar Nemzeti Bank, több önkormányzat - Budapest I. kerülete, 

Békés, Dunakeszi, Nyíregyháza, Pápa, Vác –, kórházak (Bajai Szent Rókus Kórház, Orosházi 

Kórház), kormányhivatalok, művelődési központok, rendőr-főkapitányságok, büntetés-

végrehajtási intézmények, továbbá számos kis-, közép- és nagyvállalat. 

 

A pályázatok elbírálása során egyszerre értékelték a munkahelyek már meglévő és tervezett 

családbarát intézkedéseit. A pályázati kiírás szerint a díjazottak az erkölcsi elismerés mellett 

legfeljebb kétmillió forintos támogatást is elnyerhettek. A díj kommunikációs értéket is 

képvisel, hiszen a cím egy évig tartó használati jogának elnyerése hozzájárul a nyertes 

vállalatok és szervezetek pozitív munkáltatói arculatának kialakításához. 

 

Forrás: www.kormany.hu/hu, MTI 

 

Köznevelési fejlesztések országszerte költségvetési és uniós forrásokból 
 

Országszerte 24 helyen tanterem, 24 tanuszoda, 25 tornaterem és öt komplett iskola épül a 

Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében – közölte Rétvári Bence, 

az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) parlamenti államtitkára a szocialista 

Bangóné Borbély Ildikó írásbeli kérdésére. Az államtitkár az Országgyűlés honlapján 

közzétett válaszában kifejtette: a köznevelési intézményekben a mindennapos testnevelés 

infrastrukturális feltételeinek megteremtését központi költségvetési forrásokból megvalósuló 

fejlesztések, továbbá európai uniós finanszírozású programok támogatják. 

 

A 78 projektből álló Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program – amelynek 

megvalósítása 2015-ben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium hatáskörébe került, a tervezésért 

és kivitelezésért felelős Nemzeti Sportközpontok közreműködésével – összértéke 38,7 

milliárd forint, amely teljes egészében központi költségvetési forrásból származik. A 

tanteremfejlesztési program keretében eddig tíz beruházás készült el (Csanádpalota, Diósd, 

Dunaharaszti, Dunakeszi, Győrújbarát, Nagykovácsi, Petőfiszállás, Sződ, Telki, Vácduka), a 

továbbiak előkészítése, kivitelezése folyamatban van. A program részeként Budakeszin, 

Dunakeszin, Fertődön, Geszten és Izsákon komplett iskola épül. 

 

http://www.kormany.hu/hu
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A helyi igényekhez igazodva új tornaterem létesül 25 településen (Andocs, Báránd, 

Bogyiszló, Csanádpalota, Dabas, Dunaalmás, Erk, Érd, Gárdony, Görgeteg, Hejőpapi, 

Jászfelsőszentgyörgy, Kaba, Kistarcsa, Konyár, Nagyberény, Nagyrábé, Nyírbogát, Pázmánd, 

Sárrétudvari, Szerep, Szomód, Tiszabő, Tiszatarján, Zichyújfalu), 18 helyen már 

megkezdődött a kivitelezés. 

 

Tanuszodát hoznak létre 24 helyen (Abádszalók, Baktalórántháza, Balassagyarmat, 

Bélapátfalva, Budapest XI. kerület, Csenger, Derecske, Dunakeszi, Edelény, Enying, 

Fehérgyarmat, Füzesgyarmat, Gyál, Kemecse, Mezőcsát, Putnok, Sárbogárd, Sásd, Sümeg, 

Szob, Tokaj, Tolna, Törökszentmiklós, Vajszló), 18 esetben már szintén zajlik a kivitelezés. 

 

A folyamatban lévő beruházások közül a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Putnokon a 

tanuszoda-fejlesztésre vonatkozó vállalkozási szerződést április 11-én kötötte meg az építtető 

Nemzeti Sportközpontok és a nyertes kivitelező. A munkaterületet április 15-én adták át, 

jelenleg alapozási és szerkezetépítési munkálatok zajlanak – jelezte az államtitkár. 

 

A működő tanuszodák, tanmedencék korszerűsítése, felújítása, a nevelési-oktatási 

intézmények meglévő sportudvarának, sportpályájának, tornaszobájának, tornatermének 

felújítása, akadálymentesítése és felszereltségének javítása, eszközeinek bővítése mellett a 

regionális operatív programok keretében a 2007-2013-as támogatási időszakban két 

tornacsarnok és 27 tornaterem építése, 30 tornaszoba kialakítása valósult meg, továbbá 3 

sportpálya épült - közölte Rétvári Bence. 

 

Forrás: www.kormany.hu/hu, MTI 

 
Módosul a Vidékfejlesztési Program öntözésfejlesztési pályázata 

Az öntözött területek növelését célzó beruházások eredményes megvalósítása érdekében 

döntött a Miniszterelnökség a Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése című 

pályázat módosításáról.  

A gazdálkodók 2016. május 11-én ismerhették meg a Vidékfejlesztési Program 

öntözésfejlesztési pályázatát, melynek keretében mintegy 49,5 milliárd forint áll 

rendelkezésre többek között a vízvisszatartás, a vízkészleteinkkel való fenntartható 

gazdálkodás, valamint takarékos öntözési technológiák elterjesztésének támogatására. 

A hamarosan megjelenő módosítás eredményeként többek között lehetővé válik a 12 évnél 

idősebb gyümölcstermő ültetvények öntözésfejlesztése, továbbá változnak a meliorált utak 

kialakításával kapcsolatos feltételek és egyszerűbbé válnak az engedélyezési eljárásra 

vonatkozó előírások. 

Annak érdekében, hogy a módosított felhívást a pályázók minél szélesebb körben 

megismerhessék, a támogatási kérelmek benyújtására 2016. augusztus 1-től lesz lehetőség. A 

projektek sikeres megvalósulása érdekében fontos, hogy az érintettek részletesen 

tájékozódjanak a pályázati követelményekről. 

A módosított pályázati felhívás a www.szechenyi2020.hu oldalon lesz hamarosan elérhető. 

Forrás: www.kormany.hu, Miniszterelnökség 

 

http://www.kormany.hu/hu
http://www.szechenyi2020.hu/
http://www.kormany.hu/
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Figyelmébe ajánljuk 

 

Mindent egy oldalon – kéményseprőipari tevékenység 
 

A kéményseprői közfeladat átvételének napján, július 1-jén éjfélkor elindult a 

katasztrófavédelem kéményseprőipari tevékenységét bemutató honlap.  

 

 
 

Az oldallal célunk a lakosság lehető legszélesebb körének tájékoztatása, a katasztrófavédelem 

ellátási területén tevékenykedő kéményseprők munkájának közérthető, átlátható bemutatása. 

A közvélemény eddig is rendszeresen kapott tájékoztatást a július 1-je után várható 

változásokról, az eljárási szabályok változásairól, az új kollégák toborzásáról. A 

kéménysepréssel kapcsolatos tudnivalókat mostantól egy helyen találhatja meg. 

 

A közfeladat ellátása során a kéményseprők legfőbb célja a megelőzés, az emberi élet 

védelme, a vagyonbiztonság, továbbá a természeti és épített környezet védelme és az 

energiahatékonyság. A nemrégiben hatályba lépett miniszteri rendelet 2015. évet tekinti a 

kéményseprőipari tevékenység bázisévének, így 2017-ig minden kéménytulajdonos számíthat 

a kéményseprők megjelenésére. 
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A kéményseprők munkájukkal életeket menthetnek, ezért fontos lehetővé tenni a kémények 

ellenőrzését és rendszeres karbantartását, és az általuk feltárt hibákat mihamarabb kijavíttatni. 

 

A honlap az alábbi linken érhető el: http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/  

Forrás: www.katasztrofavedelem.hu  
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