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BBÁÁCCSS--KKIISSKKUUNN  MMEEGGYYEEII  KKÖÖZZIIGGAAZZGGAATTÁÁSSII  HHIIVVAATTAALL,,  AA  „„MMOODDEELLLL  HHIIVVAATTAALL””  
 
A hivatalnak 2004. év is nagyon sok feladatot hozott. A munkatervben és munkaprogramban 
vállalt feladatokon túl is tetemes munkát végzett a hivatal valamennyi munkatársa. A 
célkitűzéseket változatlan személyi  összetétel, elenyésző fluktuáció mellett, felkészült, 
hosszabb közigazgatási gyakorlattal rendelkező szakemberekkel teljesítettük. A munkatervi és 
az azon felül jelentkező kötelezettségeink teljesítése nagy összefogást és többletfeladat 
vállalást igényelt minden munkatárstól.   
 
Tevékenységünket 2004-ben alapvetően meghatározta a közigazgatás korszerűsítésből a 
hivatalra háruló tennivalók megoldása. 2003. évben eldöntöttük, ebben az évben – közel 
féléves kemény munka után – bevezettük a CAF Általános Értékelési Keretrendszert, 
intézkedési tervet készítettünk a rövid, közép és hosszú távú célok megvalósítására. 
 
Jelentős állomás volt a hivatal, sőt a megye életében a 2004. június 1-jén két miniszter által 
meghirdetett ügyfélszolgálati karták országos bevezetését megelőző modellkísérletben 
való részvétel. 12 megyei szervezet: önkormányzatok, területi államigazgatási szervek, 
rendvédelmi szervek vállalták a program megvalósítását.  
 
Koordináció területén is hozott új feladatot a 2004. év. A területi államigazgatási szervekkel 
kapcsolatos koordinációs tevékenység keretében az első félévben – rövid három hét alatt – 
számot kellett adni a megyei közigazgatási szolgáltatások színvonaláról és a területi 
államigazgatás helyzetéről. A jelentést a MÁK tagokkal közösen készítettük el és annak 
megvitatása kibővített Kollégiumi ülésen történt.  
 
A Megyei Államigazgatási Kollégium működése tovább erősítette a területi államigazgatási 
szervek és a megyében működő más szervek kooperációját, a kormányzati feladatok egységes 
értelmezését, végrehajtását. Kapcsolódtak továbbá a tárgyalt témák a Közigazgatási 
Szolgáltatások Korszerűsítési Programjához és közigazgatásban meghonosodott 
minőségbiztosításhoz. 
 
A közigazgatási munka szakmai színvonalának emelése érdekében nagy hangsúlyt kapott a 
megyében dolgozó köztisztviselők képzése, továbbképzése. Kiemelt fontosságú volt, hogy 
felkészítsük őket az Európai Unióhoz csatlakozásból adódó feladatok megoldására.  
 
A brüsszeli TAIEX továbbképzési programja 2004-ben is folytatódott Bács-Kiskun 
megyében. 
 
A rendezvények sorában 2004-ben kiemelt jelentőségű volt a Kecskeméten megrendezett 
Országos Köztisztviselők Napja. Az országból több ezer köztisztviselőnek nyújtottunk – a 
visszajelzéseket értékelve – emlékezetes órákat.  
 
Az önkormányzatokkal, a kistérségekkel és a területfejlesztési intézményrendszer 
kialakításával kapcsolatban jelentős feladatok megoldásában vettünk részt ebben az évben. 
Az uniós csatlakozás évének egyik legfontosabb kihívása volt az önkormányzatok számára 
jogszabályaik harmonizálásának befejezése.  
 
2004-ben kiemelkedő fontosságú feladatunk volt az Európai Parlament tagjainak 2004. 
június 13-án megtartott választása, valamint a 2004. december 5-én két kérdésben tartott 
országos ügydöntő népszavazás lebonyolításában való közreműködés. 
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II..  
HHUUMMÁÁNNPPOOLLIITTIIKKAAII  FFEELLAADDAATTOOKK  

 
A hivatalban dolgozó 75 köztisztviselő és 3 munkavállaló a munkatervben és 
munkaprogramban vállalt feladatokon túl is tetemes munkát végzett. A többletfeladatok 
jellege alapján a hivatal méltán nevezhető kísérletező, „modell” megyének, mert megtettük az 
első lépéseket a minőségügy területén, részt veszünk az ügyfélkarta bevezethetőségét 
előkészítő modell-kísérletben, elhatározás született a Q megye megvalósítására, stb.  
A csak példaként említett – későbbiekben részletezett – feladatok teljesítése szinte minden 
dolgozótól lényegesen több munkát igényelt, mert szervezetünk létszám összetétele a 2004-es 
évben nem változott. A fluktuáció elenyésző, felkészült, hosszabb közigazgatási gyakorlattal 
rendelkező szakemberekkel teljesítettük a munkatervi és azon felül jelentkező 
kötelezettségeinket.  
 
A hivatal szervezeti felépítését és munkatársait az 1., 1/A és 1/B számú mellékletekben 
mutatjuk be. 
 

A HIVATAL SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYÁNAK JELLEMZŐBB MUTATÓI 
 
A köztisztviselők besorolási osztály szerinti megoszlása az alábbiak szerint alakul: 
 

I. besorolási osztályba tartozó köztisztviselők 60 fő 80 % 

II. besorolási osztályba tartozó köztisztviselők: 8 fő 11 % 

III. besorolási osztályba tartozó köztisztviselők 7 fő 9 % 

 
A táblázatból látható, hogy a hivatalban a felsőfokú végzettségű ügyintézők száma igen 
magas. Ezen munkatársak munkáját segítő II. besorolási osztályú, középfokú iskolai 
végzettségű ügyintézők és III. besorolási osztályú ügykezelők száma csekély. 
 
A hivatal dolgozóinak száma iskolai végzettség szerinti bontásban: 
 

Egyetemi diplomával rendelkezők 37 fő 47 % 

Főiskolai diplomával rendelkezők 23 fő 30 % 
Középiskolai vagy szakiskolai végzettséggel 
rendelkezők 15 fő 19 % 

Szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezők: 3 fő 4 % 

 
A diplomások 64,52 %-a egy diplomával, 12,9 %-a két diplomával, 20,97 %-a egy 
diplomával és egy posztgraduális oklevéllel, 1,61 %-a pedig két diplomával és egy 
posztgraduális oklevéllel rendelkezik.  
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A felsőfokú végzettségű köztisztviselők összes diplomájának típus szerinti megoszlása: 
 
Jogi 45,88 % 
Igazgatási 16,47 % 
Bölcsész 2,35 % 
Közgazdasági, kereskedelmi 12,94 % 
Műszaki 12,94 % 
Pedagógiai 2,35 % 
Egészségügyi, szociális 3,53 % 
Informatikai, számítástechnikai 3,53 % 

 
A hivatalban a jogi egyetemi diplomával rendelkezők száma a legnagyobb, csaknem a 
diplomások fele jogász végzettségű. A munkatársak jóval kisebb — de még jelentős — 
hányada rendelkezik igazgatási, közgazdasági, kereskedelmi vagy műszaki diplomával.  
 
A nyelvvizsgák számának megoszlását a nyelv típusa és a nyelvvizsga fokozata szerint a 
2004. évre vonatkozóan az alábbi táblázat szemlélteti: 
 

Nyelv Felsőfokú 
nyelvvizsga 

Középfokú 
nyelvvizsga 

Alapfokú 
nyelvvizsga Összesen 

Angol 2 10 6 18 

Német 2 15 1 18 

Francia - 1 1 2 

Orosz - 2 - 2 

Összesen: 4 28 8 40 
 
A nyelvek megoszlását tekintve, az angol és a német nyelvvizsgák a meghatározóak, e két 
nyelv aránya azonos. Ami a nyelvtudás szintjét illeti, német nyelvből magasabb a középfokú 
nyelvvizsgák száma az angolhoz viszonyítva.  
 
A hivatal személyi állományának életkor és nemek szerinti arányát bemutató táblázatból 
kitűnik, hogy a nők száma majdnem négyszerese (79 %) a férfiakénak (21 %).  
 

 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61- 

Nő 6 6 11 9 12 8 3 5 3 

Férfi 0 7 1 3 0 3 2 2  

Összesen 6 13 12 12 12 11 5 7 3 
 
Az életkorokat tekintve a hivatalban a két legfiatalabb köztisztviselő 23 éves, a rangidős pedig 
62 éves.  
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A HIVATAL HUMÁNPOLITIKAI TEVÉKENYSÉGE 
 
A stabilitást mutatja, hogy — bár a hivatal és jogelődje alig 14 éve működik — a 
munkatársak közel egynegyede 10 éve vagy ennél több idő óta dolgozik szervezetünknél. 
 
2004. évben alacsony volt a fluktuáció a hivatalban: egy ügykezelő közszolgálati jogviszonya 
szűnt meg közös megegyezéssel, egy öregségi nyugellátásra jogosult köztisztviselő 
felmentésére került sor. Új kinevezés ebben az évben nem volt. 
 
30 köztisztviselő átsorolását végeztük el, ebből 25 esetben magasabb fizetési fokozatba lépés 
miatt. 5 köztisztviselő pedig magasabb besorolási fokozatba lépett, ezért minősítésükre is sor 
került.  
 
A hivatalban kiemelkedő munkát végzők közül 2004-ben kitüntetésben részesültek: 
Ø 2004. március 15. alkalmából „Köz Szolgálatáért Érdemjel Ezüst Fokozata” kitüntetést 

kapott dr. Határ Mária főosztályvezető-helyettes, 
Ø 2004. július 1. alkalmából „Köz Szolgálatáért Érdemjel Bronz Fokozata” kitüntetésben és 

miniszteri dicséretben részesült Tóth Csaba főosztályvezető, 
Ø 2004. augusztus 20-a alkalmából Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetést 

kapott Sarkadi-Nagy Sándorné főosztályvezető-helyettes, és belügyminiszteri dicséretben 
részesült Pataki Jenő gépkocsivezető.  

 
A hivatal fennállása óta kitüntetésben részesített köztisztviselőket a 2. számú melléklet 
tartalmazza. 
 
A belügyminiszter két köztisztviselőnek 50., egy kollégának pedig 60. születésnapja 
alkalmából emléktárgyat adományozott. Egy munkatárs részesült pénzjutalomban 10 éves 
belügyi szolgálati jogviszonya alapján. 
 
Két dolgozó vált jogosulttá jubileumi jutalomra közszolgálati ideje alapján, 25 éves 
közszolgálat után 1 fő, és 35 év után is 1 fő. 
 
2004-ben a hivatal dolgozói közül egy felsőfokú, egy középfokú, négy pedig alapfokú C 
típusú állami nyelvvizsgát tett angol nyelvből. 
 
A hivatal 2004-ben összesen 6 köztisztviselő továbbképzését támogatta.  
 
Két köztisztviselővel ebben az évben kötöttünk tanulmányi szerződést: 
Schneider Gabriella Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem 

egyetemi szakközgazdász (posztgraduális képzés) 
Pongrácz Elvira Perfekt Rt.  
 mérlegképes könyvelő (államháztartási szak) 
 
A további négy tanulmányi szerződéssel rendelkező köztisztviselő közül három jelenleg is 
egyetemi szintű posztgraduális képzésben, egy munkatárs pedig főiskolai alapképzésben vesz 
részt: 
Dr. Vajger Edit Szegedi Tudományegyetem  

Állam- és Jogtudományi Kar, Európa-jogi szakjogász 
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Jávorkáné Mák Éva Szegedi Tudományegyetem 
 Állam- és Jogtudományi Kar, jogász 
Czudarhelyi Mária Szegedi Tudományegyetem 
 Állam- és Jogtudományi Kar, jogász 
Horváth Tünde Pécsi Tudományegyetem TTK 
 Felnőttoktatási és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet 
 személyügyi szervező szak 
 
A SZENYOR for Windows személyzeti nyilvántartó program folyamatos aktualizálása 
mellett havonta teljesítettünk humánpolitikai adatszolgáltatást (HUPA) a Belügyminisztérium 
részére. 
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IIII..  KKOOOORRDDIINNÁÁCCIIÓÓ  

MINŐSÉGÜGYI KÉRDŐÍV A KÖZIGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL 
 
A belügyminiszter feladatként határozta meg a közigazgatási szolgáltatások színvonalának 
felmérését, melynek aktualitását hazánk Európai Unióhoz történő csatlakozása adta. A 
felmérés célja, hogy a feldolgozott eredmények megfelelő alapot nyújtsanak a kérdéskörrel 
kapcsolatos kormányzati döntések meghozatalához. 
 
A felmérés eszköze egy 60 kérdésből álló kérdőív, melynek szerkezete olyan eredményességi 
tényezőkre épül, melyek alapvetően meghatározzák valamennyi közigazgatási szerv 
működésének, szolgáltatásainak minőségi színvonalát. A tényezők három nagy csoportra 
oszthatók: 
Ø az ügyfél- és állampolgár-központú eredmények, 
Ø társadalmi környezetre gyakorolt hatásokkal kapcsolatos eredmények, 
Ø az alapvető teljesítmény célokkal kapcsolatos eredmények. 

 
A „mérés” központilag koordináltan, mintegy 3000 közigazgatási szerv közreműködésével 
történt. Az adatgyűjtés és a szakmai feladatvégzés koordinátorainak a közigazgatási 
hivatalokat jelölték ki, így a megyében a Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatalt. 
 
A minőségügyi méréssel kapcsolatos megkeresés 2004. március 9-én érkezett meg a 
hivatalba, és az előbb említettek szerint feladat volt egyrészt a saját hivatalunkra vonatkozó 
kérdőív kitöltése, másrészt pedig a települési önkormányzatoktól, és az államigazgatási 
szervektől beérkező kérdőívek szoftver segítségével történő rögzítése. 
 
A megyében működő hivatalok összetartása és együttműködése a feladat elvégzése során 
megfigyelhető volt, hisz az adatszolgáltatás önkéntes jellege mellett is 90 települési 
önkormányzat, és 23 államigazgatási szerv juttatta el hozzánk a kérdőívét.  
 
A kérdőívek tartalmának elemzése nem tartozott feladataink közé, de a területi 
államigazgatási szervek kérdőíveit áttanulmányoztuk, és néhány mondatban tapasztalatainkat 
összefoglaljuk. 
 
Fontos mutatója a hatósági munkának a jogszabályoknak való megfelelés, a szakszerűség. 
Megállapíthatjuk, hogy a kérdőívek adatai alapján a területi államigazgatási szervek körében 
államigazgatási jogkörben okozott kár miatti kártérítés nem volt 2003-ban, és nem volt az 
ellenőrző szervektől érkező, a nem jogszabálynak megfelelő működést kifogásoló, 
megalapozott észrevétel sem. 
 
Az ügyfelekkel kapcsolatos eredmények kimagaslóak. Minden hivatal igyekszik ügyfelei 
igényeit maximálisan kielégíteni, természetesen nem azonos eszközöket alkalmaznak eltérő 
ügyfélköreik miatt. A hivatalok felismerték az internetes honlap szükségességét, és aktuális, 
közérdekű adatokkal, információkkal, letölthető nyomtatványokkal, iratmintákkal állnak az 
ügyfelek rendelkezésére. A hivatalok PR tevékenységében a hagyományos eszközök 
szerepelnek, így a rendszeres médián keresztüli tájékoztatás (sajtó, helyi televízió). 
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A hivatalok gyűjtik és hasznosítják az ügyfelektől érkező javaslatokat, panaszokat. Úgy tűnik 
a közvetlen, az ügyintézés során felmerülő panaszok a legjellemzőbbek, és kevés szervezetnél 
működik ezek kezelésére elkülönült rendszer. 
 
A technikai feltételek a legtöbb hivatalban adottak, de még mindig gondot jelent az akadály-
mentesítés, és nagyon kevés helyen biztosított az ügyfeleknek külön mosdó helyiség. 
 
A felmérés eredményei és teljes körű értékelése alapján átfogó képet lehet nyerni a 
közigazgatási szolgáltatások minőségi színvonaláról, és feltehetőleg összeállíthatóak olyan 
általános minimum standardok, melyek teljesítése valamennyi közigazgatási szervtől 
elvárható. 
 

TERÜLETI ÁLLAMIGAZGATÁS HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE 
 
A Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára 2004. májusban azt a feladatot adta, hogy 
minden megyében és a fővárosban készüljön jelentés a közigazgatási szolgáltatások 
színvonaláról és a területi államigazgatás helyzetéről. A Bács-Kiskun Megyei 
Államigazgatási Kollégium tagjainak közreműködésével készült jelentést a települési 
önkormányzatok jegyzőivel kibővített MÁK ülésen – 2004. május 26-án – tárgyalták meg. A 
több mint 100 oldal terjedelmű jelentés.  
 
Kiterjedt a helyi önkormányzatok és a területi államigazgatási szervek munkájának 
elemzésére, illetve a koordinációban, együttműködésben megoldott feladatokra is.  
A közigazgatási szolgáltatások minőségének megítélését segítette a megyében végrehajtott 
felmérés, amelyben az önkormányzatok és a területi államigazgatási szervek is tevékenyen 
közreműködtek.  
 
Az egyes tevékenységi területek értékelése a következőkben foglalható össze: 
 
Hatósági munka 
 
A közigazgatási szolgáltatások minőségének egyik fontos mutatója a hatósági munka 
színvonala, az ügyfelek magas szintű kiszolgálása.  
Az önkormányzati rendszer kialakulása után a hatósági munkában kiemelkedő szerepet 
kaptak a jegyzők. Annak ellenére, hogy igen szerteágazó államigazgatási feladat és hatáskört 
látnak el, határozataik ellen az ügyfelek 0,2 %-a élt a jogorvoslati lehetőséggel 2003. évben. 
A hatósági munka színvonalának lassú emelkedését jelzi, hogy évente növekvő mértékben 
hagyhatja helyben hivatalunk a határozataikat (50 % körül), s ezzel párhuzamosan csökken a 
megsemmisítés és új eljárásra utasítás. Tapasztalataink szerint egy-egy értekezlet, 
továbbképzés után látványosan javul az ügyintézés színvonala, a korábbi hiányosságokat 
kiküszöbölik. 
Jelentős lépés volt, hogy a nagyobb szakértelmet igénylő, ritkábban előforduló 
államigazgatási ügyeket (gyámügy, építésügy, okmányiroda stb.) a körzetközpontokhoz 
telepítették.  
A koncepció helyes volt, a rendelkezésre álló erőforrásokat az ügyfelek érdekében így lehet a 
legoptimálisabban felhasználni. A körzetközponti szerepkört betöltő települések döntő része 
megteremtette az alapját az államigazgatási feladatok kistérségi ellátásának.  
Az elmúlt 4 évet vizsgálva a hivatal hatósági ügyiratforgalma folyamatosan emelkedett. 
Kiemelkedő az elsőfokú határozatok aránya, annak ellenére, hogy az elmúlt évekhez 
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viszonyítva csökkent az alternatív katonai szolgálat és a külföldiek ingatlanszerzésének 
engedélyezése iránti kérelmek száma.   
Másodfokú döntéseink a korábbi stagnálást követően a jogszabályi változások miatt kissé 
növekedtek. 
A Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatalnál végzett minisztériumi, ügyészségi, 
ombudsmani és ÁSZ vizsgálatok is azt támasztják alá, hogy a hivatalvezető első- és 
másodfokú hatásköreit az anyagi és eljárási jogszabályok betartásával látja el. A 
Belügyminisztérium által 2002-ben végzett átfogó ellenőrzés szerint: „Példás színvonalú a 
következetesen pontos ügyintézés, valamint a vezetők és ügyintézők polgárbarát, szolgáltató 
szemlélete.”  
A Kormány programja, s néhány minisztérium által közzétett ágazati célkitűzések (pl: BM 
Stratégia, Gazdasági Versenyképesség Operatív Program, ágazati körlevelek) alapján 
végezzük irányítási tevékenységünket. A hatósági ellenőrzéseink programjában is felvesszük 
az adott témakört annak érdekében, hogy főhatóságainkat a tényleges helyzetről, illetve a már 
elért eredményekről tájékoztassuk (pl. Európa Terv továbbfejlesztése). Mindezeken túl részt 
veszünk egyes ágazati célkitűzések konkrét megvalósításában is (pl. CSAK projekt, SZL 
alapú okmánykiállítás stb).  
 
Koordináció 
 
Közvetlenül a Megyei Államigazgatási Kollégium megalakulása után megkezdtük a területi 
államigazgatási szervek ellenőrzési terveinek összehangolását, azok közös végrehajtására, a 
tapasztalatok közös értékelésére született megállapodás. Középpontban a fekete gazdaság 
visszaszorítása, valamint a fogyasztóvédelmi és egészségügyi előírások betartása érdekében 
teendő közös intézkedések álltak. A MÁK értékelése szerint a közös ellenőrzések 
eredményessége nem vitatható, a visszásságok, törvénysértések hatékony felderítése 
érdekében szükséges az együttműködés. 
 
A testület figyelemmel kísérte és rendszeresen vizsgálta a területi államigazgatási szervek 
ügyfélfogadási rendjét, elemezte az összehangolás lehetőségét. Az ügyfelek, a partnerek jobb 
tájékoztatása érdekében a MÁK tagokról tájékoztató kiadvány készült, amely tartalmazta a 
szervek feladatait, szervezeti felépítését, ügyfélfogadási rendjét, kapcsolatrendszerét.  
 
A koordináció keretében nagy gondot fordítottunk a több ágazatot érintő kormányzati 
döntések területi összehangolására. Ennek végrehajtásaként a MÁK koordinálta a megyében 
a parlagfű elleni védekezést. Az ügyben érintett megyei szervek, a jobb együttműködés 
érdekében intézkedési tervben rögzítették a feladat megosztásra, időbeli ütemezésre és egyéb 
kérdésekre vonatkozó megállapodást.  
Az „Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program”-ból a megyére háruló feladatok 
koordinálásában példaszerű együttműködés alakult ki.  
Az önkormányzatok ingatlan vagyon-nyilvántartásával kapcsolatos tennivalók megyei 
összehangolása a közigazgatási hivatalok feladata volt. A felülvizsgálat több ágazat 
dekoncentrált szervét is érintette, ezért a MÁK keretében nyújtottunk segítséget a jegyzőknek, 
felkészítő értekezleteket tartottunk és személyes egyeztetéseket végeztünk.  
 
A közigazgatás korszerűsítésével kapcsolatos feladatok területi összehangolása a MÁK 
napirendi pontjai között gyakran szerepelt, a tagokat élénken foglalkoztatta közigazgatási 
reform-folyamat. A kistérségek kialakítása rendező elveinek megfogalmazásában a testület 
tevékenyen részt vett, elindítója volt a kollégiumok regionális együttműködésének, amelynek 
ma már hagyománya van.  
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Nagy gondot fordított az elmúlt években a MÁK a tagjai és az önkormányzatok 
együttműködésének értékelésére. Két alkalommal is napirendre tűzte, majd meghatározta a 
továbblépés lehetőségeit. A személyes kapcsolat elmélyítése érdekében megszerveztük a 
Helyi Önkormányzatok Napját. A területi államigazgatási szervek vezetői a jegyzőknek 
szervezett értekezleteinkre is meghívást kapnak.  
 
A koordináció kiemelt területe az információs jogok helyi megbízottai rendszerének 
kialakítása és működtetése az un. Kanadai modell alapján. Ma már kollégiumi keretben 
dolgozunk tervszerűen, növekvő taglétszámmal. 
 
MÁK ülésen több alkalommal is foglalkoztunk a CAF rendszer hazai adaptációjával, 
bevezetésével. A tagok nagy érdeklődést mutatnak e minőségirányítási rendszer iránt és 
elhatározták, hogy példát mutatva bevezetik a CAF modellt, és kialakítják a Q megyét.    
A területi államigazgatási szervek támogatása mellett vállaltuk fel és 2004. június 1-jétől 
működik az Ügyfélszolgálati Karta Bács-Kiskun Megyei Modellje, amelyben 10 
közigazgatási és 2 rendvédelmi szerv vesz részt. 
 
Törvényességi ellenőrzés 
 
Az önkormányzatok működése, törvényességi helyzete megyénkben stabil és 
kiegyensúlyozott. Működésükre jellemző a tervszerűség, a közszolgáltatások magasabb szintű 
ellátására való törekvés, a társulási és együttműködési igény növekedése. A társulások a 
közoktatás, gyermekvédelmi ellátások, orvosi ügyelet, bűnmegelőzés, hulladék-gazdálkodás, 
belső ellenőrzés, területfejlesztés, szociális ellátás területén működnek. Baján modellkísérlet 
indult a komplex kistérségi társulási együttműködésre. Ennek a tapasztalatait is figyelembe 
véve - az ösztönző jogi szabályozás alapján – több kistérségben is megindult a többcélú 
kistérségek szervezése, amelyhez szakmai segítséget adtunk. Kiemelt feladat volt a helyi 
rendeletek jogharmonizációs felülvizsgálata. Ehhez a munkához a jegyzőknek szakmai 
anyagot adtunk, továbbképzéseket, jegyzői értekezleteket szervezetünk, személyes segítséget 
is nyújtottunk. A törvényességi ellenőrzési munkát segíti, illetve a törvénysértéseket megelőzi 
az a preventív tevékenység, amelyet a hivatal végez: írásos tájékoztatók kiadásával, jegyzői 
klubok, értekezletek szervezésével, a törvényességi referensek személyes segítésnyújtásával 
biztosítjuk azt, hogy az önkormányzatok jogszerűen működjenek. 
 
Hatósági, felügyeleti ellenőrzések 
 
Éves vizsgálati programunk szempontjaiba beépítettük a megyei főügyészség ellenőrzései 
során feltárt jogszabálysértések utóellenőrzéseit, a főhatóságaink és az ÁSZ által 
megfogalmazott elvárásokat.  
Vizsgálataink során segítséget nyújtunk jogértelmezési, jogalkalmazási kérdésekben. Több 
településen és igazgatási ágban megállapíthattuk, hogy a hatósági munka színvonala a megyei 
átlagot meghaladja. Többnyire eljárási jogszabálysértéseket észleltünk, de előfordul anyagi 
jogszabálysértés is. Ellenőrzéseinket az elsőfokú hatóságok jól fogadják és a feltárt 
hiányosságokat megszüntetik. Az elmúlt évek során a megye valamennyi településén 
végeztünk építés-felügyeleti ellenőrzést. Az ellenőrzések száma az évek során folyamatosan 
növekedett. E tevékenység a hatóságok, a tervezők, kivitelezők és az építtetők körében ez 
elmúlt évek során ismertté vált, számolnak az ellenőrzés lehetőségével. 
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Közszolgálati ellenőrzés 
 
Az elmúlt 5 évben 93 helyi önkormányzatnál és 6 területi államigazgatási szervnél végeztünk 
ellenőrzést. A különböző nagyságú települések tekintetében eltérő tapasztalatok születtek. A 
városoknál kevesebb, a községekben több hiányosságot tártunk fel. Vizsgálataink meghozták 
az eredményt, mert a megismételt ellenőrzések már kevesebb problémát tártak fel. Ehhez 
hozzájárultak a képzések és a folyamatos szakmai segítségnyújtás is. A területi 
államigazgatási szerveknél az ellenőrzéseink tapasztalatai alapvetően pozitív: a 
jogszabályokat betartják, a feltárt kisebb hiányosságokat azonnal megszüntetik.  
 
Képzés, továbbképzés 
 
A köztisztviselők képzésének jogszabályok által elrendelt formája előtt – az egységes 
jogértelmezés és jogalkalmazás miatt – folyamatosan szerveztük az oktatásokat. A 
kormányrendelet megjelenése után e tevékenységünket tovább erősítettük és tervszerűbbé 
tettük. Az éves továbbképzési terveinket, a ciklusprogramot az önkormányzatok javaslatainak 
figyelembe vételével állítottuk össze. Akkreditált programokkal és felkészült oktatókkal 
magas színvonalú oktatást szervezünk. A képzési terv összeállításánál kiemelt figyelmet 
fordítottunk az Európai Unióhoz való csatlakozással kapcsolatos programokra: uniós 
ismeretek, idegen-nyelvi és informatikai oktatás, kodifikációs továbbképzés.  
Programjaink hatására tovább javult a testületi döntések törvényessége, a helyi jogalkotás 
minősége, a hatósági munka szakszerűsége, valamint a munkáltatói intézkedések 
jogszerűsége.  
 
Informatika 
 
A helyben megjelent ügyféligényeket a területi rendszerek jól kiszolgálják. A közigazgatási 
adatvagyon részét képező nyilvántartásokat jogszabályi keretek között lekérdezhetővé teszik, 
ezzel is elősegítve az ügyfelek számára az elérhetőségét. A területi szervek ügyintézői között 
az elektronikus postafiók és az Internet használati lehetősége jó (70-74%). Hiányos viszont az 
elektronikus kommunikációban való jártasságuk, a lehetőségek kihasználására. A területi 
szervek infrastrukturális állapota - a helyi hálózat és a számítástechnikai eszközök 
tekintetében - jónak minősíthető. Problémát okoz az eszközök folyamatos korszerűsítése. 
A szoftver-jogtisztaság területén a közbeszerzés és a főhatóságok erős 
kedvezményérvényesítő ereje következtében különösen jó eredményt találtunk.  
A koordinációs szerepkörből adódóan feladatunk a megyei államigazgatási szervek közérdekű 
adatainak publikálása. Ennek érdekében regisztráltattuk www.bacskozig.hu weblapot, amelyet 
igény szerint töltünk tartalommal. X-400-as levelező rendszer működik, - melyet országosan 
egyedülálló programként dolgoztunk ki - ez a rendszer elősegíti a területi államigazgatási 
szervekkel és az önkormányzatokkal az elektronikus levelezést.  
Jövőbeni tevékenységünket az elektronikus aláírás használhatóságának elterjesztésében, a 
közszféra adat-vagyonának további feltérképezésében, ágazati rendszerek bevezetésének 
támogatásában és oktatás útján az információs kultúra terjesztésében látjuk. 
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Fogyasztóvédelem 
 
Az elmúlt időszak céljai között szerepelt a fogyasztók életének, egészségének, biztonságának, 
gazdasági érdekeinek védelme és a piac-felügyeleti feladatok magas színvonalú ellátása. 
Munkánk nagy részét e célok végrehajtása határozta meg. Hatósági munka területén az 
ellenőrzések, illetve a hatósági ügyek száma, a kiszabott bírság összege növekszik.  
A piac-felügyeleti vizsgálatokat országos és helyi célvizsgálat, illetve lakossági bejelentések 
keretében végezzük. E mellett azonban elsősorban a preventív fogyasztóvédelemre helyezzük 
a hangsúlyt, ennek megvalósítására új ellenőrzési módszereket vezettünk be. A megyék közül 
elsőként alkalmaztuk az EU piacfelügyelet rendszerének megfelelő Központi Piac-felügyeleti 
Információs Rendszert (KPIR).  
A fogyasztók érdekében szoros kapcsolatot építettünk ki a Kereskedelmi és Iparkamarával, a 
KISOSZ megyei szervezetével, rendszeresen előadásokat tartunk elvárásainkról, a 
fogyasztóvédelmi jogszabályokról. Emellett nagy súlyt helyezünk a fogyasztók 
tájékoztatására.   
 
Gyámhivatal 
 
Felügyeleti ellenőrzés keretében – négyévente - ellenőrizzük a gyámhatóságokat és a 
gyermekjóléti, alapellátó hálózatot. E feladatot tervszerűen és ütemesen végezzük. A 
gyermekjóléti alapellátások szakmai ellenőrzése nyomán, valamint a gyámhivatal szervező 
tevékenysége eredményeként a települési önkormányzatoknál a napközbeni ellátás rendszere 
fokozatosan fejlődik.   
Az átmeneti otthonok, valamint a helyettes szülői ellátás még kevéssé ismert ellátási forma 
megyénkben. Gyámhivatalunk adja ki a gyermekvédelmi szakellátó intézményrendszer 
működési engedélyét és tevékenységüket szakmailag ellenőrizzük. A törvényben előírt 
szakellátó intézmények átalakítása a megyében 60-70 %-ban valósult meg.  
A bűnmegelőzési tevékenység végrehajtása érdekében szorosan együttműködünk a rendőrség 
szerveivel és a gyermekotthonok képviselőivel, bekapcsolódtunk a Kecskeméten működő 
Bűnmegelőzési Központ Bűnmegelőzési Tanácsadó Iroda munkájába is.  
 
Feladatterv a közigazgatási szolgáltatások színvonalának emeléséhez 
 
A jelentést lezáró feladattervben megfogalmazódtak azok a „folyamatos” határidejű feladatok, 
amelyek azt szolgálják, hogy az ügyfelek, s a szolgáltatást igénybe vevők még szakszerűbb, 
ugyanakkor polgárbarát közigazgatási környezetben intézhessék az ügyeiket.  
 

MEGYEI ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM 
 
A Bács-Kiskun Megyei Államigazgatási Kollégium 2004. évben új kihívások időszakában, új 
szellemben végezte feladatait. A 2004. évi munkaterv és annak végrehajtása biztosította azt, 
hogy kiemelt szerepet kapott a Megyei Államigazgatási Kollégium tevékenységében a 
Közigazgatási Szolgáltatások Korszerűsítési Programjának végrehajtásában való 
közreműködés, a minőségbiztosítási rendszerek bevezetése, valamint az ügyfélközpontú 
közigazgatás elveinek, módszereinek modell jellegű bevezetése.  
Az előzőekből törvényszerűen következett, hogy az Államigazgatási Kollégium foglalkozzon 
a területi államigazgatási szervek és civil szféra – az érdekképviseleti szervek, köztestületek – 
közötti együttműködés kérdéseivel.  
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Közigazgatási Szolgáltatások Korszerűsítési Programjához kapcsolódó feladatok 
ellátása 
 
A kormánydöntések nyomán kialakult új helyzet értékelését végeztük el akkor, amikor Bács-
Kiskun megyében áttekintettük a közigazgatási szolgáltatások színvonalát és a területi 
államigazgatás helyzetét. A jelentés kiterjedt a helyi önkormányzatok és a területi 
államigazgatási szervek munkájának elemzésére, illetve a koordinációban, együttműködésben 
megoldott feladatokra is.  
A jelentést a Megyei Államigazgatási Kollégium tagjai és a helyi önkormányzatok jegyzői 
részvételével 2004. május 26-án lezajlott értekezleten vitatták meg. A hozzászólók mellett a 
Belügyminisztériumot képviselő főosztályvezető is jó színvonalúnak értékelte a megyében az 
államigazgatási munka, az együttműködés színvonalát; egyben jelezte, hogy a jövőben 
ciklusonként egy alkalommal régiónként a kormány előtti beszámolásra is sor kerül.  
A tanácskozáson elhangzottak alapján megfogalmazódott az elhatározás a megye 
közigazgatási szereplői közötti párbeszédre, a nyitott, igényes, minőségi munkára, az új 
módszerek bevezetéséhez „modell”-szerep vállalására.   
 
A Megyei Államigazgatási Kollégium az év során rendszeresen foglalkozott a közigazgatás 
korszerűsítésével kapcsolatos elképzelésekkel, különösen a regionális igazgatás 
kialakításával. Tájékoztató hangzott el a kormányzati szervezeti decentralizációs-deregulációs 
programról, valamint a regionális és kistérségi szervezést igénylő államigazgatási feladat- és 
hatáskörökről, a területi államigazgatási szervek átalakítására vonatkozó intézkedésekről. Így 
a testület tagjai naprakész információhoz jutottak a megyében egy-egy államigazgatási szervet 
érintő változásokról.  
 

Minőségfejlesztési törekvések a Kollégium munkájában 
 
A Közigazgatási Miniszterek Római Konferenciáján meghatározott a 2003/2004. évre szóló 
középtávú tervek között szerepel az innováció, a humánerőforrás-fejlesztés, az e-kormányzás, 
és a jogi szabályozás javítása. A nemzetek közigazgatásával kapcsolatban elvárás a közösségi 
jog végrehajtása, és minden Uniós állampolgárnak joga van magas színvonalú közigazgatási 
szolgáltatáshoz, ezt a jogot az Európai Alkotmány is tartalmazni fogja.  
Számos feladat vár a közigazgatási szervekre a szolgáltató közigazgatás megteremése 
érdekében. A törekvés, hogy javítsuk a közigazgatási szolgáltatások színvonalát, összhangban 
van az Európai Unió elvárásaival, alapvető követelmény a közigazgatással szemben a 
megbízhatóság, kiszámíthatóság, felelősség, és az eredményesség.  
A Megyei Államigazgatási Kollégium erre a kihívásra válaszolva döntött a minőségfejlesztés 
mellett.  
 
Ahhoz, hogy javítani tudjunk a közigazgatási szolgáltatások minőségének színvonalán, képet 
kellett kapni a jelenlegi helyzetről. Ezt segítette a megyében végrehajtott felmérés, amelyben 
az önkormányzatok és a területi államigazgatási szervek is tevékenyen közreműködtek (a 
kérdőívek elemzésének eredményéről az előző fejezetben írtunk). 
 
A Megyei Államigazgatási Kollégium úgy ítélte meg, hogy a közigazgatási szolgáltatások 
színvonala úgy javítható, hogy egyaránt szükséges a szervezet állapotát tükröző CAF, 
valamint az ügyfelekre vonatkozó Állampolgári Charta bevezetése. Ezért döntött úgy, hogy 
első olyan megye lesz az országban, ahol a területi államigazgatási szervek közös elhatározás 
alapján bevezetik a CAF minőségügyi modellt.  
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A Kollégium 2004. szeptemberi ülésén hozott állásfoglalás szerint a Bács-Kiskun Megyei 
Közigazgatási Hivatal koordinálja és segíti a szakmai munkát. A végrehajtás érdekében a 
Kollégium tagjai kijelölték a koordinátorokat, akiknek a felkészítése, képzése a következő 
lépésben (a 2005-ös évben) kerül sor.  
 
Az ügyfelek számára hatékonyabbá, kényelmesebbé, gyorsabbá és elérhetőbbé tenni az 
ügyintézés folyamatát – erről szól az ügyfélszolgálati karta (Állampolgári Karta elnevezés 
helyett). A területi államigazgatási szervek támogatása mellett 2004. június 1-jétől működik a 
megyében az Ügyfélszolgálati Karta Bács-Kiskun Megyei Modellje, amelyben 10 
közigazgatási szerv (köztük az APEH Megyei Igazgatósága, a Megyei Közlekedési 
Felügyelet, a Megyei Közigazgatási Hivatal és a Megyei Munkaügyi Központ), és 2 
rendvédelmi szerv vesz részt.  
A modellkísérlet célja, hogy az ügyfélszolgálati karta – várhatóan 2005. július 1-jével történő 
– országos bevezetése előtt feltárja lehetőségeit, rámutasson az esetleges gyenge pontokra, a 
legjobb alapot nyújtsa az országos bevezetéshez, természetesen az ügyfelek 
megelégedettségére.  
Az ügyfélszolgálati karták országos bevezetése bekerült a Kormányprogramba, így nagyobb 
hangsúlyt kapott a Bács-Kiskun megyében elkezdett modellkísérlet végrehajtása. 
A modellkísérlet keretén belül működtetett „zöld szám” azt a célt szolgálja, hogy fogadja az 
egyéni ügyfelek, civil szervezetek, vagy vállalkozások hívását, akik kíváncsiak az 
ügyfélszolgálati karta által megfogalmazott misszó lényegére, illetve szeretnék elmondani 
véleményüket a már elért, vagy a jövőre vonatkozó tervekkel kapcsolatban.  
A kísérletben részt vevő szervezetek ügyfélszolgálati központjába kihelyezett tábla, 
ötletgyűjtő doboz, szórólapok adnak tájékoztatást a kartáról.  
 
A Megyei Államigazgatási Kollégium 2004. novemberi ülésén foglalkozott a területi 
államigazgatási szervek és az érdekképviseleti szervek, köztestületek együttműködésének 
helyzetével. Azért is aktuális ez a téma, mert a CAF minőségirányítási rendszer bevezetése 
során értékelésre kerül a szervezet társadalmi környezetre gyakorolt hatása. Ez pedig – 
egyebek mellett – a civil szervezetek véleménye, megítélése alapján mérhető.  
Megtörtént annak felmérése, hogy a területi államigazgatási szervek milyen működő civil 
kapcsolatokkal rendelkeznek.  
 
A Kollégium állásfoglalásában megállapította azt, hogy tagjai a jogszabályok keretei között 
széleskörű és eredményes kapcsolatot alakítottak ki a különböző civil szervezetekkel. E 
szervezetekkel szakmai kérdésekben konszenzus megteremtésének elősegítése érdekében 
elhatározás született arra, hogy a MÁK egy közös tanácskozást szervez, ahol tájékoztatja az 
érintett társadalmi szervezetek képviselőit a közigazgatás aktuális, szélesebb érdeklődésre is 
számot tartó, valamint innovatív kezdeményezéseiről.  
 
A konferenciára 2004. december 16-án került sor, és megállapíthatjuk, hogy eredményes volt, 
hisz elindult a párbeszéd a közszféra és a civil szervezetek képviselői között. A rendezvényre 
több mint 120 civil szervezet kapott meghívást a MÁK tagok által megjelölt, valamint az 
ügyfélszolgálati karták programjában résztvevő hivatalok által javasolt szervezetek köréből.  
A tanácskozás első napirendjeként tájékoztatták a résztvevőket arról, hogy milyen 
együttműködés alakult ki a területi államigazgatási szervek és az érdekképviseletek, 
köztestületek, egyesületek között.  
Ezt követően a közigazgatási ügyfélszolgálati karták országos bevezetését megelőző megyei 
modellkísérletről; és a civil szervezetek bekapcsolódási lehetőségéről tartott előadást  
Dr. Dudás Ferenc, BM Közigazgatásszervezési és Közszolgálati Hivatal vezetője. Végül, 
Berenténé Dr. Meskó Mária a Hatósági Főosztály vezetője beszámolt az Országos 
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Fogyatékosügyi Program végrehajtása érdekében tett megyei intézkedésekről, és látványos 
fényképekkel szemléltette az elért eredményeket. 
 
A MÁK kérdőíves felmérés formájában tájékozódott arról is, hogy a civil szervezetek a 
jövőben milyen területeken és formában igényelnék a szakmai kapcsolatok bővítését. A 
beérkezett kérdőíveket 2005. év elején dolgozzuk fel. 
 

Európai Uniós forrásból megvalósuló beruházások engedélyezési eljárásának 
gyorsítása 
 
A Kollégium szóbeli tájékoztatást hallgatott meg (szeptember 23-i ülésen) az Európai Uniós 
forrásból megvalósuló beruházások engedélyezési eljárásának gyorsítására tervezett 
intézkedésekről. A Kollégium tagjai kinyilvánították, hogy az egységes ügymenet-modell 
megjelenéséig, a jogszabályváltozásig is kiemelt figyelemmel kezelik az uniós támogatással 
megvalósuló beruházásokkal kapcsolatos ügyek intézését.  
 

A társadalmi bűnmegelőzés helyzete 
 
A társadalmi bűnmegelőzés helyzetéről, a nemzeti stratégia végrehajtásában a területi 
államigazgatási szervek szerepéről szóló tájékoztatást tárgyalta meg a Kollégium a november 
17-i ülésén. A tanácskozáson megfogalmazódott, hogy a bűnmegelőzés – széleskörű 
társadalmi érdek – hatékonyabbá tételében a területi államigazgatási szerveknek, az 
önkormányzatoknak, civil szervezeteknek együtt kell dolgozni. Ennek érdekében a testület 
több pontban fogalmazta meg a tennivalókat; többek között Megyei Bűnmegelőzési 
Akadémia létrehozása és működtetése, több szerv együttműködésével megvalósuló 
ellenőrzések során kiemelten kell kezelni ezt a témát, valamint a kommunikációban kapjon 
nagyobb hangsúlyt a társadalmi bűnmegelőzés kérdése.   
 

Innovációs hírlevél szolgáltatás 
 
Innovációs hírlevél szolgáltatást indított a Belügyminisztérium Közigazgatásszervezési és 
Közszolgálati Hivatala. Ennek az a célja, hogy összegyűjtse a magyar minőségügyi és 
innovációs törekvéseket, valamint az ügyfelek megelégedettségét növelő fejlesztéseket, és az 
informatika adta lehetőségeket felhasználva országosan közzétegye azokat. A területi 
államigazgatási szervek pozitívan fogadták a felhívást és számos jól hasznosítható innovációs 
hírt szolgáltattak. A testület november 17-i ülésén a rendszer tervezett végleges formájáról 
kapott tájékoztatást.  
 

A MÁK munkacsoportok tevékenysége 
 
A 2003 tavaszán személyi összetételükben megújult munkacsoportok 2004. évben is 
eredményesen működtek. A Megyei Államigazgatási Kollégium egyes, több ágazatot érintő 
feladatainak ellátását hatékonyan koordinálták, sajátos eszközrendszerükkel segítették a 
megye közigazgatásának működését.  
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Koordinációs, Közszolgálati és Képzési munkacsoport 
A Megyei Államigazgatási Kollégium a koordináció és közszolgálat valamint a 
köztisztviselők képzésének ügyét azzal is kiemelten kezeli, hogy ezen feladatok 
végrehajtására, szervezésére munkacsoportot hozott létre.  
A munkacsoport 2004. évi kiemelt célkitűzéseiben a koordináció területén a kistérségi 
közigazgatás, a kistérség szervezés segítése szerepelt. A közszolgálat területén a közszolgálati 
ellenőrzések támogatása, míg a képzés területén a képzési, továbbképzési tervek figyelemmel 
kísérése, illetve az alap- és szakvizsgáztatás támogatása.  
A munkaprogram és a célok meghatározását követően a végrehajtás megkívánta a 
munkacsoport tagjainak egyéni aktivitását. Személyi összetételében is olyan a munkacsoport, 
ahol a tagok jelentős szerepet tudnak betöltetni a feladatok megvalósításában.  
A munka eredményessége, sikere a közigazgatási hivatalnak a munkacsoport tevékenységével 
érintett területei helyzetével is mérhető. 
 
A koordináció területén a munkacsoport, annak tagjai tevékenységének eredményeként is 
jelentős sikereket értünk el. 
A kistérségek szervezésében fontos lépés volt a többcélú kistérségi társulások megalakulása. 
Eddig a megye 10 kistérségéből 9-ben alakult meg a többcélú társulás. Ezek több 
közszolgáltatási feladatot is ellátnak. A területfejlesztési törvény módosítását követően ez év 
őszétől a kistérségi fejlesztési tanácsok feladatait is vállalták a társulások. Az 
önkormányzatok munkájának segítésében jelentős feladat volt a jogharmonizáció segítése. Az 
EU csatlakozást követően fontos, hogy az önkormányzatok is harmonizált joganyaggal 
rendelkezzenek.  
Az év egyik legfontosabb- jelentős koordinációt, szervezést igénylő – eredménye az 
ügyfélszolgálati karta modellkísérlet beindítása. Ennek további támogatása, tapasztalatok 
összegzése meghatározza jövő évi feladatainkat is.  
 
A munkacsoport az év során támogatta a közszolgálati ellenőrzéseket illetve áttekintette 
azok tapasztalatait.  
Megállapította, hogy az idei ellenőrzések – amelyek a 10 fő alatti létszámú polgármesteri 
hivatalokra terjedtek ki – eredményesen szolgálták a közszolgálati jogviszony létesítésével, az 
illetmények megállapításával kapcsolatos munka törvényességét. Az ellenőrzések általános 
tapasztalata, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelően történt általában a közszolgálati 
jogviszony létesítése, az illetmények megállapítása. 
A munkacsoport megítélése szerint eredményes volt a vizsgaszervezés, a tananyagok 
megújítása folyamatos, a felkészítők is eredményesen szolgálták a vizsgára való felkészülést.  
 
Összességében elmondható, hogy a munkacsoport tevékenységével érintett területeken 
eredményes munka folyt. A munkacsoport szerény lehetőségeivel is igyekezett segíteni a 
Megyei Államigazgatási Kollégium munkáját.  
Jövő évi célkitűzéseinket az ideihez hasonlóan képzeljük el, hangsúlyt helyezve az 
ügyfélszolgálati karta megvalósítására, a kistérségek működési feltételeinek segítésére, a 
képzés, továbbképzés, a közszolgálati ellenőrzések támogatására.  
 
Közigazgatás-korszerűsítési és informatikai munkacsoport 
Az elmúlt évekhez hasonlóan a közigazgatás korszerűsítési folyamatában kiemelkedő szerepet 
kapott az informatikai kapcsolatok összehangolt fejlesztése. A Megyei Államigazgatási 
Kollégium Közigazgatás-korszerűsítési és informatikai munkacsoportja ez évben is arra 
törekedett, hogy az elmúlt időszakban megteremtett értékek megőrzése mellett új 
eredményeket is tudjon felmutatni, valamint bővebb és mindig friss információkat jelentessen 
meg a munkacsoport tevékenységéről. 



 - 20 - 

A Környezetvédelmi adatbanki útmutatók továbbra is elérhetők. A környezetvédelmi 
adatbázis az alábbi intézmények adatait tartalmazza: 

Ø Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, 
Ø Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, 
Ø Bács-Kiskun Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat, 
Ø Bács-Kiskun Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás, 
Ø Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Bács-Kiskun megyei Intézete, 
Ø Alsó-Dunavölgyi Vízügyi Felügyelet, 
Ø Alsó-Dunavölgyi Környezetvédelmi Felügyelőség, 

Négy település —Baja, Dunavecse, Kalocsa, Kiskőrös— immissziós adatainak frissítése 
2004. márciusában megtörtént. 
Újdonság, hogy Baja Város Légszennyezettségi Zóna Intézkedési Terve is elérhető. 
Az év végére átalakítottuk a kollégium www.bacskozig.hu címen elérhető honlapját, melyen 
szebb grafikával, valamint tagolt és kibővített menüsorral várjuk az érdeklődőket. A WEB 
lapon a közérdekű adatokat az alábbi csoportosításban helyeztük el: 

Ø A Megyei Államigazgatási Kollégium tagjainak bemutatása, szervezeti 
felépítésük, működési szabályzataik, 

Ø Állandó meghívottak felsorolása, 
Ø Kollégiumi éves beszámolók, 
Ø Munkacsoportok beszámolói, 
Ø Környezetvédelmi adatbázisok, 
Ø Hírek, események, 

Szembetűnő az államigazgatási szervek körében az a —sokszor központi indíttatású— 
törekvés, amellyel adataikat saját honlapra szerkesztve igyekeznek megjelentetni. E 
tekintetben 2004-ben kiemelendő az APEH Megyei Igazgatósága, a Magyar Államkincstár 
területi Igazgatósága, valamint a Megyei Munkaügyi Központ.  
 
A munkacsoport 2004. december 1-én rendezvényt szervezett a polgármesterek és a jegyzők 
részére, amelyen az alábbi előadások hangoztak el: 

Ø APEH: 
§ jelentés az Interneten, 
§ elektronikus adóbevallás, 
§ önkormányzati adatszolgáltatási kapcsolatok, 
§ elektronikus ellenőrzés eszközei 

Ø Közigazgatási Hivatal megújult honlapja, 
Ø Magyar Államkincstár: 
§ önkormányzatok elektronikus levelezése, 
§ hivatal honlapja: közérdekű információk, letölthető nyomtatványok, segédletek 

Ø Földhivatal honlapja, TAKARNET bemutatása, informatikai alkalmazások 
földügyekben, 

Ø Munkaügyi Központ honlapja: lakossági és önkormányzati szolgáltatások. 
 
A rendezvényen 41 önkormányzati résztvevő, és 11 Kollégiumi tag vett részt, akik 
visszajelzéseikben színvonalasnak és hasznosnak ítélték az előadásokat. 
 
2004-ben az X.400-as levelező rendszer megújítási módjainak keresését határozta el az 
informatikai munkacsoport és ennek nyomán a téma többször napirendre került. Közösen 
kialakított elképzelésünk szerint a kormányzati gerinchálózat infrastruktúráját kihasználva 
lehetne az új levelezési rendszert bevezetni.  
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A megoldási lehetőségek a polgármestereknek, jegyzőknek tartott tájékoztatón ismertetésre 
kerültek, tekintettel arra, hogy anyagi vonzata is lehet, így a döntést az önkormányzatokkal 
együtt kell meghozni. 
Az érintettek bevonásával 2005-ben folytatódni fog a megvalósítás. 
 
 
Gazdaságvédelmi és ellenőrzés-koordinációs munkacsoport 
 
A Gazdaságvédelmi és ellenőrzés-koordinációs munkacsoport a Bács-Kiskun Megyei 
Államigazgatási Kollégium által jóváhagyott munkaterv szerint végezte ellenőrzés-
koordinációs tevékenységét. 
 
A közös és koordinált ellenőrzések az alábbi területeket érintették: 
 
Koordinált ellenőrzések 
 
Ø személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények ellenőrzése  
 
A Munkacsoport a Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal által végzett személyes 
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai ellenőrzéséhez kapcsolódva koordinálta a 
MÁK tagok ellenőrzését. 
 
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények működési rendjének vizsgálatát a 
188/1999. (XII. 16.) Kormányrendelet alapján végeztük. 
 
A szociális intézmények ellenőrzésében résztvevő szervek: 
Ø Megyei Közigazgatási Hivatal 
Ø „Őszi Napfény” Megyei Módszertani Otthon (Bácsborsód) 
Ø Katolikus Egyház Országos Módszertani Otthona (Dabas) 
Ø Református Egyház Országos Módszertani Otthona (Cegléd) 
Ø ÁNTSZ Bács-Kiskun Megyei Intézete 
Ø Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Területi Igazgatósága 
 
2004. évi tervünk szerint 53 szociális intézmény ellenőrzésére került sor. 
 
Az ellenőrzés során megállapított főbb hiányosságok: 
 
Nem mindenütt történt meg az akadálymentesítés, küszöbök találhatók, kapaszkodók 
hiányoznak, illetve az ajtók szűkek. 
Az érdekképviseleti fórum megalakítása és működtetése szintén nem a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően történt több esetben. 
Hiányoznak egyes szabályzatok, az SZMSZ, a házirend, valamint a szakmai program tartalma 
gyakran kifogásolható, egymást átfedő, illetve jogszabálysértő rendelkezéseket tartalmaz 
(szabad mozgás korlátozása, korlátozó intézkedések elrendelése).  
2003-ban a távolléti díj megállapítása egyes esetekben tévesen történt.  
Nem minden esetben megfelelő a térítési díjak megállapítása. A jövedelmi adatok hiányoztak 
egyes ellátottak vonatkozásában.  
Nem jelentik be az intézmények azt, ha az engedélyezést érintő lényeges körülményekben 
változás történik, pl. intézményvezető személye megváltozik, illetve nincs betöltve a vezetői 
beosztás. 
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A szociális intézményekben folyó munka javítása érdekében a szociális intézmények 
igazgatói részére megtartott értekezleten előadást tartottunk az ellenőrzés tapasztalatairól, és 
írásos tájékoztatót készítettünk a fontosabb jogszabályi rendelkezésekről, a gyakran 
előforduló hibákról, melyet a Megyei Módszertani Otthonon keresztül juttattunk el az 
intézményvezetőknek. 
 
 
Közös ellenőrzések 
 
Ø piacok, vásárok, közterületek ellenőrzése 
 
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a többször módosított 35/1995. (IV. 5.) 
Kormányrendelet alapján 2004. évben a fogyasztóvédelmi felügyelőség rendőrhatóság, 
valamint az APEH Bács-Kiskun Megyei igazgatóság revizorai összesen 59 vásári-piaci 
ellenőrzést tartott. A kifogásolási arány 100 % volt. Jogosulatlanul 2 vállalkozó és egy 
magánszemély folytatta tevékenységét.  
 
A vizsgálat során valamennyi termékcsoportnál a felelősségre vonás aránya 100% volt, a 
kiszabott bírság összege 2.305.000,-Ft. magyar nyelvű címke, vásárlási tájékoztató hiánya, 
illetve nem megfelelő tartalma miatt összesen 2.111.310,- Ft értékű könnyűipari termék 
(ruházat, lábbeli, játékáru) továbbá forgalmazását kötötték államigazgatási határozattal 
feltételhez, továbbá 102.990,- Ft értékű játékáru forgalmazását tiltották meg, CE jelölés 
hiánya, illetve a termék balesetveszélyessége miatt. 
 
 
Ø élelmiszerek piac-felügyeleti vizsgálata a nagyforgalmazóknál, különös tekintettel az 

értékesítési körülményekre  
   
A Fogyasztóvédelmi felügyelőség, a munkatervnek megfelelően több termékcsoportra 
kiterjedő élelmiszer biztonsági vizsgálatot végzett. Szükség szerint az Állategészségügyi és 
Élelmiszer Ellenőrző Állomás munkatársa is csatlakozott az ellenőrzéshez. Helyszíni 
vizsgálatot 14 áruházlánchoz tartozó üzletben és 22 élelmiszer nagykereskedelmi egységben 
végeztek. Vizsgálat célja az élelmiszerek biztonsági előírások betartásának ellenőrzése. Az 
egy hónapig tartó élelmiszer ellenőrzés tapasztalatait összegezve megállapításra került, hogy 
az élelmiszer forgalmazás területén rendívül sok a szabálytalanság, amit a 97 %-os felelőségre  
vonási  arány is tükröz. 
 
Ø vendéglátóhelyek idegenfogalmi vendéglátóhelyek idegenforgalmi főszezonban végzett 

vizsgálata, valamint utóellenőrzés az idegenforgalom egyéb területén az elmúlt évi 
tapasztalatok alapján  

 
Fogyasztóvédelmi Felügyelőség a 2004. évi idegenforgalmi főszezon vizsgálat június 11-étől 
szeptember 1-jéig terjedő időszakában összesen 529 vendéglátó egység ellenőrzését végezte 
el, melynek során 478 (95%) vendéglátóhely esetében láttak indokoltnak további intézkedés 
foganatosítását. A szolgáltatások körében 27 szálláshely, és 2 utazási iroda (az egyik 
idegenforgalmi és kulturális szolgáltatást (jellemzően idegenvezetést) folytató vállalkozás 
tevékenységét vizsgálták, melyeknél 93 % a kifogásolás aránya. A vizsgálatokhoz szükség 
szerint a rendőrhatóság, az Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás is 
csatlakozott.  
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A korábbi években szerzett vizsgálati tapasztalataik ebben az évben lényegesen módosultak, 
mert bár az elmúlt időszakhoz hasonlóan az ellenőrzött vendéglátó üzletek 95%-ában került 
sor valamilyen intézkedésre, a megállapított jogszabálysértések jellegében, illetve az egy-
egységen belül feltárt hiányosságok számában jelentős javulás figyelhető meg.  
 
Ø a tej- és tejtermékek piacfelügyeleti vizsgálata, különös tekintettel a forgalmazási 

körülményekre 
 

Fogyasztóvédelmi Felügyelőség elvégezte a tej és tejtermékek piacfelügyeleti vizsgálatát.  
A témavizsgálat során összesen 32 – tej és tejterméket, illetve tej alapú készítményt értékesítő 
– kereskedelmi egységet ellenőriztek. Kifogásolási arány 100 %. 
 
Összesen 1.590.000 Ft fogyasztóvédelmi bírság, valamint 860.258 Ft. minőségvédelmi bírság 
került  kiszabásra. Értékesítést feltételhez kötő határozatok száma 4, a feltételhez kötött 
élelmiszerek értéke összesen 6.444 Ft. 22 esetben 121.540 Ft értékű élelmiszer további 
forgalmazását tiltották meg.  28  esetben kötelezték a vállalkozókat  a hiányosságok pótlására 
és a feltárt szabálytalanságok megszüntetésére. 
 
Ø közétkeztetés vizsgálata az oktatási, nevelési intézményekben, különös tekintettel az 

ételkészítés, ételszállítás élelmiszerbiztonsági előírásainak megtartására 
   
Bács-Kiskun Megyében évtizedek óta különös figyelmet fordít az ÁNTSZ a közétkeztetés, 
élelmezés-higiéniai és táplálkozás-egészségügyi helyzetére. Ezen belül is kb. kétévente 
kiemelt munkatervi szempont a gyermekétkeztetéssel foglalkozó konyaüzemek felmérő 
vizsgálata. Az elmúlt évek viszonylatában lényeges változások tapasztalhatók, köszönhetően 
az Uniós jogharmonizáció hatásának is.  
 
A Fogyasztóvédelmi Felügyelőség a gyermekélelmezés, különös tekintettel az ételkészítés és 
kiszállítás élelmiszerbiztonsági előírásainak betartását 5 főző és 3 tálaló konyhán ellenőrizte. 
Az ellenőrzés alá vont főzőkonyhákon a súlyos szabálytalanságok sokaságát állapították meg.  
 
A szabálytalanságok elkövetőit 4 esetben összesen 530. 000 Ft fogyasztóvédelmi bírsággal 
sújtották. 
Összesen 300. 000 Ft minőségvédelmi bírság került kiszabásra. 
Három esetben tiltották meg a lejárt hitelesítési idejű mérlegek további használatát, valamint, 
a lejárt minőség-megőrzési és a tiltott fagyasztású élelmiszer közfogyasztásra történő 
felhasználását, ezek összértéke 27.975 Ft, súlya 43.8 kg.  
Három üzemeltetőt köteleztek a HACCP rendszer működtetésére. 
 
Ø díszállat kereskedelemmel összefüggő jogszabályok betartásának vizsgálata 
 
Tekintettel arra, hogy az elmúlt években átfogó vizsgálat nem érintette ezt a területet, a 
Fogyasztóvédelmi Felügyelőség két héten keresztül ellenőrizte Bács-Kiskun megyében a 
különféle dísz- és hobbiállatok, valamint a tartásukhoz szükséges eszközök és eleségek 
forgalmazásának körülményeit. Vizsgálataink 26 kiskereskedelmi, illetve 1 nagykereskedelmi 
egységet érintettek. Tapasztalataink nem voltak kedvezőek, a felelősségre vonás aránya 96%-
os volt. 
 
Az ellenőrzések negatív tapasztalatait értékelve, a jogszabályok halmozott megsértésére való 
tekintettel a kereskedőket változó, mindösszesen 1.545.000 Ft összegű fogyasztóvédelmi 
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bírsággal sújtották. Mindösszesen 587.390 Ft értékű termék forgalmazását tiltottuk meg, 
illetve 2.225.801 Ft értékű áru további forgalmazását kötöttük a hiánypótlás feltételéhez. 
 
Ø építőipari tevékenységet folytató munkavállalók teljes körű munkaügyi ellenőrzése  
 
Az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi főfelügyelőség Bács-Kiskun Megyei 
Felügyelősége építőipari munkahelyek ellenőrzését zömmel társhatóság nélkül folytatta le. 
Mindössze 4 esetben ellenőriztek a BM BÁH DARI és a Határőrség munkatársaival, célzottan 
külföldiek munkavállalásának szabályaival kapcsolatban. 
 
Általában megállapítható, hogy az építőiparban foglalkoztatottakkal szemben követik el a 
munkáltatók a legtöbb törvénysértést. Az ágazat megyei szinten második helyen áll a 
külföldiek fekete foglalkoztatása terén. 
 
Ø mezőgazdasági tevékenységet folytató foglalkoztatók munkaügyi ellenőrzése 
 
A mezőgazdaságban foglalkoztatottak munkaügyi ellenőrzése külföldiek foglalkoztatásának 
szabályaira terjedt ki. Az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség Bács-
Kiskun Megyei Felügyelősége az ellenőrzéseket 2 esetben társhatóság nélkül, de túlnyomó 
többségben a Kiskunhalasi Határőr Igazgatósággal, a BM BÁH DARI munkatársaival, 
valamint a Rendőrséggel együttműködve folytatták le. Az elmúlt években tapasztaltakhoz 
képest az idén kevesebb illegálisan foglalkoztatott külföldi munkavállaló került a látókörükbe. 
Sok esetben tapasztalták, hogy a munkáltatók beszerezték a szükséges munkavállalói 
engedélyt, így legalizálva a foglalkoztatást. 
 
A mezőgazdasági munkák megkezdése előtt több esetben tartottak a Határőrséggel és a 
Munkaügyi Központtal együtt tájékoztatást az illegális foglalkoztatással leginkább érintett 
településeken a vonatkozó törvényi szabályozásról és a legalizálás feltételeiről. Ennek 
hatására megnövekedett a belföldi alkalmi munkavállalók ún. AM könyvvel történő 
foglalkoztatása is. 
 
Megállapítható, hogy továbbra is Romániából érkezik a legtöbb idénymunkás mezőgazdasági 
munkák végzése céljából. 
 

Rendezvények 
 
A Megyei Államigazgatási Kollégium az előző évek során több olyan rendezvényt szervezett, 
amelyek az egyes szervezeteknél dolgozók megismerkedését, munkatársi, baráti kapcsolatok 
elmélyítését, a szabadidő hasznos és kellemes együttes eltöltését szolgálták.  
 
2004. évben – folytatva a hagyományt – a közszolgálati juniálison sportolt, vetélkedett a 
köztisztviselői kar jelentős része. Mindig nagy érdeklődést vált ki a kispályás foci bajnokság, 
ahol a területi államigazgatási szervek, kecskeméti önkormányzat és a bíróság férfi dolgozói 
versengenek a kupáért. Hasznosan és egészségesen – sok mozgással – telt el egy júniusi 
hétvége.  
 
Kecskemét városa adott otthon 2004-ben az országos Köztisztviselői Nap rendezvényeinek. 
Az ünnep lebonyolításának előkészítésében, a közel 2000 részt vevő fogadásában nagy 
szerepet vállaltak a Kollégium tagjai is. A rendezvény kedvező fogadtatásáról, jó 
színvonaláról tanúskodtak a más megyékből érkezett elismerő levelek.  
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Ezen a napon együtt ünnepeltek a MÁK tagszervezeteinek köztisztviselői is, így a 
hagyományos – emléklap átadással egybekötött – megyei köztisztviselői napot nem rendeztük 
meg.  
 
Összegzésként a Megyei Államigazgatási Kollégium 2004. évi tevékenysége úgy értékelhető, 
hogy nyitott volt az új kihívások iránt, tevékenységét a korszerű, ügyfélközpontú 
közigazgatás megteremtése érdekében a megyei közigazgatás többi szereplőjével való 
párbeszédre törekedve, részt vállalva a modellkísérletekben, lendületesen, a minőségre 
törekedve végezte.  
 

ELLENŐRZÉSEK A 191/1996. (XII. 17.) KORMÁNYRENDELET ALAPJÁN 
 

Ellenőrzés a Bács-Kiskun Megyei Egészségbiztosítási Pénztárnál 
 
A Bács-Kiskun Megyei Egészségbiztosítási Pénztárnál a 191/1996. (XII. 17.) 
Kormányrendelet 16. §-ában meghatározott, a közigazgatási hivatal vezető ellenőrzési feladat- 
és hatáskörben eljárva a 2004. évi munkatervben elhatározottak alapján a 2004. október 13-án 
kelt, 5880/2004. számú „Ellenőrzési Program”-ban meghatározottak szerint közszolgálati 
ellenőrzést lefolytattunk le. 
Az ellenőrzés célja a vizsgált szervnél a köztisztviselők jogállásáról szóló többször 
módosított 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv) és a hozzá kapcsolódó végrehajtási 
rendeleteken alapuló munkáltatói intézkedések hatályosulásának vizsgálata 2003. január 1-től 
2004. június 30-ig terjedő időszakban. 
 
Általános megállapítások 
 
1. A Ktv végrehajtása és alkalmazása  
 
1.1. Közszolgálati jogviszony létesítése 
 
A Megyei Egészségbiztosítási Pénztárnál a vizsgált időszakban 13 kinevezésre került sor, 
ezek közül 10 köztisztviselő, 2 osztályvezető, 1 igazgatói megbízással.  
Az említett kinevezések közül öt esetben került sor határozott idejű kinevezésre melynek 
során a Ktv. 11. § (2) bekezdésében foglaltak szerint jártak el. 
A kinevezés során a köztisztviselők jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXIII. 
törvény (továbbiakban: Ktv.) 7. § (1) bekezdése szerint, az általános alkalmazási feltételeket a 
vizsgált időszakban teljes mértékben betartották.  
 
A személyi anyagokban megtalálhatóak voltak a Ktv. 11. § (4) bekezdésében előírt, a 
kinevezéshez szükséges adatok és tények tanúsítására szolgáló iratok, valamint az előző 
foglalkoztatási jogviszonyból származó igazolások. 
 
A vizsgált időszakban a kinevezések megfeleltek a Ktv. 11. § (6) bekezdésében foglaltaknak, 
a munkáltatói intézkedések tartalmazták a kötelező elemeket. 
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A Ktv összeférhetetlenségi szabályai betartásának vizsgálata 
 
Az ellenőrzött a személyi anyagokban voltak a Ktv. 9. § szerinti együttalkalmazási, illetőleg a 
21-22. § alapján a gazdasági összeférhetetlenségre vonatkozó szabályok betartását igazoló 
dokumentumok. 
 
A köztisztviselő előmenetelére vonatkozó előírások betartása 
 
A közszolgálati jogviszony időtartamának számítása egy esetben nem felelt meg a Ktv. 
előírásainak.  
A magasabb besorolási fokozatba lépés feltételeit betartották. 
A közigazgatási alapvizsga, ügykezelői alapvizsga, közigazgatási szakvizsga (51/1993. 
(III.31.), valamint a 35/1998. (II.27.) Korm. rendeletek) jogszabályi előírását végrehajtották.  
A pályaút gyorsítási, lassítási lehetőségek alkalmazásával nem éltek. 
Címadományozás nem volt a vizsgált időszakban.  
 
Díjazásra vonatkozó szabályok betartása 
 
A köztisztviselők illetménye minden esetben megfelelt az előmeneteli táblázat szerinti 
besorolásnak. 
Mindenkinek biztosították a magasabb fizetési fokozatba történő automatikus előresorolást. 
A törvényi rendelkezéseknek megfelelően állapították meg az illetménykiegészítést, a vezetői 
illetménypótlékot, az idegennyelv-tudási pótlékot, illetve az egyéb pótlékokat. 
A jubileumi jutalomra jogosultak az esedékesség időpontjában kapták meg a juttatást, annak 
összege megfelelt a törvényi előírásoknak. 
Minden köztisztviselő, ügykezelő számára biztosították a legalább egy havi illetménynek 
megfelelő külön juttatást 
 
1.2. A köztisztviselők minősítése, teljesítményértékelés 
 
Minősítések 
 
A Megyei Egészségbiztosítási Pénztárnál mind a minősítéseket, mind a 
teljesítményértékeléseket a hatályos helyi szabályzatok rendelkezései szerint készítették, 
illetve végezték el. 
2003. évben 15 köztisztviselő, 2004. június 30-ig 3 köztisztviselő minősítése volt aktuális, 
valamennyit a jogszabályoknak megfelelően elkészítették.  
Magasabb besorolási fokozatba sorolás előtt minden esetben sor került a köztisztviselő 
minősítésére.  
 
Teljesítményértékelés 
 
Az ellenőrzött időszakban határidőben megtörtént a teljesítménykövetelmények 
meghatározása, valamint a köztisztviselők teljesítményének értékelése.  
Az értékelések alapján nem történt illetményeltérítés 2003. évben (pénzügyi fedezet hiánya 
miatt).  
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1.3. Közszolgálati jogviszony megszűnése, megszüntetése 
 
Megszüntetési jogcímek megoszlása 
 
A vizsgált időszakban 21 főnek szűnt meg a közszolgálati jogviszonya, illetve 2 főnek a 
munkaviszonya: Ezek közül  
Ø 12 főt felmentettek, 
Ø 4 fő végleges áthelyezése történt meg, 
Ø 3 főnek a határozott időre létesített közszolgálati jogviszonya lejárt, 
Ø 2 fő esetében a próbaidő alatt azonnali hatállyal szűnt meg a jogviszony. 
Az Mt. hatálya alatt létesített munkaviszonnyal rendelkezők közül 2 fő munkaviszonya szűnt 
meg az ellenőrzött időszakban.  
Közszolgálati jogviszonyról történő lemondás nem fordult elő 2003. január 1. és 2004. június 
30. között. 

 
A felmentés szabályainak érvényesülése, jogviszony megszűnése, megszüntetése 
előkészítésének gyakorlata 
 
A felmentések jelentős része nyugdíjazás miatt történt, egyrészt a munkáltató 
kezdeményezésére a Ktv 17. § d) pontja alapján, másrészt a köztisztviselő kérésére.  
Két esetben került sor elrendelt létszámcsökkentés miatti felmentésre. Mindkét esetben a 
végkielégítés mértékét és összegét helyesen állapították meg.  
A felmentések indokai valósak, okszerűek voltak.  
Közös megegyezéssel 1 fizikai alkalmazott ment el a Megyei Egészségbiztosítási Pénztártól. 
A munkavállaló kérésének megfelelő időponttal járult hozzá a munkáltató a megszűnéshez. 
Határozott időre – helyettesítés miatt – létesített közszolgálati jogviszony 3 fő esetében 
szűnt meg a kinevezésben foglalt határidő lejártával.  
Próbaidő alatt 2 köztisztviselőnek szűnt meg a közszolgálati jogviszonya, egyik esetben a 
dolgozó, másik esetben a munkáltató kezdeményezésére. 
 
Áthelyezés 
 
Végleges áthelyezésre 2 fő került, erre létrejött a háromoldalú megállapodás.  
Két fő köztisztviselőt közalkalmazotti státuszba kértek ki. A közalkalmazotti jogviszonyba 
áthelyezéskor közszolgálati jogviszonyt megszüntető irat egyik esetben sem készült.  
 
1.4. Közszolgálati jogvita tapasztalata 
 
A Bács-Kiskun Megyei Egészségbiztosítási Pénztárnál a vizsgált időszakban közszolgálati 
jogvitára nem került sor, valamennyi munkáltatói intézkedést az érintettek elfogadták. 
 
1.5. Köztisztviselők képzése, továbbképzése 
 
A köztisztviselők az előmenetelhez előírt képzésben, továbbképzésben vagy átképzésben való 
részvételét és a képzés, továbbképzés költségeit biztosították. 
A tanulmányi szerződés munka törvénykönyvi szabályait betartották. A tanulmányi 
szerződésekről nyilvántartást vezettek (név, oktatási intézmény, képzés kezdete, vége, 
szerződés lejárta adatokkal).  
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2. Személyzeti, munkaügyi, humánpolitikai feladatok ellátása 
 
A Bács-Kiskun Megyei Egészségbiztosítási Pénztár SZMSZ-ében megfogalmazott 
„humánpolitikai előadó”-i feladatokat két ügyintéző látja el. Mindkét ügyintéző felsőfokú 
iskolai végzettséggel (társadalombiztosítási szervező, illetve művelődésszervező), valamint 
szakirányú szakképzettséggel rendelkezik.  
 
Az ellenőrzés tapasztalatai úgy összegezhetők, hogy a Bács-Kiskun Megyei 
Egészségbiztosítási Pénztárnál a humánpolitikai, a köztisztviselők jogállásáról szóló 
törvényből és kapcsolódó jogszabályokból eredő feladatokat jogszerűen, magas szakmai 
színvonalon látják el. A munkáltatói intézkedések jogszerűek.  
 

Szoftver-jogtisztasági ellenőrzés 
 
Az év során két területi szervnél végeztünk szoftver-jogtisztasági ellenőrzést. 
2004. február 2-án a Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központnál ellenőriztünk, ahol azt 
tapasztaltuk, hogy a hivatal számítógépes ellátottsága —a központi, nagy mennyiségű és 
tervezett gépbeszerzéseknek is köszönhetően— kiemelkedően jó. 
A központ igen sok számítógépet üzemeltet, amelyet az is indokol, hogy 10 kirendeltséggel 
dolgozik. A használt géptípusokban megfigyelhető az egységességre, homogenitásra való 
törekvés, mind a gyártó vonatkozásában, mind pedig az alkalmazott operációs rendszerek, 
irodai szoftverek és egyéb programok terén.  
A belső hálózat strukturált, aminek következtében stabil üzemeltetési környezet alakult ki. 
További pozitívum, hogy az év során a központ csatlakozott az Elektronikus Kormányzati 
Gerinchálózathoz, amely nagy sávszélességű és megbízható kapcsolatot biztosít a központi 
adatbázisok elérésére. 
 
2004. december 9-én a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Területi Igazgatóságánál 
végeztünk ellenőrzést. Az igazgatóság közepes mennyiségű számítógépet üzemeltet. A 
használt géptípusok elég nagy változatosságot mutatnak, mind teljesítményben, mind gyártó 
vonatkozásában. Az alkalmazott operációs rendszerek, irodai szoftverek és egyéb programok 
is hasonlóan sokszínűek, ami a sokrétű feladatnak és az ebből fakadóan eltérő gépigényű 
programoknak is betudható. A számítógépeket használó munkatársak biztonságosan kezelik a 
felhasználói és irodai programokat. 
Mindkét ellenőrzött államigazgatási szervnél azt tapasztaltuk, hogy központi szerveik igénybe 
vették és veszik a szoftvergyártók nagy kedvezménnyel járó összesített engedélyeit, amellyel 
az ágazat összes gépét lefedik így nem kérdéses a szoftverek jogtisztasága. Az operációs 
rendszerek és irodai szoftverek említett átfogó csomagban történő beszerzésének további 
előnye, hogy a nyilvántartást és az ellenőrzési munkát egyaránt megkönnyítik. 
Az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is az a tapasztalatunk, hogy a szervezetek vezetői, 
informatikai felelősei és nem utolsó sorban a főhatóságok fokozottan odafigyelnek a szoftver-
jogtisztasági követelmények betartására. 
 

AZ INFORMÁCIÓS JOGOK HELYI MEGBÍZOTTJAI KOLLÉGIUMA 
 
Az előző évhez hasonlóan két ülést terveztünk 2004. évre, az elsőt 2004. május 7-én tartottuk. 
A kollégiumi ülésen részt vett dr. Péterfalvi Attila, az Országgyűlés adatvédelmi biztosa és 
hivatalának munkatársai, Feidler Gábor és dr. Balogh Gyöngyi. Az adatvédelmi biztos 
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beszámolt a 2003-as évben történt változásokról, eredményekről, kollégái pedig az 
adatvédelmi törvény új, illetve módosult rendelkezéseinek hatályosulásával kapcsolatos 
kérdésekről és tapasztalatokról adtak tájékoztatást. A helyi adatvédelmi biztosok mondhatjuk 
teljes létszámban jelen voltak az ülésen és az ombudsman elismerését fejezte ki azért, hogy a 
helyi adatvédelmi biztosok munkája és érdeklődése töretlen, és további együttműködéséről 
biztosította a kollégiumi tagokat. 
 
2004. december 2-án került sor az év második kollégiumi ülésére, ahol a Hivatal 
adatvédelemmel foglalkozó munkatársai tartottak előadást olyan – az adatvédelmi törvénnyel 
kapcsolatos – problémákról, melyek a kollégiumi tagok részére a napi munka során fontosak 
lehetnek. Turupuliné Dr. Polyák Katalin főosztályvezető-helyettes, az adatvédelmi 
szabályzatra és az adatvédelmi felelősre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekről, Fekete 
Julianna vezető-főtanácsos az adatvédelmi szabályzat konkrét részeiről, Schiffner Éva vezető-
főtanácsos a számítástechnikai védelmi szabályzat tartalmi kritériumairól tartott előadást. 
 
Hivatalunk 2004. évben felmérést végzett az adatvédelmi kollégium tagjai között, hogy 
aktualizálni tudjuk a rendelkezésünkre álló adatokat. Az összegzés szerint jelenleg összesen 
39 tagja van a Kollégiumnak: 
Ø 15 fő önkormányzati adatvédelmi megbízott, 
Ø 15 adatvédelmi megbízott a területi államigazgatási szervektől,  
Ø 5 adatvédelmi megbízott a megyei szervezetektől, 
Ø 4 adatvédelmi megbízott önkormányzati intézményektől. 
 
Az adatvédelmi törvény rendelkezéseinek megfelelően a kollégiumi tagok közül 34 
köztisztviselő adatvédelmi felelősként is dolgozik munkahelyén. 

CAF MINŐSÉGÜGYI MODELL BEVEZETÉSE A HIVATALBAN 
 
A Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal tevékenységét a kezdetektől fogva jellemzi az 
a törekvés, hogy felkarolja a korszerűsítést szolgáló kezdeményezéseket, és bekapcsolódjon 
minden olyan munkába, mely ezt a célt szolgálja. Ha csak a közelmúlt történéseit vizsgáljuk 
is megfigyelhetjük a hivatal kezdeményező készségét. 
 
Az 1057/2001.(VI. 21.) Kormány határozat a szervezetkorszerűsítési feladatok részében 
rendelkezett arról, hogy a közigazgatás részére egységes minőségbiztosítási rendszert kell 
kidolgozni, ennek elérése érdekében el kell készíteni a CAF rendszer hazai adaptációját, és 
meg kell kezdeni alkalmazását. A BM Közigazgatásszervezési és Közszolgálati Hivatala célul 
tűzte ki, hogy segítséget nyújt a minőségfejlesztésben, így CAF hazai elterjesztésében, és 
közzétett egy pályázati felhívást, melyre a Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal is 
pályázatot nyújtott be 2003. szeptemberében. Dr. Lamperth Mónika 2003. december 19-én 
adta át ünnepélyes keretek között a díjat többek között hivatalunknak, mint nyertes 
pályázónak. Összesen 117 pályázat érkezett a Belügyminisztériumba, és ebből 52 pályázó 
részesült támogatásban összesen 41,5 millió forint került elosztásra . 
 
A CAF-ot elsősorban azért ajánlják az EU-ban, mert elősegíti a közigazgatási szerveknél a 
teljesítmény- és a hatékonyságorientált minőségfejlesztést a korszerű minőségmenedzsment 
technikák alkalmazásával.  
 
A Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal is azért döntött úgy, hogy bevezeti a CAF 
modellt, mert szükségét érezte annak, hogy elinduljon egy deklarált minőségfejlesztés, 
melynek várható eredménye a közigazgatási szolgáltatások színvonalának javulása. A másik 
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ok az, hogy a CAF modell, sokkal rugalmasabban alkalmazható, mint a profitorientált 
szférára kidolgozott ISO szabvány rendszer. Az elhatározásunk volt az is, hogy a megyében 
mintaként szolgálva, az elsők között vezetjük be ezt a minőségirányítási rendszert, és 
tapasztalatainkkal segítjük a megyei hivatalokat, önkormányzatokat, területei államigazgatási 
szerveket. Ezt a célt megvalósította a hivatal, hisz 2004. áprilisában sikerrel lezártuk a CAF 
bevezetésének első ciklusát, és elindítottuk a „Q-megye” (Quality) elnevezésű 
kezdeményezést. 
 
Tapasztalatunk azt mutatja, hogy a CAF egyszerű, könnyen használható és a közszektor 
önértékeléséhez megfelelő módszertani kereteket kínál. A CAF alkalmazása hozzásegíti a 
közigazgatási szervezeteket egy állandó fejlesztési folyamat elindításához. A CAF 
bevezetésének lényeges eleme az önértékelési kérdőív kitöltése. A kérdőív segítségével 
felmértük egy reprezentatív önértékelő csoport segítségével, hogy a dolgozók között, hogy 
mit gondolnak a szervezetről. 
 
A CAF bevezetésével kapcsolatos munkánk 2004. január 1-jén indult, és 2004. április 30-án 
feleződött be. A teljesség igénye nélkül, de a fő pontokat kiemelve szeretnénk bemutatni 
munkánkat. 
 
Ø Létrehoztunk egy 7 főből álló ún. irányító csoportot, melynek tagjai 

3 főosztályvezető, 1 igazgató (Fogyasztóvédelmi Felügyelőség), 1 hivatalvezető 
(Gyámhivatal), 1 fő koordinátor és 1 fő moderátor. 

 
Ø Az irányító csoport kijelölte az értékelő csoport tagjait, 26 munkatársunkat kértük fel erre 

a feladatra. A csoport tagjait úgy jelöltük ki, hogy minden szervezeti szint és szervezeti 
egység képviselve legyen, célunk egy reprezentatív minta létrehozása volt, hogy objektív 
képet kaphassunk az önértékelés során.  

 
Ø Fontosnak tartottuk, hogy a hivatal dolgozói – azok is, akik nem vettek részt az 

önértékelő csoportban – tájékoztatást kapjanak a CAF rendszer bevezetéséről, a 
sikeres pályázatról, az ezzel kapcsolatban a várható feladatokról, és a bevezetés 
eredményeiről. Ezért 2004. január 13-án a projekt beindításakor, majd 2004. április 
30-án a projekt zárásakor összhivatali értekezlet keretében tájékoztattuk a hivatal 
dolgozóit a minőségügyi tevékenységről. 

 
Ø Az önértékelő kérdőív kitöltése nem egyszerű feladat, dolgozóink többsége számára 

idegen volt a kérdőív nyelvezete, ami nem csoda, hisz az olyan közgazdasági jellegű 
fogalmak ismeretét feltételezi, mint a stratégiai terv, vagy a kulcsfontosságú folyamat. 
Szükségesnek tartottuk ezért, hogy az értékelő és az irányító csoport tagjainak egész napos 
minőségügyi oktatást szervezzünk, hogy megismerkedjenek a minőségfejlesztés 
legalapvetőbb fogalmaival, a kitöltendő kérdőív struktúrájával.  
 

Ø A kérdőív kitöltésére 2004. február 25. és 2004. március 5. között került sor a BM online 
rendszerén keresztül. Az értékelő csoport tagjai egyedi azonosítók és jelszavak 
segítségével jelentkeztek be a honlapra, így az anonimitás a kitöltés során biztosított volt.  

 
Ø A kitöltést követte a feldolgozás, értékelés folyamata, mely közel egy hónapot vett 

igénybe, hisz a kitöltők szakszerű és lelkes munkájának eredményeképp egy 160 oldalas 
anyag született. 
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Ø Az értékelő csoport utolsó közös feladata volt, hogy a konszenzus-teremtő ülés keretében 
2004. február 22-én a kérdőív minden alkritériumánál konszenzussal megállapítson egy 
értéket, melyet a csoport minden tagja elfogad, és az indoklással egyetért.  

 
Ø Az irányító csoport a feldolgozott anyagból, a fejlesztendő területeknél megjelöltek 

felhasználásával elkészítette a CAF 2004 évi intézkedési tervét, mely egyaránt tartalmaz 
rövid, közép, és hosszú távú terveket. Az intézkedési tervben a fejlesztendő területeket 
témakör szerint rendszereztük, megjelöltük a feladat végrehajtásának a határidejét, 
valamint a végrehajtásért felelős személyt, elősegítve a számonkérhetőséget.  

 
A saját szervezetünk fejlesztésén túl, a hivatal széles körben kezdte el népszerűsíteni a CAF 
minőségügyi modellt. Partnereink közül mindenképp meg kell említeni a területi 
államigazgatási szerveket, és a jegyzőket. 
 
A Megyei Államigazgatási Kollégium 2004. február 20-án első napirendi pontjaként tárgyalta 
a „Tájékozató aktuális kérdésekről, a közigazgatási szolgáltatások színvonalának 
felmérése, az Állampolgári Charta bevezethetősége, CAF minőségirányítási rendszer” 
című előterjesztést. Az első napirendi pont előadója, három egymással szorosan összefüggő 
témakört vázolt fel: 
Ø a közigazgatási szolgáltatások színvonalának felmérését,  
Ø a CAF minőségirányítási rendszert,  
Ø az Állampolgári Charta bevezetésével kapcsolatos kezdeményezést. 
Az előadó felhívta a MÁK tagok figyelmét arra, hogy számos feladat vár a közigazgatási 
szervekre a szolgáltató közigazgatás megteremése érdekében. A törekvés, hogy javítsuk a 
közigazgatási szolgáltatások színvonalát, összhangban van az Európai Unió elvárásaival, 
alapvető követelmény a közigazgatással szemben a megbízhatóság, kiszámíthatóság, 
felelősség, és az eredményesség.  
Az előadó felhívta a figyelmet a Q-Szinergia munkacsoport által készített „Adalékok egy Q-
Megye lehetséges modelljének kimunkálásához” című dokumentumra, és közös 
gondolkodásra buzdította a szervek vezetőit a kezdeményezéssel kapcsolatban. 
Megfogalmazódik a kérdés, vajon lehetséges-e, hogy Bács-Kiskun Megye legyen az első 
olyan megye az országban, ahol a területi államigazgatási szervek közös elhatározás alapján 
leteszik a voksukat a minőségfejlesztés mellett, és bevezetik a CAF minőségügyi modellt. Az 
előadó kérte a MÁK tagokat, hogy gondolják át az előterjesztést, és jelöljenek ki egy 
koordinátort, akivel a közigazgatási hivatal koordinátora felveheti a kapcsolatot a további 
együttműködés érdekében. Amennyiben jónak tartják a kezdeményezést, és csatlakoznak a 
MÁK tagok, úgy a közigazgatási hivatal szervez egy minőségügyi oktatást a 
koordinátoroknak. 
A területi államigazgatási szervek vezetői örömmel fogadták a kezdeményezést, hisz a 
legtöbb vezető szembesült már azzal az igénnyel, hogy szervezetük tudatos minőségfejlesztési 
tevékenységet kezdjen. A Megyei Államigazgatási Kollégium tagjai – a 1/2004.(IX.23.) sz. 
állásfoglalással – kinyilvánították azt a szándékukat, hogy hivatalukban bevezetik a CAF 
rendszert, és kijelölték a feladatot koordináló munkatársakat is.  
  
A Hivatal koordináló feladatot lát el a programban, és törekszünk eddigi tapasztalataink 
átadására. Külső szakmai tanácsadóként Dr. Farkas Katalin nyújt segítséget a projekt sikeres 
megvalósításához. A koordinátorok részére 2004. október 8-án konzultációt tartottunk, ahol 
tájékoztattuk őket a CAF minőségirányítási rendszer lényegéről és bemutattuk a CAF 
bevezetésének fázisait. 2005. januárjában 2 napos minőségügyi tréninget szervezünk részükre, 
és remélhetően ezt követően birtokában lesznek minden olyan ismeretnek, mely szükséges 
ahhoz, hogy irányítsák a hivatalokban a CAF modell bevezetését. Természetesen ösztönözzük 
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a hivatalokat abban, hogy igénybe vegyék BM CAF online rendszerét, gazdagítva ezzel a 
központi adatbázist. 
 
A hivatal felismerte azt, hogy a települési önkormányzatok jegyzői, tisztségviselői is 
érdeklődnek a CAF modellről, így a Hivatal 2003. évi képzési tervének végrehajtása 
keretében 2004. március 29.-31. között három napos képzést szervezett a települési 
önkormányzatok munkatársai részére, melyen biztosított volt a részvétel a területi 
államigazgatási szervek dolgozói számára is. A „Minőségirányítási ismeretek a közigazgatási 
dolgozók számára” című képzést a CONSACT Minőségfejlesztési és Vezetési tanácsadó Kft. 
munkatársai tartották, és a képzés végén a résztvevők vizsgán adtak számot tudásukról. 
 
A Hivatal 2004. évi CAF Intézkedési Tervének végrehajtása érdekében az alábbi 
fejlesztéseket valósítottunk meg: 

1. Stratégia, küldetés meghatározása: 

Ø Elkészült a hivatal missziójának tervezete, melyet – grafikai megjelenésének 
véglegezését követően – kommunikálunk a munkatársak felé. 

 
2. Külső és belső kommunikációt, információ-áramlást fejlesztő intézkedések: 
 

Ø A hivatali számítógéppark állapotának javítása folyamatos, korszerűsítettük 
számítógépes hálózatunkat, így megbízhatóbb, gyorsabb lett a rendszer. 

Ø Az Informatikai Főosztály dolgozói több oktatást is tartottak a munkatársaknak 
(az elektronikus levelezésről, a COMPLEX DVD-tár használatáról). 

Ø Megújult a hivatal honlapja, így felépítésében sokkal jobban igazodik az ügyfelek 
igényeihez: 
§ a munkatársak által rendelkezésre bocsátott nyomtatványok letölthető 

formában a honlapon rendelkezésre állnak, 
§ ügyfél-tájékoztatót helyeztünk el a honlapon: főosztályok szerint megtalálható 

itt az ügyintézők neve, elérhetősége, ügyfélfogadási ideje, és az ügyfajták 
megnevezése, mellyel az adott munkatárs foglalkozik. 

§ fogadni tudjuk a „fórumon” keresztül az ügyfelek javaslatait, észrevételeit, 
§ a honlap híreinek frissítése, és folyamatos figyelemmel kísérése érdekében 

szerkesztő-bizottság alakult. 
Ø A belső kommunikáció javítása érdekében létrehoztunk egy elektronikus 

hírlevelet, mely segítségével a munkatársak tájékozódhatnak az aktuális 
eseményekről, hírekről. 

 
3. Egyéb kommunikációs eszközök 

 
Ø A hivatallal együttműködő civil szervezetekkel való kapcsolatok felmérése, és 

továbbfejlesztése érdekében tanácskozást tartottunk 2004. december 16-án.  
A tanácskozás első napirendjeként beszámoltunk a közigazgatási hivatal egyes 
főosztályainak civil szférát is érintő tevékenységéről, és együtt gondolkozásra, 
párbeszéd kialakítására kértük a megjelent képviselőket. A kapcsolatok 
továbbfejlesztésének lehetséges irányaira a kitöltött kérdőívek feldolgozását 
követően lehet következtetni. 
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4. Emberi erőforrás-gazdálkodás 
 

Ø A hivatal sokat tett a munkahelyi körülmények javítása érdekében, így a 
munkatársak nagy örömére felújításra kerültek a közös konyhák, és 
mellékhelyiségek. 

Ø Igény volt arra, hogy a hivatal szervezzen a munkatársak részére közös 
rendezvényt a szervezeti kultúra és a munkahelyi légkör javítása érdekében:  
§ kihelyezett apparátusi értekezletet tartottunk Solt-Kalimajorban, ahol szép 

környezetben kötetlenül tölthettek el a munkatársak egy napot, 
§ lehetőséget és anyagi hozzájárulást kapott minden főosztály arra, hogy közösen 

ünnepeljenek karácsonykor, és itt kerültek átadásra a hivatali 
ajándékcsomagok is. 

 
5. Ügyfelekkel, állampolgárokkal kapcsolatos fejlesztések 

 
Ø A hivatal a Közigazgatási Ügyfélszolgálati Karták modellkísérletében való 

részvétele kapcsán anyagi támogatás kapott, melynek célja az ügyfelek 
megelégedettségét javító beruházás megvalósítása.  

Ø Problémát jelentett hivatalunkban, hogy az emeleteken nincsenek tájékoztató, 
eligazító táblák. A kapott támogatás jelentős részét így arra fordítjuk, hogy 
beszerezzük ezeket a táblákat (ajtótáblák, emeleti információs tábla, eligazító 
tábla). A fennmaradó összegből pedig – kísérleti jelleggel – egy olyan görgethető, 
világítással ellátott pultot készíttetünk, mely alkalmas arra, hogy az ügyfelek ezen 
iratokat töltsenek ki, egyben ezen helyeznénk el irattartóban a különböző 
nyomtatványokat és ügymenetleírásokat.  

Ø Az ügyfélszolgálati karták programjának keretein belül 2005. év elején kerül sor 
partnereink körében ügyfélelégedettségi-mérésre, és januárban kijelöljük azt a 
munkatársunkat, aki Ügyfélvédnökként kiemelten tud foglalkozni az 
állampolgároktól beérkező panaszokkal. 

 
Összefoglalás 
 
A CAF minőségirányítási rendszer bevezetése pozitív folyamatokat indított el a szervezetben, 
erősödik a szervezeti kultúra, a hivatal dolgozói érzékelik a vezetés nyitottságát, és készek 
véleményt formálni, együttműködni a hatékonyság növelése érdekében. A hivatal, a 
hivatalvezető és a projekten dolgozó munkatársak személyes meggyőződése a legfőbb 
mozgatórugója annak a célkitűzésnek, hogy a megyén belül egyre több hivatal kezdje meg a 
CAF bevezetését, és a minőségügyi szemlélet kialakítását.  
 

KÖZIGAZGATÁSI ÜGYFÉLSZOLGÁLATI KARTA ORSZÁGOS BEVEZETÉSÉT 
ELŐKÉSZÍTŐ MODELLKÍSÉRLET 

Az Állampolgári Charta, avagy a modellkísérlet előzményei 

A Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal 2003. októberében kezdett el foglalkozni az 
Állampolgári Charta bevezethetőségének kérdésével. 

A Belügyminisztérium Közigazgatásszervezési és Közszolgálati Hivatala – Lamperth 
Mónika belügyminiszter asszony intézkedését továbbítva – kereste meg hivatalunkat azzal 
a feladattal, hogy az Állampolgári Charta bevezetésének kérdését fel kell venni a Bajai 
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Kistérségi Modellkísérlet vizsgálati témái közé. Ahhoz, hogy gyakorlati tapasztalatok, 
szakmai visszajelzések segítsék az Állampolgári Charta összeállítóinak munkáját, 
szükségesnek látszott továbbá, hogy a megye területén működő valamennyi közigazgatási 
szerv szempontjából mérlegeljük a megoldási lehetőségeket. 

Hivatalunk túllépve a feladatként meghatározottakat – mivel figyelemre méltó 
kezdeményezésnek találta az Állampolgári Chartát – 2003. decemberében levélben kereste 
meg a területi államigazgatási szervek vezetőit, és a megye összes jegyzőjét. Tájékoztattuk 
őket a Chartáról, valamint az ehhez kapcsolódó feladatokról, és elküldtük a hivatalunk által 
elkészített „Javaslat az Állampolgári Charta összeállításához” című dokumentumot, 
valamint a Bajai Kistérségi Modellkísérletben résztvevő települések észrevételei alapján 
Baja város Polgármesteri Hivatala által összeállított anyagot. 
Az egységes kép kialakítása érdekében néhány fontos, a közigazgatási szolgáltatások 
színvonalával kapcsolatos kérdés vonatkozásában vártunk választ a megkeresett 
szervektől, és kíváncsiak voltunk a Chartával kapcsolatos véleményükre is.  

A beérkezett válaszokból megállapítható, hogy a területi államigazgatási szervek vezetői, 
és a települési önkormányzatok jegyzői örömmel fogadták a kezdeményezést és egyet 
értettek abban, hogy a Charta megfogalmazása nagy előrelépést jelentene, mert a 
minimális személyi és tárgyi feltételek rögzítésével, az ügyfelekkel való bánásmód minden 
közigazgatási szervnél azonos elvekre épülne. 

Kérésünknek megfelelően több hivatal összeállította a saját kartáját, egy 5-8 kritériumból 
álló „hitvallást”, mely az ügyfelekkel kapcsolatos bánásmódra vonatkozik.  

A közigazgatási ügyfélszolgálati karták országos bevezetését megelőző modellkísérlet 
beindítása Bács-Kiskun megyében 
 
Előkészítés 

Az Állampolgári Charta bevezetésével kapcsolatos kezdeményezés a 2003. októberi 
kezdés óta sok változáson ment keresztül, így az elnevezése Ügyfélszolgálati Kartára 
változott, mely megjelölés pontosabban tükrözi a projekt célját, tartalmát.  
Fordulatot hozott 2004. április-május hónapja, amikor a Belügyminisztérium és a 
Miniszterelnöki Hivatal felkarolta a kezdeményezést, és döntés született abban, hogy Bács-
Kiskun megye lesz a helyszíne az ügyfélszolgálati karták országos bevezetését megelőző 
modellkísérletnek, 12 megyei hivatal részvételével, melyek az alábbiak: 
 
Önkormányzatok: 
Ø Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata, 
Ø Kiskunhalas Város Önkormányzata, 
Ø Lakitelek Nagyközség Önkormányzata, 
Ø Tabdi Községi Önkormányzata, 
Ø Tázlár Községi Önkormányzata. 

 
Területi államigazgatási szervek 
Ø Alsó-Duna –völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség, 
Ø APEH Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága, 
Ø Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal, 
Ø Bács-Kiskun Megyei Közlekedési Felügyelet, 
Ø Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ. 
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Rendvédelmi szervek 
Ø Határforgalmi Kirendeltség, Tompa, 
Ø Rendőrkapitányság, Kalocsa 

Hivatalunk és valamennyi szerv nagy örömmel fogadta a felkérést a modellkísérletben való 
részvételre, hisz így lehetőségünk nyílt arra, hogy folytassuk a megkezdett munkánkat. 

A résztvevő szervek kiválasztásakor figyelembe vettük, hogyan reagáltak az Állampolgári 
Charta bevezethetőségével kapcsolatos megkeresésünkre és törekedtünk minél színesebb 
feladatkörrel, ügyfélkörrel rendelkező hivatalokat bevonni. A települési önkormányzatok 
kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy eltérő lakosságszámú települések (városok, 
nagyközségek és kistelepülések) szerepeljenek a résztvevők között. 

2004 áprilisában került sor az első munkamegbeszélésre, melyen a Belügyminisztérium 
munkatársai tájékoztatást adtak az ügyfélszolgálati karták bevezetéséhez kapcsolódó 
kezdeményezés ötletének kialakulásáról, a modellkísérlettel elérni kívánt célról, az ehhez 
felhasználható eszközökről, valamint a megvalósítás módszertanáról.  

A kísérleti program fő célkitűzése a közszolgáltatások színvonalát jelentősen javító, 
ügyfélbarát rendszerek kiépítését szolgáló, valamint az ország polgárai közötti 
esélyegyenlőséget is hatékonyan elősegítő ügyfélszolgálati karták fokozatosan történő 
országos bevezetésének komplex szakmai megalapozása. A modellkísérlet általános célja 
az ügyfélszolgálati karták országos bevezetésének szakmai megalapozása, konkrét célja 
pedig az ügyfélszolgálati karták elkészítéséhez szükséges általános közigazgatási standard 
követelmények megalapozása.  

Számos feladatot kellett végrehajtani a hivatalos bejelentést megelőzően: 
Ø véleményeztük a kísérleti program munkatervét, 
Ø elkészítettük a hivatalok bemutatkozó anyagait, melyek felkerültek a programhoz 

létesített honlapra, 
Ø a sajtó részére rövid tájékoztatót készítettünk a szervek működéséről, 
Ø minden szerv kijelölte koordinátorát, akivel a közigazgatási hivatal koordinátora 

közvetlen tud kapcsolatot tartani. 
 
A modellkísérlet hivatalos beindítása 

A modellkísérletet ünnepélyes keretek között dr. Lamperth Mónika belügyminiszter és 
Kiss Péter a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter jelentették be Kecskeméten 2004. 
június 1-jén. Ekkor írta alá a 12 hivatal vezetője az Együttműködési megállapodást a 
2004. június 1. és 2005. március 15. között megvalósítandó kísérleti program 
végrehajtására a Belügyminisztérium Közigazgatásszervezési és Közszolgálati Hivatalával, 
valamint a Magyar Közigazgatási Intézettel.  

Az előbbi a kísérleti program szakmai felügyeletével összefüggő feladatokat, míg az utóbbi 
a módszertani irányításával és pénzügyi finanszírozásával és lebonyolításával kapcsolatos 
feladatokat látja el. 

A rendezvényen közel 180 vendéget fogadtunk, és nagy sikert aratott a résztvevő 
hivatalokról forgatott bemutatkozó film, mely látványosan szemléltette, hogy mennyire 
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eltérő feladatkörrel és technikai felszereltséggel rendelkező szerveket vontunk be a 
programba. 

A kísérlet fontos eleme az állampolgárok, ügyfelek tájékoztatása, ezáltal az átláthatóság, 
nyomonkövethetőség biztosítása. Ennek a célnak az elérése érdekében működik a hivatalos 
bejelentés napjától www.karta.hu honlap, ahol minden szükséges információ megtalálható 
a programmal és a résztvevőkkel kapcsolatban. A tájékoztatást és a figyelemfelhívást 
szolgálja továbbá a modellkísérlethez készíttetett logó (1.sz. melléklet), és a program 
esszenciáját összefoglaló mottó: „A közigazgatás az emberekéért van”. 

 
A modellkísérletben alkalmazott módszerek 

A kísérleti programban olyan módszereket alkalmazunk, melyek segítségével pontos és jól 
hasznosítható információkat, és szakmailag megalapozott eredményeket kaphatunk. Ezek a 
következők: 

Ø kérdőíves adatfelvétel (interjúk készítése) egyrészt a közigazgatási szolgáltatásokat 
igénybe vevő ügyfelek, másrészt a modellkísérletben résztvevő szerveknél 
foglalkoztatott köztisztviselők, illetve szolgálati jogviszonyban állók körében. Az 
adatfelvétel segítségével részletes kép nyerhető az ügyfelek elvárásairól és a 
közigazgatási szolgáltatások színvonalával kapcsolatos megelégedettségéről; 

Ø szakértői tanulmányok elkészítése; 
Ø pénzügyi, statisztikai adatok elemzése; 
Ø a lakosság tájékoztatását szolgáló kommunikációs anyagok elkészítése, terjesztése. 
 
Mérőszámok segítségével reálisan meg lehet állapítani azokat a standardokat, amelyeket 
bármelyik közigazgatási, illetve rendészeti szervvel kapcsolatban meg lehet határozni, 
ugyanakkor reálisan teljesíthetők is. E standardok alapját képezik az országos, illetve az 
ágazati kartáknak. A kísérleti programban alkalmazott mérőszámok köre: 
Ø a kísérleti programmal érintett lakosok, intézmények, szervezetek száma; 
Ø a kísérleti programba bevont ügyfelek elégedettségének mutatói; 
Ø az alkalmazotti attitűd mutatói; 
Ø a szolgáltatási színvonal fenntartására, illetve fejlesztésére fordított központi és helyi 

források összege, azok hatékony felhasználásának mutatói; 
Ø az ügyfelek, civil szervezetek szolgáltatási színvonal fejlesztésére irányuló szakmailag 

és pénzügyileg reális javaslatainak hasznosítási aránya; 
Ø a kísérleti programba résztvevő szervek internetes honlapjainak látogatottsága, a 

látogatottság változása a kísérlet időtartama alatt;  
Ø a kísérleti programhoz kapcsolódó tájékoztató anyagok típusonkénti megoszlása és 

példányszáma; 
Ø a kísérleti program alatt bevezetett minőségjavító intézkedések típusai, száma. 

 
 

A megvalósítás 
 

2004. június 9-én ismét tanácskozást tartottunk, hogy áttekintsük a következő hónapokban 
aktuális feladatokat. Ekkor alakult meg a hivatalok által kijelölt koordinátorokból a 
program menetét rendszeresen figyelemmel kísérő és elemző ún. Értékelő Tanács, 
melynek elnöke a Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal vezetője. A 
munkamegbeszéléseken általában a hivatalok vezetői is részt vesznek, hisz olyan 
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kérdésekben kell nyilatkozni, dönteni, melyek megfelelő kompetenciát igényelnek. A 
koordinátorok kijelölése, és személye mégis azért volt nagyon fontos, mert ők végzik a 
programmal kapcsolatos napi feladatokat.  

 
 

A kapcsolattartás 

 
A közigazgatási hivatal koordinátora elektronikus levelezés formájában (e-mail) tartja a 
kapcsolatot a hivatalokkal, ami nagyban megkönnyíti az együttműködést, hisz a rövid, 1-2 
napos határidővel megoldandó feladatok (különböző munkaanyagok véleményezése, 
dokumentumok elkészítése) másképp kivitelezhetetlenek lennének. Fogalmazhatunk úgy 
is, hogy az elektronikus levelezési rendszer segítségével „forródrót” jött létre a 
Belügyminisztérium, a közigazgatási hivatal és a többi résztvevő hivatal között, ahol a 
megyei koordinátor továbbítja a feladatokat, majd összegyűjti, összegzi a válaszokat és 
eljuttatja a Közszolgálati Hivatalba. A feladatokat a vezetők és a koordinátorok is 
megkapják egyidejűleg, ezzel biztosított az azonnali tájékoztatás a vezetők irányába, és a 
kijelölt munkatárs azonnal elkezdhet dolgozni, nem szükséges további vezetői intézkedésre 
várni.  

 
 

Figyelemfelhívás, arculati elemek 

Fontos kérdés volt a résztvevő hivatalok egységes arculatának, megjelenésének kialakítása, 
hogy modellkísérlet üzenetét az ügyfelekkel való kapcsolattartás során is közvetíteni 
tudjuk. Számos elképzelés volt, végül egy látványos, mégis könnyen kivitelezhető 
megoldást választottunk, nevezetesen azt, hogy a szervek által kiküldött valamennyi levél 
borítékán egy-egy logós matrica hívja fel a figyelmet a programra. A modellkísérletben 
nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a közvélemény megismerhesse a kezdeményezés 
lényegét, oly mértékig, hogy esetleg saját ötleteivel, elképzeléseivel is bővítse a programot. 
Ez annál is inkább fontos, mivel az ügyfélszolgálati karta elsősorban az ügyfelek számára 
szeretné hatékonyabbá, kényelmesebbé, gyorsabbá és elérhetőbbé tenni az ügyintézés 
folyamatát, így véleményük meghallgatása nélkül nem lehet hiteles a program.  

A modellkísérlet megvalósítására rendelkezésére álló központi költségkeret terhére készült 
el az ügyfelek tájékoztatását szolgáló szórólap, majd később az ún. installáció: 
figyelemfelhívó tábla, ötletgyűjtő doboz, szóróanyagtartó (2.sz. melléklet). Az installációt 
a hivatalok és kirendeltségeik ügyfélfogadóiban, valamint az ügyfelek számára nyitva álló 
helyiségeikben helyezték el. Az állampolgárok tájékoztatását és bevonását szolgálja az a 
„zöld szám” is, amely július elsejétől él és fogadja azoknak a hívásait, akik kíváncsiak a 
program által megfogalmazott misszió lényegére, illetve szeretnék elmondani 
véleményüket, javaslatukat a már elért eredményekkel, vagy jövőbeli tervekkel 
kapcsolatban. A „zöld szám” (80/300-500) természetesen ingyenesen hívható, és kollégánk 
munkanapokon 8-tól 16 óráig, pénteken 13 óráig várja a hívásokat, melyeket lejegyez és 
eljuttat azokhoz, akikre a javaslat, észrevétel vonatkozik. 

A működési színvonal megállapítása nem lehetséges visszacsatolás nélkül, ezért 
feltételezéseken kívül konkrét információkkal is rendelkeznünk kell. Ezért a Magyar 
Közigazgatási Intézet szakmai segítségével előkészítettük a modellkísérlet végére tervezett 
ügyfélelégedettségi- és köztisztviselői attitűd- felmérést.  
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Önkritikus hivatalok 

2004. júniusában egy „alprogrammal” egészült ki a modellkísérlet, ez az ún. Feladatkritika 
alprogram. Az alprogram célja a szükségtelen állami beavatkozások megszüntetése, a 
jelenlegi jogszabály dzsungel felszámolása. A hivatalok „önkritikát gyakorolva” 
felülvizsgálják az ügyintézési folyamataikat, és felkutatják azokat a pontokat, ahol 
könnyíteni, gyorsítani lehet az ügymenetet. Ez természetesen egy újfajta 
gondolkodásmódot igényel az ügyintézőktől, hisz bele kell képzeljék magukat az ügyfelek 
helyébe, fel kell tenniük maguknak a kérdést: „vajon ügyfélként engem mi zavarna?”. Itt 
kezdődik a szemléletváltás, így lehet szembesíteni a kollégákat azzal, hogy már régen nem 
elegendő a jogszabályok szigorú alkalmazásával azonosítani a hivatali ügyintézést. A 
szolgáltató közigazgatás megteremtése ennél sokkal többet jelent: ügyfélbarát, rugalmas, 
gördülékeny és az állampolgárok egyre jobb színvonalú kiszolgálását elérni kívánó 
közszolgáltatást nyújtó hivatalokat. 

A feladatkritika eszköze egy adatlap, mely a hivatalok valamennyi ügyintézőjének 
rendelkezésére áll. Folyamatos feladatként határoztuk meg azt, hogy amennyiben 
bármelyik munkatárs olyan jogszabályi rendelkezést, ügyintézési eljárást tapasztal, mely az 
ügyfelek szempontjából nem kellően hatékony, és változtatásra szorul, akkor javaslatáról 
kitölt egy adatlapot. 

2004. október végéig összesen 38 javaslatot tartalmazó adatlap érkezett, melyeket az 
Értékelő Tanács ülésén maguk a beküldő szervek ismertettek, majd az elhangzottakat a 
résztvevők megvitatták, és véleményezték a javaslatokat.  

Egyszerű többségi szavazás eredményeként a 38 javaslatból 35 esetében döntöttek úgy a 
koordinátorok, hogy az ügyfelekre háruló terhek csökkentése érdekében szükség lenne a 
vonatkozó jogszabályok módosítására, deregulációjára. Első lépésként a megfogalmazott 
elképzeléseket az Igazságügyi Minisztérium illetékesei felé továbbítja az Értékelő Tanács.  

A Modellkísérleti Karta 

A modellkísérlet végső célja, hogy megfogalmazzuk azokat a minimális – az ügyintézés 
színvonalával kapcsolatos – követelményeket, melyek teljesítését valamennyi hivatal tudja 
vállalni. A kísérleti karta végleges változata, mely „A szolgáltató hivatal 15 pontja” 
alcímet viseli 2004. novemberében készült el. Célunk, hogy modellezni tudjuk a karta 
bevezetését is, ezért az előkészületet követően 2005-ben a résztvevő hivatalok megkísérlik 
a karta alkalmazását, vagyis a rögzített követelményeknek való megfelelést.  
 
Civil szervezetek bevonása a modellkísérletbe 

A Program fontos célkitűzése, hogy civil szervezetek (egyesületek, köztestületek, 
közszolgáltatók) is bekapcsolódjanak, és javaslataikkal, észrevételeikkel segítsék az 
ügyfélszolgálati karták kidolgozását. Ennek érdekében 2004. december 16-án került 
megrendezésre egy tájékoztató jellegű előadás a civil szervezetek képviselői részére. 
Elkészült egy kérdőív is, melyet a meghívóval együtt juttatunk el a civil szervezetek 
képviselőinek, és reméljük a válaszok segítenek abban, hogy kidolgozzuk, meghatározzuk 
az együttműködés továbbfejlesztésének lehetőségeit. 
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Eredmények, távlatok 

Nagy kihívás a hivataloknak az elfogadott modellkísérleti karta bevezetése, melyet 2005. 
januárra tervezünk. A 15 pontban olyan követelményeket határoztunk meg, melyek 
megvalósítására fel kell készülnünk. Szükséges a munkatársak tájékoztatása, és a tárgyi 
feltételek biztosítása. Ez utóbbihoz a program végrehajtásához rendelkezésre álló központi 
költségkeret terhére minden hivatal kap anyagi támogatást, melyet a követelmények 
teljesítéséhez szükséges fejlesztésre fordíthat (információs táblák elhelyezése, 
számítástechnikai felszerelések beszerzése stb.).  

A személyi állomány felkészítése elengedhetetlen, hisz a meghosszabbított ügyfélfogadás 
(„Ügyfelek napja”), illetve a kartával kapcsolatos panaszok kivizsgálásával foglalkozó 
ügyfélvédnök kijelölése és működése minden kollégát érint. 

A legfontosabb eredmény mégis a szemléletváltás, az ügyfeleket középpontba állító 
gondolkodásmód, amely a résztvevő hivataloknál a program hatására felerősödött. Bízunk 
az ügyfélszolgálati karták modellkísérleti programjának sikerében, és reméljük, hogy 
eredményeink megalapozzák az országos bevezetést. A programot kísérő érdeklődés és a 
résztvevőknél tapasztalható pozitív változások minket meggyőztek arról, hogy a 
Közigazgatási Ügyfélszolgálati Karta hazánkban történő megismertetése és bevezetése 
olyan kezdeményezés, mely alkalmas arra, hogy segítsen újraértelmezni a közigazgatás 
feladatait, és feltárja a benne rejlő lehetőségeket. 
 

INNOVÁCIÓS SZAKÉRTŐI HÁLÓZAT 
 
A belügyi tárca vezetése 2004. februárban döntött arról, hogy ún. innovációs szakértői 
hálózatot épít ki, melynek feladata, hogy segítse a közigazgatási szervezetek hatékony és 
teljesítményorientált működésének megteremtését, valamint az intézményi gazdálkodás 
racionalizálását. A közigazgatási hivatalok kijelölt munkatársai, innovációs szakértői saját 
területükön feltérképezik az újítási lehetőségeket, majd bevezetik, végrehajtják az ehhez 
kapcsolódó feladatokat. 
 
A szakértői hálózat első feladata kapcsolódott a Hivatal által koordinált ügyfélszolgálati 
karták modellkísérletéhez, annak is az ún. Feladatkritika alprogramjához. A szakértők feladata 
volt az alprogramhoz kapcsolódó deregulációs-felülvizsgálati szempontrendszerrel 
összefüggő javaslatok kidolgozása. A dereguláció lehetséges eszközeivel Hivatalunk ezért 
több vonalon is kiemelten foglalkozott. 
 
A Belügyminisztérium Közigazgatásszervezési és Közszolgálati Hivatala 2004. október 6-án 
tartott szakmai konzultációt – az innovációs szakértői hálózat tagjai részére – a magyar 
közigazgatás megújításának aktuális kérdéseiről. A konzultáció célja az volt, hogy értékeljük 
az elmúlt időszakban a közigazgatási minőségfejlesztés területén elért eredményeket, 
tapasztalatokat, és áttekintsük a jövőbeni feladatainkat. 
 
Az előzetesen közölt napirendnek megfelelően három témakörrel foglalkoztunk: 
Ø az innovációs portál szolgáltatásai, 
Ø a CAF rendszer továbbfejlesztésének aktuális kérdései, 
Ø a közigazgatási minőség díj rendszere. 
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Az előterjesztéseket követően a jelenlévők megvitatták a CAF alkalmazása során felmerült 
kérdéseket: 
Ø az anonimitás szükségességét 
Ø a célcsoportos illetve teljes apparátusra kiterjedő felmérés lehetőségét 
Ø a kérdőív átdolgozásának szükségességét 
Ø az on-line rendszer továbbfejlesztésének lehetőségét, kiegészítését ügyfélelégedettségi-

felméréssel. 
 
A megbeszélés nagyon hasznos volt, hiszen azok a kollégák vettek részt a konzultáción, akik 
a fejlesztési célú kezdeményezések megvalósításán dolgoznak és a gyakorlati tapasztalatok, 
felmerült problémák megvitatása mindannyiunk munkáját elősegíti. 
 
A tanácskozáson elhangzottaknak megfelelően a Közszolgálati Hivatal megkereste a szakértő 
kollégákat azzal a feladattal, hogy nyújtsanak segítséget az elektronikus hírlevél 
beindításához. A hírlevél célja, hogy ezen keresztül összegyűjtsék és közzétegyék a magyar 
minőségügyi és innovációs törekvéseket, valamint az ügyfelek megelégedettségét növelő 
fejlesztéseket. A felkérésnek megfelelően Hivatalunk megkereste a területi államigazgatási 
szervek vezetőit, valamint a települési önkormányzatok jegyzőit, hogy tájékoztassanak 
bennünket azokról az innovációs kezdeményezésekről, melyek közvetve, vagy közvetlenül az 
ügyfelek érdekeit szolgálják. Várhatóan az innovációs hírlevél szolgáltatás a BM honlapján 
keresztül fog következő évtől működni, és a hivatalok regisztrálhatják magukat erre a 
szolgáltatásra, valamint maguk is tölthetnek fel közérdekű információkat. 
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IIIIII..  KKÉÉPPZZÉÉSS,,  TTOOVVÁÁBBBBKKÉÉPPZZÉÉSS  
 

Ebben a fejezetben két témakört érintve adunk számot a főosztály tevékenységéről. Az első 
részben a köztisztviselői pályán maradáshoz, illetve előmenetelhez kötött kötelezettségek 
teljesítéséről – közigazgatási vizsgák – számolunk be.  
A másik rész a köztisztviselők nagyobb arányát érintő képzések, továbbképzések 
megszervezéséről, teljesítéséről szól. 

VIZSGÁK SZERVEZÉSE  

Közigazgatási alapvizsga 
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 25. § (3) és (5) bekezdése 
szerint a köztisztviselőnek fogalmazó besorolásához egy éven belül, előadó besorolásához két 
éven belül kell közigazgatási alapvizsgát tennie. Ha a gyakornok a közigazgatási alapvizsgát 
az előírt határidőn belül nem teszi le, közszolgálati jogviszonya megszűnik. 
 
Ahhoz, hogy ezt a pályán maradás feltételéül előírt vizsgát eredményesen le tudják tenni a 
köztisztviselők, fontos az is, hogy a munkáltatók eleget tegyenek a közigazgatási és az 
ügykezelői alapvizsgáról szóló 51/1993. (III. 31.) Kormányrendelet 2. § (4) bekezdésében 
foglalt vizsgára történő felkészítési kötelezettségüknek.  
 
Vizsgára felkészítő konzultációt ebben az évben is – egy kivétellel – minden 
vizsgaidőszakban szerveztünk, melyre hívtuk a kötelezett köztisztviselőket. Felhívtuk a 
figyelmet arra, hogy az alapvizsga tananyag elsajátítása több időt igényel, nem elegendő a 
tanulást megkezdeni csak a konzultációt követően. 
A munkáltatókat arra kértük, hogy az alapvizsgára kötelezettek felkészüléshez elegendő időt 
biztosítsanak.  
Ez annál is inkább fontos, mivel az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság Elnöksége által 
megállapított követelményrendszer igen magasra tette a mércét. E tény lemérhető abból is, 
hogy az alapvizsgák eredménye nem túl magas színvonalú és sokan csak többszöri 
próbálkozás után tudnak sikeres vizsgát tenni. 
 
2004-ben összesen 239 bizonyítványt adtunk ki az alábbi minősítésekkel, összehasonlítva a 
2003. évi eredményekkel: 
 

2003. év 2004. év 
Bizonyítvány 

fő % fő % 
Kiválóan 
megfelelt 30 9,6 20 6,6 

Jól megfelelt 56 18 56 18,6 
Közepesen 
megfelelt 84 27 91 30,3 

Megfelelt 64 20,5 72 24 

Nem felelt meg 78 25 61 20,3 

Összes vizsgázó 312 100 300 100 
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Az elmúlt évhez képest kevesebben értek el kiváló minősítést, és csökkent a sikertelenül 
vizsgázók száma. 
A bizonyítványok minősítése munkáltatók szerinti bontásban: 
 

Vizsga eredménye Vizsgázó 
munkahelye 5 4 3 2 

államigazgatási 
szerv   9 fő 28 fő 47 fő 26 fő 

önkormányzat  11 fő 28 fő 44 fő 46 fő 

 
Az eredmények közel kiegyenlítettek, de jelentősebb eltérés van az önkormányzati szervek 
munkatársainál jóval több – csaknem duplája – a megfelelt minősítésűek között: az 
államigazgatási szerveknél dolgozók közül 36 % (26 fő) míg az önkormányzati szervek 
munkatársainál 63 % (46 fő) csak ilyen eredményt ért el.  
 
Az elmúlt öt év közigazgatási alapvizsga bizonyítványainak minősítése az alábbiak szerint 
alakult:  
 

Év kiváló jó közepes megfelelt összesen 
2000 12 49 86 80 227 
2001 20 59 96 104 279 
2002 23 56 97 122 298 
2003 30 56 83 64 234 
2004 20 56 91 72 239 

Összesen 105 276 453 442 1277 
 
A kiváló minősítésű bizonyítványok aránya mindössze 8 %, a jó 21 %, a közepes eredményt 
elért vizsgázók aránya 35 % és 34 % megfelelt. 
 

Ügykezelői alapvizsga 
A jelenlegi jogi szabályozás szerint az ügykezelői alapvizsgára kötelezetteknek a kinevezéstől 
számított 6 hónapon belül vizsgát kell tenniük.  
 
Ügykezelői alapvizsgára 2004-ben összesen 32 fő jelentkezett. Ez a létszám – az elmúlt 
évekhez képest – viszonylag magas, ahhoz azonban alacsony, hogy minden vizsgaidőszakban 
felkészítő tanfolyamot tudjunk szervezni. Így csak két vizsgaidőszakban volt az általános és 
titkos közigazgatási ügykezelési kérdésekre is kiterjedő öt órás időtartamú felkészítő 
konzultáció.  
 
Minden jelentkező eredményes vizsgát tett a következő minősítéssel:  
Ø kiválóan megfelelt  10 fő,  
Ø jól megfelelt   14 fő,  
Ø közepesen megfelelt    6 fő,  
Ø megfelelt       2 fő. 
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Közigazgatási szakvizsga 
A köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. törvény előírja, 
hogy a pályakezdőként kinevezett köztisztviselőnek a tanácsos besorolási fokozatba 
soroláshoz közigazgatási szakvizsgát kell tennie. Közigazgatási szakvizsgát az az I. besorolási 
osztályba sorolt köztisztviselő tehet, aki közigazgatási alapvizsgát tett vagy az alól mentesült, 
közigazgatási szervnél szerzett legalább két éves gyakorlattal rendelkezik. A közigazgatási 
szakvizsga részletes szabályait a 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet tartalmazza. A 
közigazgatási szakvizsga két részből áll: egyrészt az Általános közigazgatási ismeretek, 
másrészt egy választható tantárgyból. Mindkét részből sikeres vizsgát tett köztisztviselő 
bizonyítványt kap.  
A Ktv. 2001. évi módosítása következtében a köztisztviselők jelentős részének 2004. június 
30-a volt a közigazgatási szakvizsga teljesítésének határideje. Emiatt nagymértékben megnőtt 
az I. félévre szakvizsgára bejelentkezettek száma, valamint jelentős volt a 2003. évről 
áthúzódó vizsgázók aránya. Így összesen 370 fő felkészítését, vizsgáztatását kellett 
megszervezni.   
 

Általános közigazgatási ismeretek Választott vizsgatárgy 

Felkészítő tanfolyam Vizsga Felkészítő tanfolyam Vizsga 

I. félév 

190 fő/6 csoport 
264 fő/ 

13 bizottság 
265 fő/14 csoport 

266 fő/ 

11 bizottság 

II. félév 

71 fő / 3 csoport 
90 fő/ 

4 bizottság 
90 fő/ 4 csoport 

79 fő/ 

3 bizottság 

Össz.: 261 fő/9 csoport 
354 fő/ 

17 bizottság 
355 fő/18 csoport 

345/ 

14 bizottság 

 

Az I. félévben 240 fő fejezte be sikeresen a közigazgatási szakvizsgát, a II. félévben 55 fő 
kapott bizonyítványt.  

A bizonyítványok minősítése az alábbiak szerint alakult: 

 

2003. év 2004. év 
Bizonyítvány 

fő % fő % 

Kiválóan 
megfelelt 10 3,5 15 5,1 

Jól megfelelt 88 30,8 80 27,1 

Közepesen 
megfelelt 116 40,5 140 47,5 

Megfelelt 72 25,2 60 20,3 

Összes vizsgázó 286 100 295 100 
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A jelentkezők csaknem 70 %-a területi államigazgatási szervnél dolgozó köztisztviselő volt. 
Az eredményesség megoszlása az alábbiak szerinti: 

 
Vizsga eredménye Vizsgázó 

munkahelye 5 4 3 2 
államigazgatási 
szerv 10 fő 43 fő 78 fő 41 fő 

önkormányzat  5 fő 37 fő 62 fő 19 fő 

 

Elsősorban az Általános közigazgatási ismeretek vizsgatárgy írásbeli része okoz gondot a 
vizsgázóknak, a vizsgák 23 %-a sikertelen volt ebből a vizsgarészből. A választott tárgyi 
sikertelen vizsgák aránya elenyésző volt. A vizsgaeredmények %-os eloszlása hasonló volt, 
mint a 2003-as évi eredmény. 

Nagyon sok volt a halasztási kérelem, és a sikertelen vizsgázók száma is, mivel a munkáltatók 
nem tartják be, hogy csak „rendkívül” indokolt esetben járuljanak hozzá a halasztáshoz. Sok 
esetben munkatorlódásra hivatkozva nem engedik el a jelöltet szabadságra illetve vizsgázni. A 
sok halasztás miatt mintegy 20 köztisztviselő esetében a sikeres részvizsgát meg kell 
ismételni, mivel a rendelkezésre álló két éven belül nem tett sikeres javítóvizsgát.   

2004-ben változott a finanszírozás rendszere, a képzési költség a munkáltatókat terhelte.  

A vizsgák technikai lebonyolításához megfelelő eszközökkel rendelkezünk (2 db projektor, 
írásvetítő, vetítővászon), azonban a konzultációkat és vizsgákat a székházban helyiség 
hiányában sokszor kényszerültünk a külső helyszínre, bérelt termekbe.  

Alkotmányossági alapismeretek vizsga  
 
A 2004-es évben a hivatal 8 alkalommal szervezett vizsgát alkotmányossági 
alapismeretekből, melynek során 181 külföldi állampolgár vizsgázott sikeresen és szerezte 
meg ez által a honosítási kérelem elbírálásához szükséges igazolást. A vizsgázók 
állampolgársági összetétele jellemzően nem változott az elmúlt évekhez képest. Továbbra is a 
román illetve a szerbia és montenegrói állampolgárok jelentkeztek túlnyomó többségben, 
mintegy 87 %-ban, fele-fele arányban. Közel 10% volt az ukrán vizsgázók száma és 
vizsgánként 1-2 más nemzethez tartozó állampolgár is akadt, például kínai, guineai, horvát, 
orosz, moldáviai, hontalan illetve egyiptomi. 
A vizsgára jelentkezők egy része – szociális helyzetére hivatkozva – kérte a vizsgadíj 
mérséklését. A hivatal minden esetben kivizsgálta az adott kérelmet. Amennyiben a mellékelt 
keresetigazolások alátámasztották annak jogosságát, mérsékelte, illetve elengedte a vizsga 
díjának megfizetését. Ilyen tartalmú döntést 58 esetben hozott a hivatal, ami a levizsgázottak 
közel 30-%-át teszi ki. 
 
A jelentkezőket minden esetben tájékoztatást kaptak a követelményekről és a tananyagról. A 
vizsgákat megelőzően szóbeli konzultációra került sor. Ezt az ingyenes lehetőséget a későbbi 
vizsgázók mintegy 60%-a vette igénybe. A konzultációk során a jelentkezők -négy órás 
előadás keretében - megismerkedhettek a tananyag lényegével, illetve választ kaptak az azzal, 
vagy a vizsga menetével kapcsolatos kérdéseikre. A konzultáció résztvevői hasznosnak ítélték 
azt, amit az is bizonyít, hogy az elenyésző számú sikertelen vizsgázó nem közülük került ki. 
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Mivel az „Alkotmányos alapismeretek a magyar állampolgárság megszerzéséhez” című 
tankönyv még nem készült el végleges formájában, a jelentkezők továbbra is a hivatalunk 
által, a fenti tankönyv anyaga alapján elkészített és általunk a jelentkezők számára 
díjmentesen rendelkezésre bocsátott tananyagból készülhetnek fel. A korábbi kiadványok 
elhasználódása miatt az év folyamán újabb 100 példányt gyártatott a hivatal, míg a 
legrosszabb állapotban lévőket leselejteztük. 
 

Közterület-felügyelői vizsga  
 
A 2004-es évben 5 fő tett eredményes közterület-felügyelői vizsgát a Bács-Kiskun Megyei 
Közigazgatási Hivatal vezetője által felkért vizsgabizottság előtt.  
A 2001-es évtől a közterület-felügyelői vizsgára jelentkezők száma évente közel azonos. 
Általában ugyanazon településekről jelentkeznek vizsgázók, ami azt jelzi, hogy a fluktuáció, 
nem pedig új szolgálatok indítása ad okot a vizsgára. 2004-ben – újként – Tiszaalpár 
nagyközség képviselő-testülete döntött közterület-felügyelő alkalmazása mellett.  
A vizsgára való felkészítéshez a Fővárosi Közigazgatási Hivatal Koordinációs és Szervezési 
Főosztályával kialakult együttműködés keretében biztosítunk lehetőséget.  
 
2004-ben konzultációk és vizsgák szervezésének összefoglaló adatait a 3. számú melléklet 
tartalmazza. 
 

2003-2004. ÉVI TOVÁBBKÉPZÉSI TERV VÉGREHAJTÁSA 
 

A 2003. évi továbbképzési terv jóváhagyása 2003. II. félévében történt meg, ezért a képzések 
egy részét 2004. I. félévében tudtuk megszervezni. A végrehajtás végső határideje 2004. 
június 30. volt. 

 
A 2003. évi továbbképzési terv végrehajtásaként  
 
Ø március 29-30-31-én lebonyolításra került a Minőségirányítási ismeretek közigazgatási 

dolgozók számára elnevezésű program, melyen 18 fő vett részt; 
 
Ø június 24-én a Köztisztviselői életpálya 2004. elnevezésű képzést szerveztük meg, mely 

az MKI által készített központi program alapján történt. 24 fő vett részt a képzésen, 
közülük 10 fő a BKM Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság munkatársa volt; 

 
Ø Európai Uniós tagságunk megvalósulása különös jelentőséget adott az uniós 

alapismeretek elsajátítására irányuló továbbképzéseinknek, melyet azon köztisztviselők 
részére szerveztünk, akik még nem rendelkeztek ilyen jellegű ismeretekkel. Mindez 
összhangban állt a köztisztviselők továbbképzéséről és a közigazgatási vezetőképzésről 
szóló 1020/2003. (III. 27.) Kormány határozat I/4.c. pontjában foglaltakkal. Az uniós 
oktatás ebben az évben a Magyar Közigazgatási Intézet által kidolgozott egy napos 
központi program megszervezésével történt. A részt vevők részére – 5 csoportban 
felkészülést segítő - konzultációt és jegyzetet biztosítottunk. A képzések megyénk 
önkormányzatainál dolgozó köztisztviselők esetében vizsgával zárultak. Mindazon 
kollegák részére bizonyítványt adtunk, akik a tananyagot megfelelő szinten elsajátították. 
Így 2004. évben 200 fő önkormányzatnál dolgozó köztisztviselő szerezhetett korszerű 
ismereteket az Európai Unió intézményrendszeréről és működéséről. 
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Ø Az elmúlt években akkreditált program keretében több csoport szerezte meg a nemzetközi 

ECDL számítógép felhasználói jogosítványt.  
2004. évben 260 fő részére tudtuk biztosítani a lehetőséget arra, hogy felkészüljön a 
vizsgára. Szeretnénk tovább folytatni ezt a felkészítést, biztosítani a konzultációs 
lehetőséget, további 400 fő vár erre.  

 
A 2004. évi továbbképzési terv jóváhagyására május hónapban került sor, melynek 
keretében három képzési program finanszírozása valósult meg. Összesen csaknem 3,5 millió 
Ft célelőirányzati juttatásban részesült hivatalunk. A három program közül ebben az évben 
egy program került megszervezésre, mivel a másik két képzés központi programja még nem 
áll rendelkezésre.  
 
Megvalósításra került a tervben támogatott „A korrupció veszélyének leginkább kitett 
köztisztviselők korrupcióval szembeni érzékenyítése” elnevezésű program, melynek 
keretében 2 csoportban összesen 43 fő képzésére került sor az akkreditált program alapján. A 
képzésen részt vevők rendkívül hasznosnak és magas színvonalúnak értékelték a 
továbbképzést. 
 
A hivatal éves továbbképzési terve szerinti képzéseinek adatait a 4. számú melléklet mutatja 
be. 
 
A 2004. évi továbbképzési tervben jóváhagyásra került közbeszerzési témakör oktatására 
több mint kétmillió forint. A központi továbbképzési program nem készült még el, ezért ezen 
összegből 1,5 millió forint felhasználására átcsoportosítási kérelmet nyújtottunk be, melyet 
jóváhagyott a Köztisztviselők Továbbképzési Kollégiuma. Az átcsoportosított összeget a 
tervben szereplő, de nem finanszírozott képzésekre használjuk fel 2005. március 31-ig.  
 

JEGYZŐK KÉPZÉSE  
 
A belügyminiszter ez év tavaszán két kötelező, központi finanszírozású továbbképzést rendelt 
el a jegyzők részére. A „Bevezetés a helyi jogalkotás és jogharmonizáció módszertanába” 
című képzésnek a célja egyrészt hogy a helyi önkormányzatok jegyzői, illetve a helyi 
jogalkotásban közreműködő más köztisztviselők, valamint a megyei közigazgatási hivatal 
törvényességi ellenőrzéssel foglalkozó munkatársai a jogi kodifikáció módszertanából 
alapismereteket szerezzenek; másrészt megismerjék az Európai Unióhoz való csatlakozás 
helyi rendeletalkotásra gyakorolt hatását. A hivatal szervezésében 4 csoportban összesen 151 
fő – jegyző, aljegyző, helyi rendeletalkotásban részt vevő köztisztviselő, valamint a hivatal 
törvényességi ellenőrzési főosztályának munkatársai – vett részt a programban. A hallgatók 
részéről a képzés igen jó minősítést kapott, a többség 80-100 %-os eredményességűnek ítélte 
meg.   
 
Az uniós csatlakozással megnyíló fejlesztési források sikeres igénybevétele nem egyszerű 
feladat, feltételezi az uniós támogatáspolitika alapelveinek, jogforrásainak, működési 
szabályainak ismeretét. Ehhez nyújtott segítséget – a jegyzők számára szintén kötelező – 
„Bevezetés az Európai Uniós támogatások rendszerébe” című központi továbbképzési 
program. 
Szintén 4 csoportban zajlott a felkészítés, összesen 142 fő – jegyző, aljegyző, beosztott 
köztisztviselő, valamint területi államigazgatási szerveknél vezetői megbízással rendelkező – 
vett részt a képzésben.  
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Ez a képzés is igen eredményesnek értékelhető, mert olyan elméleti ismeretekkel és gyakorlati 
tanácsokkal szolgál, amelyek a sikeres pályázatkészítéshez elengedhetetlenek.  

Ennek a két „kötelező” programnak a lebonyolítására összesen 11 millió 124 ezer Ft-ot 
használtunk fel.  

 

ÁTHÚZÓDÓ KÉPZÉSEK 
 

A minőségbiztosítási rendszerrel kapcsolatos program még 2004. évben elkészült, így a 
felhasználására 2005. március 31-éig sor kerül. A közbeszerzési ismeretekkel kapcsolatos 
központi program azonban várhatóan csak 2005. I. negyedévében készül el, így a 
végrehajtására nem lesz lehetőség, ezért az arra biztosított keretösszeg jelentős részének 
felhasználására átcsoportosítási igénnyel éltünk. Azon programokat szeretnénk megvalósítani, 
amelyek a tervünkben ugyan szerepeltek, de finanszírozásra nem kerültek. 

A TOVÁBBKÉPZÉSI TERVEN KÍVÜLI KÉPZÉSEK 
 

A területi államigazgatási szerveknél dolgozó 140 köztisztviselő részére az európai uniós 
ismereteket a Magyar Közigazgatási Intézet által kidolgozott egynapos központi program 
megvalósításával biztosítottuk. A képzés végén a résztvevők tudásukról tesztjellegű vizsgával 
adtak számot.  
 

EGYÉB KÉPZÉSEK 

Polgármesterek felkészítése 
 
A Belügyminisztérium a szakstratégiájában meghatározottakra figyelemmel 2004. évben egy 
alkalommal felkészítő tanácskozást szervezését rendelte el a polgármesterek részére, azzal a 
szándékkal, hogy ennek keretén belül időszerű kormányzati, belügyminisztériumi 
feladatokkal kapcsolatos kérdésekről kapjanak tájékoztatást az önkormányzatok vezetői. 
Ugyanakkor más szakterületek fontos, kiemelt jelentőségű programjai megismertetésére is 
felhasználandó ez a fórum. 
 
A Belügyminisztérium lehetőséget kívánt adni a Nemzeti Népegészségügyi Program, 
valamint a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája rövid, közép- és hosszú távú céljaival 
kapcsolatos kormányzati feladatok polgármesterekkel való megismertetésének, melyek 
sikeres végrehajtásához szükséges az önkormányzatok aktív közreműködése, 
együttműködése.  
 
Fentiekre figyelemmel a BM és az ESZCSM szakapparátusa egy napos felkészítő 
tanácskozás keretében a legidőszerűbb szakmai információkat adta át a 2004. július 15-én 
Solton megrendezett tanácskozáson.  
 
A program koordinációs feladatait a BM Polgármesteri és Képviselő-testületi Iroda, míg a 
konkrét szervezési teendőket a megyei közigazgatási hivatal látta el. A rendezvény 
költségkímélően, a polgármesterek részére térítésmentesen került megszervezésre.  
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A rendezvény délelőttjén a Nemzeti Egészségügyi Programról szólt az ESZCSM, az ÁNTSZ 
Megyei Intézete, a Magyar Védőnők Országos Egyesülete, az Egészséges Városok 
Magyarországi Szövetsége képviselője, a tataházi háziorvos. A gyógytornász vezette frissítő 
mozgás is igen nagy sikert aratott a részt vevők körében.  
Délután a BM Országos Bűnmegelőzési Központ munkatársa a bűnmegelőzés nemzeti 
stratégiájából eredő feladatok, pályázati lehetőségekről beszélt. Részt vett a téma tárgyalásán 
a megyei rendőr-főkapitány és három városi rendőrkapitány is. 
A közigazgatási hivatal vezetője az időszerű közigazgatási kérdések között az önkormányzati 
jogharmonizációs feladatok végrehajtásáról, valamint a megyében a közigazgatási 
szolgáltatások színvonaláról, a területi államigazgatás helyzetéről adott tájékoztatást.  
 
A tanácskozáson a polgármesterek 48 %-a (57 fő) vett részt. 
 
Összességében úgy értékelhető a szakmai tanácskozás, hogy bár a megjelenés mérsékeltnek 
mondható, az átadott ismeret – különösen a népegészségügyi programról elhangzottak – a 
részt vevők érdeklődésével találkozott. A bűnmegelőzés témájában – tekintettel a megye 
sajátos helyzetére (tanyás térségek) – több önkormányzat – a rendőrséggel együttműködve – 
már tett intézkedéseket a bűnmegelőzésre.  
 

Kisebbségi önkormányzatok vezetőinek képzése 
 
A Belügyminisztérium szakmai programjának megfelelően elhatározott cél a nyitottabb, 
közvetlenebb kapcsolat kialakítása a helyi önkormányzatok mellett a kisebbségi 
önkormányzatokkal is. 
E célkitűzések megvalósítása érdekében a Belügyminisztérium úgy döntött, hogy tanácskozás 
sorozat keretében fontos szakmai információkhoz juttatja a helyi kisebbségi 
önkormányzatokat.  
Ezért 2004. december 1-jén Baján egy napos tanácskozást szerveztünk a kisebbségi 
önkormányzatok vezetői részére. A program koordinációs feladatait a BM Polgármesteri és 
Képviselő-testületi Iroda, míg a konkrét szervezési teendőket a megyei közigazgatási hivatal 
látta el. E rendezvényen a részvétel szintén ingyenes volt.  
 
A tanácskozás munkanapon történt megrendezése kedvezőtlenül befolyásolta a megjelenést, 
mert a kisebbségi önkormányzatok tisztségviselői nagy számban munkahellyel rendelkeznek, 
onnan a távolmaradást nem mindenki tudta megoldani.  
A kisebbségi önkormányzatok és a képviseletükben megjelentek (jelenléti ívet aláírók) száma 
az alábbi arányokat mutatja:  
 

Kisebbségi önkormányzat 
megnevezése és száma 

Megjelentek 
száma (fő) 

Arány 
(%) 

Cigány                33 11 33 
Horvát                11   9 82 
Német                 23 12 52 
Szerb                    3 - - 
Szlovák                3 - - 
Összesen:          73 32 44 
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A legnagyobb arányban a horvát, majd a német kisebbségi önkormányzatok képviselői 
jelentek meg a rendezvényen, a cigány kisebbségi önkormányzatok egyharmada képviseltette 
magát. A szerb és szlovák kisebbségi önkormányzatok részéről nem volt résztvevő.  
 
A tanácskozás napirendjén szereplő Népegészségügyi Programról a szaktárca, a megyei 
ÁNTSZ képviselői, valamint Tataháza község háziorvosa szólt, a gyógytornásszal frissítő 
tornát végeztek. A társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiáját a Bács-Kiskun Megyei 
Rendőr-főkapitányság szakemberei ismertették, különös hangsúlyt adva a programok 
végrehajtási feladatainak, a települési és kisebbségi önkormányzatok közötti együttműködés 
lehetőségeinek.  
A kisebbségi önkormányzatok törvényességi ellenőrzésének aktuális kérdéseiről dr. Iván 
János, a hivatal Törvényességi Ellenőrzési Főosztály vezetője tartott beszámolót.  
Mindhárom témával kapcsolatban elhangzott közérdeklődésre számot tartó kérdésekre az 
előadók megfelelő, részletes választ, magyarázatot adtak.  
 
A beszámoló más részében — a társfőosztályok által — elemzett, de a köztisztviselők 
képzését szolgáló szakmai értekezletek adatait az 5. számú melléklet tartalmazza. 
 

TAIEX - 2004 
 
A TAIEX (Technikai Segítségnyújtás és Információcsere Iroda) az Európai Bizottság Bővítési 
Főigazgatósága keretében működő iroda, amelyet azzal a céllal hoztak létre, hogy segítséget 
nyújtson a Tag-jelölt országoknak, majd új EU tagállamoknak az EU joganyag átvételében, a 
jogharmonizációban és a végrehajtásban. 
 
A TAIEX Iroda - átfogó célkitűzéseinek szellemében - 2002 tavaszán indította el a 
Regionális Továbbképzési Programot (RTP), azzal a konkrét céllal, hogy a 
regionális/megyei - tehát nem országos kormányzati - szint szakemberei számára nyújtson 
ismereteket. Az RTP Program keretében a cél-országok részéről RTP szakértők képzésére is 
sor került, akik a. cél országokban tartott, továbbképzési célzatú rendezvényeinek 
megszervezésében a TAIEX számára helyi szervezési és szakmai segítséget nyújtanak. 
 
Magyarországon 2003. szeptember-november folyamán került sor a rendezvények első 
sorozatára. A Dél-alföldi régióban a TAIEX hivatalos partnere a Bács-Kiskun Megyei 
Közigazgatási Hivatal, amelynek rendezésében Kecskeméten 2003. október 28-án került 
sor az első rendezvényre: szeminárium hulladékgazdálkodás témakörben, 150 fő 
részvételével. 
 
A TAIEX továbbképzési programja 2004-ben is folytatódott Bács-Kiskun megyében. Az 
elvárás a rendezvények második körében az volt, hogy kétnapos, de kevesebb résztvevővel 
megtartott, helyszíni szemlével, illetve interaktív gyakorlati foglalkozással kiegészített 
rendezvényekre kerüljön sor. Ennek figyelembevételével két rendezvény szerveztünk, 
mindkettőt Kecskeméten.  
2004. június 23-24-én, a „Fenntartható mezőgazdaság, agrár-környezetvédelem és 
vidékfejlesztés” című workshop-on 50 résztvevő ismerkedett az EU Tagállamok 
tapasztalataival, olasz, angol és ír előadók beszámolóiból. Fontos részét képezte a programnak 
a Magyarországon még bevezetésre váró, az EU LEADER elnevezésű vidékfejlesztési 
programjának az illetékes magyar szervek részéről is történt ismertetése. Helyszíni látogatásra 
került sor Bugacra, a természetvédelem és vidékfejlesztés kapcsolatának bemutatása, és 
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Fülöpjakabra, a helyi Bio Szövetkezetben a biogazdálkodás szép példájának megismerése 
céljából. 
2004. november 3-4-én a „Fenntartható fejlődés a gyakorlatban” című rendezvény 
gerince a rendkívül sikeres írországi West Cork LEADER csoport innovatív vidékfejlesztési 
programjának, valamint az angliai Kent megyében működő Farmerek és Természetvédők 
Tanácsadó Egyesülete tevékenységének részletes, interaktív eszmecserét is magában foglaló 
megismerése volt. A 40 résztvevő emellett előadást hallhatott osztrák vidékfejlesztési 
tapasztalatokról, a magyar LEADER program előkészítéséről, a tudományos kutatás és a 
vidékfejlesztés kapcsolatáról az Alföld-problematika tükrében. 
A résztvevők mindkét rendezvényen a polgármesterek, a helyi önkormányzatok és 
területfejlesztési társulások, az Agrárkamara, a környezetvédelmi-, növény- és talajvédelmi, 
természetvédelmi hatóságok szakemberei köréből verbuválódott. 
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IIVV..  SSAAJJTTÓÓKKAAPPCCSSOOLLAATTOOKK,,  TTÁÁJJÉÉKKOOZZTTAATTÁÁSS  

SAJTÓKAPCSOLATOK 
 
2004-ben is folytatódott az a folyamat, amelynek során a hivatal és a sajtó kapcsolatát a 
korrekt együttműködés jellemezte, valamint az a törekvés, hogy a rendszeres kapcsolattartás 
révén a lakosság naprakész és minél szélesebb körű tájékoztatást kapjon a közérdeklődésre 
számot tartó eseményekről, a törvényi változásokból eredő információkról. A hivatal, ennek 
érdekében, mindig nyitott volt a sajtótól érkező kérdések megválaszolására, ugyanakkor elébe 
is ment a kérdéseknek, amikor fenti témákról előzetesen tájékoztatta a sajtót kiemelve egy-
egy téma fontosságát.  
A tervezhetőség érdekében elkészült az éves Sajtó és kommunikációs terv, amely hónapokra 
bontva igyekezett felmérni a várható eseményeket, jogszabályváltozásokat. Az év folyamán a 
tervtől eltérésekre került sor, egyrészt az eseményeknek a tervezett időpontoktól való eltérése 
miatt, másrészt az egyes témákat adott időszakban aktuálisabbak váltották ki.  
 
A korábbi bevált gyakorlatot folytatva, a hivatal rendezvényeiről, várható jogszabály-
módosításokról, új törvények bevezetéséről és az azzal kapcsolatos változásokról minden 
esetben értesítést kaptak a sajtó helyi, megyei képviselői, valamint az országos média területi 
tudósítói, egyúttal háttér-információkkal is szolgáltuk a szakmailag minél korrektebb 
tájékoztatást. Így a Kecskeméti Lapok, a Kecskeméti Televízió, a Petőfi Népe, a Gong Rádió, 
a Köztér, a Népszabadság, valamint a Magyar Távirati Iroda helyi tudósítója egyszerre 
értesült a hivatalt, a megyei, illetve az országos közigazgatást érintő témákról, eseményekről. 
A média fenti képviselői mindenkor objektíven, pontosan, a médiatörvényben leírtaknak 
megfelelően tudósítottak.  
 
2004. évben a média összesen 93 alkalommal jelentetett meg, illetve tűzött műsorára a 
közigazgatási hivatallal kapcsolatos cikket, tudósítást, műsorszámot. Ez a tavalyi évhez 
képest szinte azonos megjelenési számot jelent. A tudósítások között szerepeltek a jegyzői 
értekezletekről, MÁK ülésekről, aktuális kérdésekről, a Ktv. módosításából eredő feladatokról 
szóló témák. (Részletezve a 6. számú mellékletben.) 
 
Külön kiemelendő néhány, a 2004-es esztendőben a Hivatal számára meghatározó esemény, 
illetve azok sajtóvisszhangja. Így például a minőségfejlesztés bevezetése a közigazgatásban, 
az ügyfélszolgálati karták bevezethetőségének modellkísérlete, vagy a Köztisztviselők Napja 
országos rendezvénye, amelyre az idén Kecskeméten került sor. Különösen az 
ügyfélszolgálati karták modellkísérlet elindítása, illetve a bevezetése során elért eredmények 
érdekelték a médiát, ezzel a témával összesen 15 cikk, tudósítás foglalkozott a helyi, megyei, 
illetve az országos sajtó jóvoltából. 
 

HIVATALI HÍRLEVÉL 
 
A hivatal sokoldalú tevékenysége egyre nehezebbé teszi, hogy a kollégák az eddig 
megszokott módon informálódhassanak azokról a témákról, eseményekről, amelyek minden 
dolgozót érintenek. Ezt a problémát megoldandó 2004. július 27-jén első alkalommal 
megjelent a Hírlevél, amelynek célja, hogy a hivatal belső közérdekű információs csatornája, 
ha úgy tetszik, elektronikus faliújságja legyen. 2004. évben 13. szám jelent meg, melyek 
tartalmát tekintve az aktuális intézkedésektől, az üdülési lehetőségek ismertetésén túl hírt 
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adtak például a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség által közzétett vizsgálati eredményekről is. A 
szakmailag is kifogástalan tartalom érdekében került sor a „szerkesztőség” megalakítása, 
amelynek tagjai a főosztályok és az igazgatási szervek helyettes vezetői, valamint egy 
koordinátor. 
 
A hivatal ez évben megújuló honlapjára felkerülő hírek, információk egy része szintén ebből a 
forrásból eredt, ami biztosította a sokszínűséget és a szakmailag korrekt megfogalmazást.  
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VV..  KKÖÖZZSSZZOOLLGGÁÁLLAATTII  EELLLLEENNŐŐRRZZÉÉSS  

KÖZSZOLGÁLATI ELLENŐRZÉS A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK POLGÁRMESTERI 
HIVATALAIBAN  
 
A 2004. évi közszolgálati ellenőrzést az 1006/2004. (II. 5.) Kormányhatározatban előírt 
tárgykörökben és közigazgatási szerveknél a Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára 
által jóváhagyott Módszertani Útmutató alapján, a köztisztviselők jogállásáról szóló – 
többször módosított – 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) 64/A. § alapján 
határidőre elvégeztük.  
 
A vizsgálat tárgyköre a közszolgálati jogviszony létesítése, valamint az illetmény 
megállapítása volt; és a 2000. január 1-jétől 2003. december 31. közötti időszakra terjedt ki.  
 
A rendelkezés szerint az ellenőrzést a megyében azon községi önkormányzatoknál kellett 
lefolytatni, ahol a hivatal létszáma a tíz főt nem haladta meg, ez megyénkben 58 községi 
önkormányzatot – közöttük egy körjegyzőséget – érintett.  
 
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően a közszolgálati ellenőrzések lefolytatására 
ütemtervet készítettünk, amit a jegyzők számára készülő Tájékoztatóban közzétettünk, ezzel 
is segítve a vizsgálatra történő felkészülésüket.  
 
A vizsgálat lefolytatására két módszert alkalmaztunk: 21 községi önkormányzat polgármesteri 
hivatalában a helyszínen, 37 településről az iratok bekérésével, a közigazgatási hivatalban 
végeztük el az ellenőrzést.  
 
A vizsgálati jelentést általában az ellenőrzés lezárását követő 15 napon belül megküldtük a 
községi önkormányzat jegyzőjének, melyről a polgármestert is tájékoztattuk.  

A közszolgálati ellenőrzések általános megállapításai 
 
A vizsgált időszakban Bács-Kiskun  megyében az összes polgármesteri hivatal száma 
(körjegyzőséggel együtt): 112 
Ebből: 
Ø városi:      18 
Ø nagyközségi, községi, körjegyzőség:  94 

ebből: 10 főn aluli létszámú hivatal:  58  
 
Az ellenőrzött községi önkormányzatok polgármesteri hivatalainak létszámadatai 
 

2001. 2002. 2003.  
Ktg.vet. 
létszám 

Betöltött 
létszám 

Ktg.vet. 
létszám 

Betöltött 
létszám 

Ktg.vet. 
létszám 

Betöltött 
létszám 

Vezető   56,2   54,5   55,2   55,5   55,7   55,7 
I. bes. osztály   25,2   28,1   27,1   28,2   31,2   32,0 
II. bes. osztály 296,8 289,8 307,0 302,0 302,0 303,6 
III. bes. osztály   13,0     8,0     6,0     6,0     7,0   13,0 
Fizikai állomány   48,0   27,5   27,5   24,5    24,5    23,2 
Összesen: 439,2 407,9 422,8 416,2 421,4 427,5 
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Két községben részmunkaidőben tölti be a jegyző a munkakört. Kéleshalom községben heti 
egy nap időtartamban (0,2 létszám), helyettesítőként; Kömpöcön pedig napi 4 órában (0,5 
létszám) dolgozik a jegyző.  
 
Egy községi önkormányzatnál nincs kinevezett jegyző. Mátételke községben Bácsalmás 
város jegyzője látja el ezt a feladatot (körjegyzőségben). Harkakötönyben a pirtói jegyző 
kapott megbízást a jegyzői feladatok ellátására. 
 
A fenti táblázat adatai vizsgálva azt látjuk, hogy 2001 évtől 2003 évig terjedő időben 13,9 %-
kal nőtt a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők száma a vizsgált önkormányzatoknál. 
Ez a fejlődés annak is köszönhető, hogy az önkormányzatok vezetői ösztönzik a hivatalban 
dolgozó köztisztviselőket magasabb iskolai végzettség megszerzésére, a továbbtanulást az 
Egységes Közszolgálati Szabályzatokban meghatározottak szerint támogatják. A legtöbbször 
nyugdíjazás miatt megüresedő álláshelyeket is felsőfokú iskolai végzettségűekkel töltik be.  
Az I. besorolási osztályba tartozó köztisztviselők számának növekedése a szakmai munka 
színvonalának emelkedését is jelenti.    
 
A KÖZIGTAD 2003. évi adatai figyelembe vételével a vizsgált községi önkormányzatok 
polgármesteri hivatalaiban dolgozik a megyében lévő önkormányzati szervek vezetői és I. 
besorolási osztályú dolgozóinak 10,6 %. Ez az arány a II. besorolási osztályúak tekintetében 
21,5 %.  
 
A vizsgált időszakban a II. besorolási osztályba tartozó köztisztviselők száma 4,8 %-kal 
emelkedett, az összes létszámemelkedés is ugyanezt a mértéket mutatja.    
 
A táblázat 2002. évre vonatkozóan is tartalmaz adatokat a III. besorolási osztályba 
tartozókról. A feltüntetett létszám „ügykezelő”-ként értendő.  
 
A vizsgált munkáltatói intézkedések száma összesen 
 

 Vizsgált személyi 
anyagok száma 

Munkáltatói 
intézkedések száma 

Közszolgálati jogviszony létesítése 83   240 

Illetmények megállapítása  1224 

 
A vizsgált önkormányzatoknál általában a hatályos jogszabályoknak megfelelően történt a 
közszolgálati jogviszony létesítése, az illetmények megállapítása.  
Annak ellenére, hogy az érintett polgármesteri hivatalokban a személyzeti feladatokkal 
kapcsolatos adminisztratív tevékenység adott esetben több ügyintéző feladatkörét is érinti, 
illetve valamennyi esetben kapcsolt munkakörben végzik, igyekeznek a jogszabályok 
betartásával ellátni ezeket a feladatokat.  
 
A leggyakrabban előfordult hibák 
 
Ø A közszolgálati jogviszony létesítése tárgykörben: a kinevezett köztisztviselő nem felelt 

meg a 9/1995. (II. 3.) Kormányrendelet 1. sz. mellékletében előírt képesítési előírásoknak, 
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és nem éltek a – a vizsgált időszakban hatályos Ktv. 7. § (5) bekezdésében biztosított – 
képesítési előírás alóli mentesítéssel sem. 
Ezért – tekintettel az előző közszolgálati ellenőrzések tapasztalataira, valamint a napi 
munka során felmerülő kérdésekre – olyan jogszabály-módosítási javaslatot tettünk, hogy 
kerüljön vissza a Ktv-be az a korábbi szabályozás, miszerint községben a képviselő-testület 
a munkakör betöltésére előírt képesítési előírások alól adhasson felmentést.  
 

Ø Az illetmények megállapítása témakörben a legtöbb hibát az államigazgatási és az 
önkormányzati illetményalap alkalmazásában mutatkozó bizonytalanság okozta.  
A képzettségi pótlék megállapításakor a képzettség, végzettség minősítése okozott gondot, 
ami azt jelenti, hogy olyan esetben is megállapítottak képzettségi pótlékot, amikor csak a 
képesítési előírást teljesítette a köztisztviselő. A jogszabály-módosítási javaslatunk arra 
irányult, hogy a Ktv. 48/A. §-ában foglaltakat pontosítva a munkakör betöltéséhez előírt 
végzettségnél, képzettségnél magasabb szintű felkészültség esetén legyen adható a 
képzettségi pótlék.  

 

A közszolgálati ellenőrzés megállapításai vizsgált tárgykörönként 
 
A közszolgálati jogviszony létesítése 
 
2000. január 1 – 2003. december 31. között a vizsgálatba vont községi önkormányzatok közül 
43 polgármesteri hivatalban 83 főt neveztek ki. A kinevezéssel betöltött munkakörök, 
valamint a közszolgálati jogviszony időtartama szerinti megosztást a következő táblázat 
mutatja be:  
 

Kinevezések 
Kinevezéssel betöltött munkakör 

száma határozott időre részmunkaidőre 

jegyző (aljegyző) 10 - 1 

körjegyző   1 - - 
ügyintéző 72 8 3 

Összesen: 83 8 4 

 
 
a) Kinevezések előkészítése 

A közszolgálati jogviszony létesítésekor szinte minden esetben teljesítették az általános 
alkalmazási feltételeket.  
Ø A vizsgált községi önkormányzatoknál fontos és bizalmas munkakörbe kinevezés nem 

történt.  
Ø A betöltendő állásra vonatkozó képesítési előírás betartása tekintetében összesen 11 

esetben talált a vizsgálat hiányosságot. 9 községben úgy nevezték ki a köztisztviselőt, 
hogy nem rendelkezett a munkakör ellátáshoz előírt képesítéssel. Ezek közül egy 
községben a képviselő-testület az előírt képesítési előírások alól felmentést adott és 
egyben határidő kitűzésével kötelezte a köztisztviselőt a megkezdett képzés 
befejezésére.  
Két településen a kinevezést követően szerezte meg a köztisztviselő a szükséges 
képesítést.  
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Az is tény, hogy ezeken az alacsony lakosságszámú településeken nem könnyű a 
jogszabályban előírt iskolai végzettséggel, képesítéssel rendelkező munkavállalót 
alkalmazni.  

Ø Speciális alkalmazási feltételek a vizsgált községi önkormányzatoknál nem merültek 
fel.  

Ø Az együttalkalmazási tilalmak, illetőleg az un. gazdasági összeférhetetlenségre 
vonatkozó szabályok betartása területén a vizsgálat több hiányosságot talált. A 
kinevezéssel közszolgálati jogviszonyt létesítő polgármesteri hivatalok 56 %-ában volt 
megtalálható a személyi anyagokban a köztisztviselő összeférhetetlenségi 
nyilatkozata. A vizsgált önkormányzatoknál összeférhetetlenség alóli felmentésre nem 
került sor.  

Ø A besorolás alapjául szolgáló közszolgálati jogviszonyban töltött idő számítása 
általában jogszerűen történt.  

Ø Az előző foglalkoztatási jogviszonyból származó igazolásokat – 7 község kivételével – 
teljes körűen tartalmazzák a személyi anyagok. 

Ø A kinevezéshez szükséges adatok és tények igazolására szolgáló iratok a vizsgált 
szerveknél rendben megtalálhatók voltak, kivéve az 5 önkormányzatot, ahol az 
erkölcsi bizonyítvány hiányzott.  

 
b) A kinevezési okiratok tartalmi előírásoknak megfelelő elkészítése 

 
Ø A kinevezési okiratok kötelező tartalmi elemeinek megléte vizsgálata alkalmával a 

következő hiányosságokat állapítottuk meg: a kinevezési okmány nem, vagy nem 
helyesen tartalmazta az előmenetelhez előírt kötelezettséget. A legtöbb hiányosság 
abból adódott, hogy a 2001. július 1-je utáni kinevezések alkalmával több esetben 
elmaradt a munkáltató részéről a tájékoztatás (Ktv. 11. § (7) bekezdés). 

Ø A próbaidő kikötésének lehetőségével az ellenőrzött polgármesteri hivatalok 33 %-
ánál éltek. Szabályait valamennyi községi önkormányzatnál betartották.  

Ø Határozott időre történő kinevezések törvényi előfeltételeinek vizsgálata során azt 
állapítottuk meg, hogy többségében helyesen alkalmazták az ide vonatkozó szabályt.  
A közigazgatási alapvizsgára kötelezésre vonatkozó szabályok betartása tekintetében 
azt láttuk, hogy a határozatlan idejű kinevezések esetében néhányszor előfordult, hogy 
a kötelezést a kinevezési okmány nem tartalmazta.  

Ø A kinevezési okirat érvényességi kellékeinek vizsgálata során szabálytalanságot nem 
észleltünk.  

Ø Esküokmány: Minden ellenőrzött önkormányzatnál a kinevezési okirat mellett az 
esküokmány elhelyezték 

Ø A munkaköri leírást hét ellenőrzött önkormányzatnál nem csatolták a kinevezési 
okirathoz.  

 
 
Az illetmények megállapítása 
 
Ø Megállapítottuk, hogy a köztisztviselők illetménye általában megfelelt az előmeneteli 

táblázat szerinti besorolásnak, azonban néhány esetben a megállapított illetmény 
helytelen volt, a következők miatt:  
§ 2001. július 1-je és 2003. július 1-je után is az önkormányzati illetményalap 

figyelembe vételével állapították meg az alapilletményt  
§ illetménypótlékot az államigazgatási illetményalappal számolták,  
§ alapilletményt megemeltek (eltérítettek) teljesítményértékelés nélkül, a pozitív 

irányú eltérítés meghaladta a Ktv-ben meghatározott mértéket,  
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§ az illetményváltozást tartalmazó okiratokon az „illetménykiegészítés” és 
„eltérítés” fogalmakat pontatlanul alkalmazzák,  

§ közszolgálati jogviszonyban töltött idő helytelen számítása miatt nem a megfelelő 
besorolási és fizetési fokozatba sorolták be a köztisztviselőt.  

Ø A magasabb fizetési fokozatba történő automatikus előre sorolás tárgykörét vizsgálva 
azt állapítottuk meg, hogy általában az automatikus előre sorolás időpontját 
figyelemmel kísérték és az esedékesség napján az átsorolást elvégezték. Tapasztaltuk 
azt is, hogy a Ktv. 34/A. § (1) bekezdés szerint a magasabb besorolási fokozatba 
sorolás előtt nem történt meg a köztisztviselő minősítése.  

Ø Illetménykiegészítés: A vizsgálatba vont községi önkormányzatok képviselő-
testületének közel 20 %-a (11 község) állapított meg illetménykiegészítést, túlnyomó 
részben – 8 község – 2003-ban, két település pedig 2001-ben. Az illetménykiegészítés 
alkalmazása megfelel a törvényi szabályoknak. 

Ø Jegyzői, aljegyzői illetmények megállapítása általában megfelelt a törvényi 
előírásoknak. A vizsgálat e tárgykörben a következő hiányosságokat állapította meg a 
jegyzői illetmény megállapításával kapcsolatban:  
§ a jegyző illetményét 2002-2003. évben nem az államigazgatási illetményalap 

(hanem a magasabb összegű önkormányzati illetményalap) figyelembe vételével 
állapították meg,  

§ nem helyes szorzószámot alkalmaztak (2003. április 1-jén az 5,5-es szorzó helyett 
helytelenül 6,25-ös szorzóval számoltak, 

§ nem állapítottak meg vezetői illetménypótlékot egy 2002. július 1-jei hatállyal 
kinevezett jegyző részére és illetményét sem a Ktv. 45. § (2) bekezdés a) 
pontjának megfelelően állapították meg, arra hivatkozással, hogy kinevezésekor a 
Ktv. 8. § (2) bekezdés a) pontja alapján felmentést kapott a képesítési előírás alól.  

Egy községben az aljegyző illetményét – a Ktv. 45. § (4) bekezdésében foglaltakkal 
ellentétben – „eltérítették”.  
Rendszeres, illetményen felüli juttatást a vizsgált községi önkormányzatoknál nem 
állapítottak meg a jegyzők, aljegyzők részére.  

Ø Képzettségi pótlék szabályozása. A vizsgált községi önkormányzatok közel felében 
(28 község) sor kerül képzettségi pótlék folyósítására, többségében a törvényi 
előírásoknak megfelelően. E vizsgálati tárgykörben a következő hibákat tárta fel az 
ellenőrzés: 
§ a képzettségi pótlékra jogosító munkaköröket és képzettségeket az SZMSZ 

mellékletében nem tüntették fel,  
§ olyan köztisztviselőnek is fizetnek képzettségi pótlékot, aki még nem szerezte meg 

a végzettséget, illetve a képzettség, végzettség a munkakörre előírt 
követelménynek felel meg, 

§ a képzettségi pótlék összegét az államigazgatási illetményalap figyelembe 
vételével állapították meg ott is, ahol az önkormányzati illetményalap ennél 
magasabb.  
 

A közszolgálati ellenőrzések során feltárt hiányosságok megszüntetésére felhívtuk a jegyzők 
figyelmét, a tett intézkedésekről visszajelzést kértünk, melynek az érintettek többsége eleget 
tett.  
Fegyelmi eljárás kezdeményezésére nem került sor.   
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KÖZIGTAD ELLENŐRZÉS 
 
A köztisztviselők jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXIII. törvény 62. § (4) 
bekezdésében biztosított jogkörben eljárva — a közszolgálati jogviszonnyal összefüggő 
adatkezelésre és a közszolgálati nyilvántartásra vonatkozó szabályokról szóló 233/2001. (XII. 
10.) Kormányrendelet 20. § (3) és (4) bekezdése alapján — összesen húsz (Bácsbokod, 
Mátételke, Bátmonostor, Dávod, Dunafalva, Csátalja, Tabdi, Homokmégy-Öregcsertő, 
Nemesnádudvar, Szakmár, Újtelek, Dusnok, Miske, Fajsz, Borota, Csávoly, Felsőszentiván, 
Tataháza, Géderlak-Ordas, Dunaszentbenedek) községi polgármesteri hivatalban végeztünk 
ellenőrzést.  
 
A vizsgálat célja: a közszolgálati alapnyilvántartás folyamatos vezetésének és 
törvényességének, az adatszolgáltatás határidőre történő teljesítésének, a közölt adatok 
teljességének és feldolgozhatóságának ellenőrzése 2003. szeptember 1-jei állapotnak 
megfelelően. 
Általánosságban megállapítható, hogy az ellenőrzött szervek többségénél a közszolgálati 
alapnyilvántartást folyamatosan és törvényesen vezetik, abból a központi nyilvántartás felé 
pontos adatokat szolgáltattak. Néhány esetben kisebb hiányosságokat tapasztaltunk az 
adatlapok teljes körű kitöltését illetően, melyek megszüntetésére intézkedést 
kezdeményeztünk.  
 
Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok, hibák megszüntetéséről a jegyzők a vizsgálati 
jelentés kézhezvételétől számított 15 napon belül tájékoztatták hivatalunkat. 
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VVII..  SSZZEERRVVEEZZÉÉSSII  FFEELLAADDAATTOOKK  
 

JEGYZŐI TÁJÉKOZTATÓK 
 
A hivatal szakmai tájékoztató kiadványát, a Tájékoztatót havi rendszerességgel adjuk ki.  
 
A hivatalos kiadvány azt a célt szolgálja, hogy a jegyzők szakmai munkájához segítséget 
nyújtson azáltal, hogy tartalmazza: 
Ø a jogszabályváltozásokra a figyelemfelhívást, 
Ø az állásfoglalásokat, közleményeket, melyek a jogszabály értelmezéséhez és az egységes 

alkalmazáshoz adnak segítséget, 
Ø a pályázati felhívásokat, 
Ø tájékoztatásokat képzésekről, szakmai értekezletekről, 
Ø a személyi változásokat, stb. 
 
2004-ben 10 alkalommal (július-augusztus és november-december összevont számok) 
összesen 91 téma jelent meg. A Tájékoztatóban megjelent anyagok tárgymutatóját a 7. számú 
melléklet tartalmazza. 
 
A kiadványban elsősorban a hivatal főosztályai és igazgatási szervei publikálnak, de a Megyei 
Államigazgatási Kollégium és más szervek részére is adott a lehetőség, hogy a fontosnak ítélt 
témákról a Tájékoztató útján értesítsék a jegyzőket. Ez utóbbi lehetőséggel a Bács-Kiskun 
Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző állomás élt a 2004. januári számban.  
 
A Tájékoztatóban megjelent témák száma a megjelentetők szerinti bontásban: 
 

Megjelentető Témák száma 
Hatósági Főosztály 49 
Koordinációs és Szervezési Főosztály 19 
Megyei Gyámhivatal 13 
Törvényességi Ellenőrzési Főosztály 7 
Informatikai Főosztály 2 
Bács-Kiskun Megyei Állategészségügyi és Élelm. Ell. Áll. 1 
Összesen: 91 

 
A hivatal főosztályai és igazgatási szervei által készített írásos anyagokat a visszajelzésekben 
a „felhasználók” jó színvonalúnak minősítik. 
A Tájékoztató a jegyzőkhöz és a területi államigazgatási szervekhez elektronikus úton jut el, 
az olvasottságról visszajelzést kérünk. Kiadványunkat a többi közigazgatási hivatalnak is 
elküldjük tájékoztatásul. 
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JEGYZŐK SZAKMAI ÉRTEKEZLETE 
 
A Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal tevékenységét – összhangban a 
Belügyminisztérium 2003-2006 évre szóló közigazgatási és rendészeti ágazati stratégiájával – 
egyrészt az Európai Unióhoz történő csatlakozással összefüggő feladatok ellátása, másrészt a 
közigazgatási szolgáltatások korszerűsítését, a minőségirányítási rendszerek bevezetését, 
elterjesztését szolgáló programok megvalósítása határozza meg. E célkitűzés szellemében 
szerveztük a jegyzői értekezleteket – mint a szakmai képzés, felkészítés egy lehetséges 
formáját –  is.  
 
A jegyzők szakmai munkáját segítő rendszeres értekezletek napirendjén az első félévben – 
túlnyomó többségben – az önkormányzatok jogharmonizációs feladatai szerepeltek.  
A BM EU Integrációs Hivatalának főosztályvezető-helyettese, valamint szakértője a márciusi 
jegyzői értekezleten a helyi jogharmonizáció aktuális kérdéseiről, valamint a 
környezetvédelem és állattartás alapvető jogharmonizációs kérdéseiről tartott – nagy 
érdeklődéssel kísért – előadást és konzultációt. Ugyanezen a szakmai fórumon a jegyzők 
tájékoztatást kaptak az Európai Unió Hivatalos Lapja és az EU hivatalos jogtára 
megrendelési, előfizetési lehetőségéről, feltételeiről. 
Áprilisban hét területi államigazgatási szerv vezetője az Európai Uniós csatlakozás tükrében 
az agrárigazgatás feladatairól adott tájékoztatást. Második napirendi pontként az 
esélyegyenlőség érvényesülését segítő jogi segítségnyújtás intézményével ismerkedhettek 
meg a jegyzők.  
A szeptemberi tanácskozáson a területfejlesztés intézményrendszerének változásáról, a 
kistérségi fejlesztési tanácsok megalakításának jogi szabályozásáról hangzott el előadás. 
Második napirendként a többcélú kistérségi társulások megalakulásának, működésük 
megkezdésének tapasztalatairól adtak tájékoztatást a székhely városok jegyzői, illetve 
munkatársaik.  
A novemberi jegyzői értekezleten napirendre tűzött témák a jegyzők széleskörű tájékoztatását 
szolgálták, új jogintézmények, programok megismertetésével. Így a résztvevők a szociális és 
gyermekvédelem területén működő jogvédelemről szerezhettek fontos és hasznos ismereteket 
és bemutatkoztak a megyei betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselők. A másik 
tájékoztató „Az Utolsó padból” programról szólt, arról, hogy az indokolatlanul „sajátos 
nevelési igényűvé” minősített tanulók számának visszaszorításával kapcsolatban milyen 
tennivalók, feladatok vannak.  
 
2004. évben 6 alkalommal megtartott jegyzői értekezleten a jegyzők megjelenésének részletes 
kimutatását a 8. számú melléklet tartalmazza. 
 

POLGÁRMESTEREK ÉRTEKEZLETE  
 
A többcélú kistérségi társulások megalakításának jogi, szakmai és pénzügyi feltételei címmel 
értekezletet szerveztünk a polgármesterek részére 2004. május 13-án.  
A napirend a többcélú kistérségi társulás jogi szabályozásáról, a finanszírozás kérdéseiről 
szólt, valamint a közszolgáltatások szervezéséről a többcélú kistérségi társulásban. A témák 
előadói az illetékes minisztériumok vezető köztisztviselői voltak.   
 
A 119 települési önkormányzat polgármestere közül 
§ 58 fő (49 %) személyesen, 
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§ 15 településről (13 %) polgármestert képviselő személy vett részt az értekezleten.  
A 10 kistérség központ városi önkormányzatától a polgármester mellett a hivatal munkatársai 
is jelen voltak a tanácskozáson, de más önkormányzatoktól is szépszámmal érkeztek 
munkatársak.  
A polgármesteri értekezleten részt vett 
§ az ÁSZ Bács-Kiskun Megyei Ellenőrzési Iroda vezetője, 
§ a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Területi Hivatalának munkatársa,  
§ a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Tanács munkaszervezetének munkatársai.  

 
A polgármesteri értekezlet tapasztalata, eredményessége úgy összegezhető, hogy a napirendre 
tűzött témák megtárgyalása, az előadók által közvetített információk a társulási hajlandóság 
erősítését szolgálták.  
 
A jegyzői és polgármesteri értekezletekről összefoglaló adatokat a 8/A számú melléklet 
tartalmaz. 
 

RENDEZVÉNYEK SZERVEZÉSE 
 
A hivatalban 2004-es évben a rendezvények és a résztvevők száma — az előző évekhez 
viszonyítva  csökkent, ellenben a ráfordított munkanapok száma növekedett. (Adatok a 9. és 
9/A számú mellékletekben találhatóak.) Ennek oka, hogy az elmúlt évben a hivatali 
tevékenységben kiemelt hangsúlyt kapott az a tendencia, hogy – különösen a képzési, 
továbbképzési tevékenység terén – a szervezés során a szervezők mindinkább figyelembe 
vegyék a résztvevők azon igényét, hogy a lakó- illetve a munkahelyükhöz minél közelebb 
kerüljön sor az eseményre. A többnapos rendezvények esetében  a hatékonyság növelése 
érdekében bennlakásos oktatásokra is sor került. Ezek megszervezése több körültekintéssel jár 
és időigényesebb.  
A hagyományos rendezvényekre sor került, mint amilyen a  Közszolgálati és Köztisztviselői 
juniális.  
Az elmúlt évben kiemelkedő feladatként jelentkezett a hivatal életében a Köztisztviselők 
Napjáról történő megemlékezés, mivel 2004-ben Bács-Kiskun megye rendezhette meg az 
országos találkozót. A szervezésben, amelynek legfontosabb elemeit külön apparátusi 
értekezleten beszélte meg a hivatal, együttesen vett részt a BKM- Önkormányzat Hivatal, 
Kecskemét MJV Polgármesteri Hivatala valamint a BKM-i Közigazgatási Hivatal.  Az egész 
napos, több helyszínen zajló protokolláris, kulturális, sport, illetve szórakoztató jellegű 
programokat is felsorakoztató eseményre 2500 köztisztviselő érkezett a tizenkilenc megyéből 
és a fővárosból. A rendezvényen került sor többek között a Köztisztviselők Napja alkalmából 
kapott elismerések ünnepélyes átadására is. 
Szintén nagyszabású eseménnyel indult útjára az Ügyfélszolgálati karták országos bevezetését 
előkészítő modellkísérleti program. A rendezvényen, amelyen  BM és a MEH vezetői, a 
modellkísérlet részvevői, a Közigazgatási Hivatal munkatársai, a MÖH munkatársai, valamint 
a helyi és az országos sajtó képviselői, azaz összesen mintegy 180 fő vett részt. Az év során 
még több alkalommal került sor munka jellegű megbeszélésre, értekezletre a 
modellkísérlethez kapcsolódóan, melyek szervezését szintén a hivatal koordinálta.  
Az év vége felé került sor arra a Civil fórumra, amelynek célja, hogy az ügyfélszolgálati 
karták bevezetését előkészítő modellkísérletbe – karták célkitűzéseinek értelmében – 
bevonják a civil szférát, az érdekképviseleteket is. A rendezvény - amelyen közel száz fő volt 
jelen -  sikeresnek ítélték a  résztvevők.  
2004-ben a – a Köztisztviselők Napja országos rendezvényét kivéve - 280 rendezvény 
lebonyolítása 152 munkanapon történt. Egy rendezvényen a részt vevők számának átlaga 37 
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fő. Ez a szám is azt mutatja, hogy elsősorban vizsga előkészítő tanfolyamok, vizsgák 
szervezésére került sor, ezek részletes elemzését a beszámoló az adott tárgyköröknél 
tartalmazza.  
A rendezvényszervezéshez a technikai feltételek a tavalyi évben javultak.  A korszerű 
szemléltető eszközök alkalmazásához beszerzésre került két laptop. A teremhiány 
változatlanul gondot jelent, gyakran került sor a megyeházán kívül előadóterem 
igénybevételére (bérletére).  
A hivatal havi rendezvényterve az Interneten is megtalálható.  
Összegezve megállapítható, hogy az elmúlt évben a javuló technikai feltételek mellett, a 
korszerű szemléltető eszközök alkalmazásával emelkedett a rendezvények színvonala, a 
változatlan terem problémák miatt azonban több koordinációs munkára volt szükség.  
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VVIIII..  HHIIVVAATTAALLVVEEZZEETTŐŐ  HHAATTÁÁSSKKÖÖRRÉÉBBEE  TTAARRTTOOZZÓÓ  EEGGYYÉÉBB  FFEELLAADDAATTOOKK  
 

KÖZPONTI KÖZSZOLGÁLATI NYILVÁNTARTÁS 

A 2003. évi adatszolgáltatásból adódó 2004. évi feladatok 
A közszolgálati jogviszonnyal összefüggő adatkezelésre és a közszolgálati nyilvántartásra 
vonatkozó szabályokról szóló 233/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet 23. § (3) bekezdése alapján 
az adatszolgáltatót az általa rendelkezésre bocsátott adatokról — besorolási osztály, fizetési 
fokozat és vezetői megbízás szerinti bontásban — tájékoztatni kell.  
Fentieknek megfelelően a 2003. szeptember 15. és október 31. között végrehajtott 
adatszolgáltatásból összeállított  
Ø visszatájékoztató statisztikai táblákat  
§ a besorolás szerinti létszámról és  
§ életkor szerinti megoszlásról, 

Ø a jelentést a hibás személyekről, valamint 
Ø a központi nyilvántartásban eddig rögzített adatokról készült jegyzéket 

2004 áprilisában elektronikus formában megküldtük a közigazgatási hivatal adatgyűjtői 
körébe tartozó 140 közigazgatási szervnek.  
 
A 2003. évi adatszolgáltatás eredménye 2004. márciusban vált a hivatal számára 
hozzáférhetővé, melyből az adatszolgáltatás tapasztalatait is levonhattuk. 
Az adatokból megállapítható, hogy az adatszolgáltatás nem hibátlan, de 3 %-os hibahatár alatt 
van. Hibák csak a floppy-s adatszolgáltatóknál fordultak elő. Ennek oka a nem megfelelő 
technikai háttér illetve az adatszolgáltatók által használt szoftverek sokfélesége. A manuális, 
papíralapú adatlapokról történő adatrögzítés sokkal megbízhatóbbnak és pontosabbnak 
bizonyult. A floppy-s adatszolgáltatók esetében az ellenőrző program nem minden esetben 
működött tökéletesen, ezért a hibák csak a feldolgozásnál jelentkeztek. 
 

2004. évi adatszolgáltatás a központi közszolgálati nyilvántartásba 
 
A nyilvántartás szabályai több tekintetben is módosultak 2004-ben.  
2004 márciusában a belügyminiszter a közszolgálati nyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 
7/2002. (III. 12.) BM rendeletet módosította és a BM rendelet hatályát az ügykezelőkre is 
kiterjesztette.  
 
2004-ben szerkezetileg és tartalmilag is megváltozott a közszolgálati nyilvántartás néhány 
adatlap-oldala (J, JV, KF), a D jelölésű, jubileumi jutalmakra vonatkozó, adatlap-oldal pedig 
hatályát vesztette, bővült viszont az alapnyilvántartás egy új adatlap-oldallal (ÁKV, mely az 
állami készfizető kezességvállalással összefüggő adatokat tartalmazza).  
 
Fenti változásoknak megfelelően a 2004. évi adatszolgáltatás sokkal nagyobb munkát 
igényelt, mivel nem csak az adatszolgáltatási időszak alatt történt változásokat kellett 
jelenteni, hanem az ügykezelők teljes körű adatairól és minden köztisztviselő közszolgálati 
jogviszonyára vonatkozó adatairól — az adatlap-oldal tartalmi módosulása miatt — kellett az 
adatszolgáltatást teljesíteni. Ebben az évben tehát az adatszolgáltató szervek nem adhattak 
nemleges jelentést, az előző évi gyors adatszolgáltatáshoz képest megtöbbszöröződött az 
adatrögzítéssel töltött idő.  
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2004. szeptember 22-től október 31-ig terjedő időszakban a közigazgatási hivatal informatikai 
főosztályán elhelyezett három darab számítógépen összesen 140 — a hivatal adatgyűjtői 
körébe tartozó — közigazgatási szerv szolgáltatott adatot manuális illetve mágneslemezes 
módszer alkalmazásával. Az adatszolgáltatáshoz hivatalunk szakmai és technikai segítséget 
nyújtott, az adatszolgáltatás tartalmáért az adatszolgáltató közigazgatási szerv felel.  
 

MAGYAR IGAZOLVÁNYOK ÉS AZ EHHEZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB DOKUMENTUMOK 
KÉZBESÍTÉSE 
 
A szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. tv. (továbbiakban: Szátv.) 
2002. január 1-jén lépett hatályba. A tv. végrehajtására a magyar igazolvány és a magyar 
hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról szóló 318/2001./XII.29./Korm. 
rendelet határozott meg feladatot a BM Központi Hivatal és a közigazgatási hivatalok 
számára. A kormányrendelet mellékletében kijelölt 13 közigazgatási hivatal az elkészült 
okmányok kézbesítésében működik közre. 
 
A Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal- az említett kormányrendelet melléklete 
értelmében – kizárólag a Szerbia és Montenegró (korábban: Jugoszláv Köztársaság területén 
élő jogosultak számára kézbesítheti a Szátv. által meghatározott dokumentumokat (magyar 
igazolvány, magyar hozzátartozói igazolvány, diákigazolvány, pedagógusigazolvány és 
oktatói kártya). 
2004. évben összesen 62 magyar igazolvány és hozzátartozói igazolvány érkezett, míg diák- 
és pedagógusigazolványból ennél lényegesen kevesebb, összesen 3 darab. A jogosultaknak 
összesen 72 magyar igazolvány, illetve hozzátartozói igazolvány, valamint 4 pedagógus 
igazolvány került átadásra. 
 
Az átvétel két módon történt: 
Ø személyesen a jogosult által, 
Ø a jogosult által meghatalmazott magyar, illetve szerbia és montenegrói állampolgár által. 
 
A korábbi évek gyakorlatával ellentétben, 2004-ben nem került sor ún. csoportos átvételre. 
Ennek elsősorban az az oka, hogy az igénylések száma jelentősen csökkent, illetve tavaly 
átadtunk több, mint 4500 igazolványt, így az hivatalban lévő okiratok csekély száma nem 
indokolja a szervezett átadást. 
 
A magyar igazolvány és magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárásról 
szóló 318/2001./XII.29./Korm. rendelet 8 §. (3) bekezdés alapján a megyei és fővárosi hivatal 
a kiállítástól számított 12 hónapon belül át nem vett igazolványokat visszaküldi a Központi 
Hivatalnak. Ennek értelmében 2004. évben is, a több, mint 12 hónapja legyártott és át nem 
vett igazolványok – összesen 164 darab- visszaküldésre került a Központi Hivatalnak, 
természetesen e közben szem előtt tartva a jogosultak igényeit is. A Hivatal munkatársa 
felhívással élt a Fórumon keresztül a lejárati határidőt illetően, a dokumentumok 
visszaküldésére csak a Központi Hivatallal történt egyeztetés után került sor. Természetesen, 
amennyiben a jogosult azt a törvényes úton – azaz a helyi Információs Irodán keresztül- kérte, 
számára ismét biztosított volt az igazolvány átadása. 
 
Jelenleg 38 érvényes magyar, illetve magyar hozzátartozói igazolvány vár átadásra a 
Hivatalban. Ezek közül hatnak ez év végével lejár az őrzési határideje. 
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A magyar igazolványokhoz kapcsolódó diák, illetve pedagógusigazolványok átvétele 
tekintetében az a tapasztalat, hogy csekély az érdeklődés a Hivatalban átvehető 
dokumentumok iránt.  
 
Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont (OKÉV) Központi Főigazgatósága 
által 2004. október 12-ei keltezésű 13325-3/2004 hivatkozási számmal megküldött levele 
értelmében a Közigazgatási Hivatalban lévő érvénytelen és lejárt őrzésű diák- és 
pedagógusigazolványok selejtezésre kerültek. Ez a művelet összesen 100 okiratot, 89 db 
diákigazolványt és 11 db pedagógusigazolvány érintett. 
 
A selejtezés az OKÉV által megküldött technikai útmutatóban leírt eljárás szerint történt. A 
számítógépes nyilvántartásban az „igazolvány helye” pontban a „selejtezve” állapot beállítása 
megtörtént. 
 
Ezt követően a jegyzőkönyvhöz mellékelt listán szereplő igazolványok megsemmisítésre 
kerültek (darabolással).  
Ennek következtében a Hivatalban jelenleg összesen 3 darab olyan pedagógusigazolvány van, 
amelynek ugyan lejárt az érvényessége, de az őrzési ideje még nem. 
 

PARLAGFŰ-IRTÁSSAL KAPCSOLATOS FELMÉRÉS  
 
A parlagfű elleni védekezés - a növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény, valamint 
a növényvédelmi tevékenységről szóló 5/2001 (I.16.) FVM rendelet alapján - a földhasználó 
és a termelő kötelezettsége. A 2003-ban módosított rendelet külön nevesíti a parlagfüvet, 
amely ellen a jogszabály értelmében a virágzás előtt kell védekezni. Belterületi ingatlanok 
esetében a növényvédelmi hatósági feladatokat a jegyző látja el. 
 
Ennek kapcsán adatszolgáltatásra kértük fel a települési önkormányzatokat a 2004-es évre 
vonatkozóan. 
 
Bács-Kiskun megye települési önkormányzatai részéről teljes körű adatszolgáltatást kaptunk 
felmerült hatósági intézkedések tekintetében. Az erről készült táblázat a 10. számú 
mellékeltben tekinthető meg, amelynek alapján az alábbi, összegző értékelést tette meg a 
Hivatal:  
 
Ø A 119 települési önkormányzat közül 40 adatlapon volt nemleges a válasz minden 

kérdésre, azaz nem történt hatósági intézkedés parlagfű irtással kapcsolatosan. 
 
Ø Összesen 805 bejelentés kivizsgálására került sor 2004. évben. A számok 

tekintetében nagy eltérés mutatkozik az egyes települések között. A legtöbb ilyen 
jellegű intézkedés Kecskemét Megyei Jogú Városban történt (316 db), de a település 
lélekszámához viszonyítva a legkiemelkedőbb adat Tiszaalpáré, ahol 51 bejelentést 
vizsgáltak ki. 

 
Ø A hivatalból indított eljárások száma összesen 1604 db. Ebben az esetben is nagy 

eltérések észlelhetők. Kiemelkedő adat, hogy a viszonylag kis lélekszámú 
Tiszaalpáron 346 db-ról adtak számot, míg Kecskeméten ugyanez az intézkedésforma 
316 esetben fordult elő. Szintén sok hivatalból indított eljárásra került sor Izsákon 
(264 db). 
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Ø Az értesítések felszólítások száma összesen 5546 db. Ebből 1899-et Kecskemét 
MJV részéről küldtek ki. Ugyanakkor talán ennél az adatszolgáltatásnál érezhető a 
legmarkánsabb eltérés a számok között, ugyanis a kis lakosságszámú települések 
közül néhány esetben az átlagostól nagymértékben eltérő adatot kaptunk. Így például 
Csátalján 680 db, Páhin 400 db, Kunadacson 222 db értesítés, felszólítás történt. Ez 
esetben lehetséges magyarázat a kért adatok jellegének másképp értelmezése, 
elsősorban a tájékoztatás jellegét tekintve. Előfordulhat, hogy a helyi tájékoztatást 
valahol egyszeri esetnek vettek, míg máshol a lakosság egészével számoltak. 
Javasolnám, hogy a jövőben két külön adatként kezeljük az értesítést és a felszólítást, 
az ilyen félreértések elkerülése érdekében. 

 
Ø Összesen 547 db védekezésre kötelező határozat meghozatalára került sor a 

megyében 2004. évben. A felszólítások számához viszonyítva ez az adat közepesen 
jónak tekinthető. Voltak ez esetben is olyan települések, ahol kiemelkedően sok 
kötelező határozatot hoztak. A legtöbbet Szentkirály községben 330 db-ot, Lakitelek 
nagyközségben 80, Dávodon községben 39, míg Hercegszántó községben pedig 30 
védekezésre kötelező határozat született. Ezzel szemben Kecskemét MJV-ban 
mindössze 11 alkalommal kellett ehhez az intézkedéshez folyamodni. A településektől 
kapott értesülésekből azonban azt a következtetést lehet levonni, hogy a lakosság már 
a felszólítást követően eleget tett a parlagfű irtási kötelezettségének. 

 
Ø Bács- Kiskun megyében 899 alkalommal került sor hatósági intézkedésre 

elvégzett gyomirtásra. Az intézkedések számára jellemző, hogy általában arányos a 
települések lakosság számával. A városokban 50-150 alkalommal míg a községekben 
jellemzően nem volt szükség ilyen intézkedésre. Kiemelkedik azonban néhány 
település, mint például Ballószög (47db), vagy Dávod (43 db) hatósági intézkedésre 
elvégzett gyomirtással. 

 
Ø Növényvédelmi bírság mindössze 23 db volt a megyében, ebből Kecel városában 15 

db, míg a többi településen 1-2 db. Ez mutatja, hogy a lakosság igyekszik elkerülni ezt 
a végső intézkedést, és a kötelező határozatot követően eleget tesz gyomirtási 
kötelezettségének. 

 
Ø  Közérdekű védekezés elrendelésére 4 alkalommal került sor. 

 
Ø Közérdekű védekezés végrehajtásáról 3 esetben tájékoztattak az önkormányzatok. 

Ez utóbbi két adatból szintén arra a következtethetünk, mi szerint az enyhébb hatósági 
intézkedések hatására megtörtént a gyomirtás, a legsúlyosabb intézkedési formát nem, 
vagy csak ritkán kellett foganatosítani. 

 
Ø A közérdekű védekezés felmerült költsége összesen 317.129 Ft. Ez az összköltség 

három településen felmerült kiadások összessége. Dunapataj (10.129 Ft), Kecel 
(247.000 Ft) és Kunbaracs (60.000 Ft). A többi településen az önkormányzat részéről 
nem merült fel kiadás a parlagfű irtással kapcsolatos közérdekű védekezés miatt. 

 
A kért adatokon túl több település is levélben tért ki a mezőőrök hasznos tevékenységére, 
akik segítik az önkormányzatok tájékoztató, felszólító munkáját. Szintén többen jelezték, 
hogy a gyomirtásban az önkormányzat közhasznú és közérdekű dolgozói bevonásával 
elérték, hogy a településen gyakorlatilag megszűnt a parlagfű okozta probléma.  
 
 



 - 67 - 

MUNKAVÉDELMI IGAZGATÁS 
 
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 54. §-ának előírásai szerint a munkáltató 
évente köteles értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető 
kockázatokat, mely hivatalunkban határidőre megtörtént. Az értékelés a korábban elkészített 
intézkedési terv, valamint az ennek alapján, továbbá a jogszabályok szerint kialakított 
„Kockázatértékelés” a beszámolási időszakban felülvizsgálatra került.  
 
Az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség útmutatása szerinti 
felülvizsgálat kiterjedt a munkavégzés körülményeinek, a munkaeszközök használatának, 
valamint az emberi, pszichés és szervezési tényezők vizsgálatára, továbbá feladatokat 
állapított meg a következő időszakra.  
Az értékelés alapján intézkedtünk a kockázatok megfelelő szintre történő csökkentésére. 
Megállapítottuk, hogy hivatalunkban újabb veszélyek, kockázati elemek nem merültek fel, 
ezért nem indokolt ismételten a kockázati helyzet felmérése, sőt e tényezők mennyisége 
csökkent, de sajnos teljes mértékben nem került felszámolásra. Kijelenthető továbbá, hogy a 
kockázatok jelentős része a „lehetséges, de nem valószínű”, míg a számítógép előtti 
munkavégzés az a kockázat, mely esetében a látáskárosodás a „szinte elkerülhetetlen – csak 
idő kérdése” kategóriába sorolható, ezért ennek kiemelt fontosságot tulajdonítottunk.  
 
Intézkedéseinkről, megállapításainkról készült dokumentumok másolatát a munkavédelem 
egyes ágazati feladatainak egységes ellátásáról szóló 27/2004. (BK. 17.) BM utasítás 9. pontja 
alapján megküldtük a Belügyminisztérium Egészségügyi Koordinációs Önálló Osztályára. 
 
 

TŰZVÉDELMI IGAZGATÁS  
 
A hivatal tűzvédelmi helyzetében 2004. évben változás nem történt, tűzeset nem volt.  
Naprakész tervekkel, nyilvántartásokkal rendelkezünk. A hivatal dolgozóinak ismétlődő 
tűzvédelmi oktatása megtörtént, a székházat üzemeltető megyei önkormányzat főjegyzője 
által szervezett és meghirdetett, a tűzvédelmi feladatokról szóló előadáson, ahol a hivatal 
dolgozói is részt vettek.  
 

VÉDELMI IGAZGATÁSI FELADATOK 
 
A Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal a védelmi igazgatással kapcsolatos, 
jogszabályokból eredő kötelezettségét a 2004-es évben is teljesítette: terveink naprakészek, 
aktualizálásuk megtörtént. 
A Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal vezetője a Bács-Kiskun Megyei Védelmi 
Bizottság tagja, a hivatal Koordinációs és Szervezési Főosztályának vezetője a Megyei 
Védelmi Bizottság Jogi, igazgatási munkacsoportjának vezetője. Megbízatásukból eredő 
kötelezettségeiknek a 2004-es évben maradéktalanul eleget tettek.  
A Hivatal és a Védelmi Bizottság közötti munkakapcsolat jónak értékelhető. Kiemelendő a 
2004. évi együttműködés területéről a közigazgatási hivatal építésügyi igazgatási feladatokat 
ellátó munkatársainak részvétele, szakmai segítségnyújtása a megyében keletkezett 
viharkárok felmérésben, és a helyreállítási feladatokban.  
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IKTATÁS, LEÍRÁSI FELADATOK 
 
Hivatalunkban az iratkezelés többféle számítógépes iktatóprogram felhasználásával, osztott 
iktatási rendszerben, három különböző helyiségben történik. A hivatal belső szervezeti 
egységeinek iktatását a Koordinációs és Szervezési Főosztály keretein belül 2 fő teljes 
munkaidőben, míg 1 fő 4 órában testületi jegyzőkönyvek iktatását végzi. 
2004-ben az iktatott iratok száma 15 223 db, ebből főszám 6 580 db, alszám 8643 db. A 
Törvényességi Főosztály jegyzőkönyveinek száma: 5362 db. Sajnos 2004. évben nem tudtuk 
végrehajtani a selejtezést, ezért egyre nagyobb gondot jelent az iratok elhelyezése. 
 
A leírási feladatok nagysága évről évre csökken annak függvényében, ahogyan a 
számítógépek száma növekszik. Az öt főosztály leírási feladatait 2 ügykezelő végzi el, 
valamint adatrögzítési tevékenységet lát el 4 órában 1 köztisztviselő. 
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VVIIIIII..  IINNFFOORRMMAATTIIKKAAII  FFEELLAADDAATTOOKK  
 

A NÉPSZAVAZÁSSAL, VÁLASZTÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK INFORMATIKAI 
TAPASZTALATAI 
 
2004-ben kiemelkedő fontosságú feladatunk volt az Európai Parlament tagjainak 2004. június 
13-án megtartott választása informatikai előkészítésében és választásnapi feladataiban való 
közreműködés. Ilyen típusú választást hazánkban most tartottak először. Elmondhatjuk, hogy 
bár a választási eljárás minden elemét végre kellett hajtani, ezek az elemek a típus 
sajátosságaival tovább bővültek. Az elmúlt választásokhoz hasonlóan a Területi Választási 
Iroda informatikai feladatainak jogszabályok szerinti ellátását végeztük az előkészítés és a 
végrehajtás során. Ide tartozott a szavazókörök karbantartásának megszervezése és rögzítése, 
melynek újdonsága az egységes központi körzetesítő rendszer alkalmazása volt. A választói 
nyilvántartások, mint a névjegyzék, a szavazati joggal nem rendelkezők jegyzéke, az értesítők 
elkészítése, valamint az egyéb választási nyomtatványok csomagolása és a Helyi Választási 
Irodáknak történő átadása szintén a feladatunk volt. 
A Választás Ügyviteli Rendszer üzemeltetése, az informatikai rendszereket tesztelő főpróbák 
megszervezése, irányítása és felügyelete elengedhetetlen része volt választással kapcsolatos 
tevékenységünknek. 
Új feladatként jelentkezett az alábbi nyilvántartások megyei feltöltésének ellenőrzése: 

Ø Külképviseleten szavazó magyar állampolgárok nyilvántartása, 
Ø Külföldön, de nem külképviseleten szavazó magyar állampolgárok nyilvántartása, 
Ø Magyarországon szavazó más EU tagállam állampolgárának nyilvántartása, 

A felsorolt nyilvántartások adták az alapját annak, hogy az Európai Unióban egy időben zajló 
parlamenti választás során az Unió egész területén érvényesüljenek a szavazás tisztaságát 
meghatározó szabályok. 
Újdonságként került bevezetésre a települési jegyzők és jegyzőkönyvvezetők távoktatásos 
képzése. Ez a rendszer magában foglalta az elsajátítandó anyag elektronikus úton történő 
terítését és a központi vizsgarendszerbe történő bejelentkezéssel az elektronikus vizsgát is. A 
vizsga eredménye rögtön kiértékelésre is került. Az elektronikus távoktatást ilyen nagy 
résztvevői körben most alkalmazták először. 
A választás egész folyamatát egy négy nyelven „megszólaló”— integrált WEB lapon 
kísérhették végig az érdeklődők. A központi WEB lap további újdonsága volt, hogy a vakok 
és gyengén látók részére a legfontosabb információkat „felolvasós” technikával 
akadálymentesített menüpontok segítették. 
 
Szintén kiemelt feladatunk volt a 2004. december 5-én két kérdésben tartott országos 
ügydöntő népszavazás informatikai vonatkozású végrehajtása. A népszavazásokat a többi 
választási típushoz viszonyítva a legegyszerűbbeknek mondjuk, hiszen nincsenek jelöltek, 
ezért a választási előkészítő munka sok tekintetben egyszerűsödik. Viszont még a 
„legegyszerűbb” választási feladat során is nagyon sok az olyan kötelező feladat, amely 
előkészítése, végrehajtása és leellenőrzése fokozott gondosságot és figyelmet igényel a 
választási apparátus részéről, már a szavazást megelőző több hónapon át. Gondolunk itt a 
települési szavazókörök felülvizsgálatának kötelező megszervezésére, az értesítőszelvények, a 
—választójogosultság nyilvántartására szolgáló— névjegyzékek, valamint a szavazati joggal 
nem rendelkezők jegyzékének határidőben történő elkészítésére és a helyi választási 
irodáknak történő átadására. 
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A szavazásnapi adatbeviteli feladatok közül első ízben most került sor a napközbeni 
jelentések és az előzetes adatokat tartalmazó adatlapok települési szintű feldolgozására. 
Megyénkben ez 97 települést érintett, akik felkészítését már jóval a választások előtt 
megkezdtük, biztosítva ezzel a megfelelő oktatás és gyakorlás lehetőségét. A feldolgozás 
technikai alapját a közeljövőben induló Anyakönyvi Szolgáltató Rendszerhez telepített 
számítógépek adták. A végleges adatokat tartalmazó szavazóköri jegyzőkönyvek rögzítése 
továbbra is az illetékes okmányirodai feldolgozóhelyen történt meg. 
A választások problémamentes lebonyolítását a két technikai próba, a két integrált 
informatikai főpróba, valamint a szavazásnapi adatfeldolgozások irányítása és felügyelete 
szavatolta. A választási feladat szépségét az adja, hogy a többszintű jogszabályok 
végrehajtása során zökkenőmentesen működnek együtt az államigazgatás és a közigazgatás 
különböző szintű szakmai szervezetei és azok munkatársai.  
 
Az Európai Parlamenti választás és a népszavazás előkészületi munkálataiban eredményesen 
alkalmaztuk a Választás Ügyviteli Rendszer feladatkiosztó és beszámoltató funkcionális 
rendszerét és ennek segítségével követni tudtuk a jogszabályi és belső utasítások által 
kiszabott határidőket.  A rendszer segítségével biztosítható volt a választási folyamat 
előkészítésének és lebonyolításának valamennyi résztvevőjével való állandó és gyors 
kapcsolattartás és így hatékonyan tudtuk támogatni a TVI vezetőjét választási feladatainak 
ellátásában. 
 
Helyi időközi választásokhoz az alábbi települések részére nyomtattuk ki a választási 
névjegyzéket és értesítőt: 

Ø Dunapataj, cigány kisebbségi választás (június 13.), 
Ø Kaskantyú, polgármester választás (október 17.), 
Ø Kunszállás, népszavazás (augusztus 29.), 

Az anyagok nyomtatásán és a választás napján történő telefonos ügyelettartáson kívül az 
időközi választásokhoz nem kötődnek informatikai feladatok. 

MINŐSÉGÜGYI RENDSZER BEVEZETÉSÉNEK HATÁSA AZ INFORMATIKAI 
TEVÉKENYSÉG FELTÉTELEINEK ALAKULÁSÁRA 
 
A 2004-ben bevezetett CAF Minőségirányítási Rendszer Intézkedési Tervében több feladat is 
meghatározásra került az informatikai terület részére, ezeket az alábbiak szerint hajtottuk 
végre: 

Ø Az év során minden munkatárs számára megteremtődött az elektronikus levelezés 
lehetősége. A technikai lehetőség mellett házon belüli, célzott oktatásokkal arra 
törekedtünk, hogy megteremtsük, vagy elmélyítsük munkatársaink tudását az 
elektronikus levelezés témakörében. A tapasztalatok azt mutatják, hogy az 
elektronikus kapcsolattartással felgyorsult az adatok áramlása és hozzáférhetősége, 
valamint átalakult a hivatal külső és belső kommunikációja. Természetes, hogy 
költségkímélő módon sok anyag elektronikusan kerül továbbküldésre és egyre 
inkább természetes, hogy az ügyfelektől és a főhatóságoktól elektronikusan 
érkezik megkeresés vagy utasítás. A „tudatos” és szakszerű elektronikus levelezési 
kultúra elmélyítése érdekében további tanfolyamokat tervezünk. A leírt 
elektronikus kapcsolattartás gyakorlása elengedhetetlenül fontos a közeljövőben 
bevezetendő új —a közigazgatási eljárást elektronikus úton intéző— módszerek 
bevezetésénél, 

Ø November hónapban kiépült a hivatal új informatikai hálózata. A strukturált 
kábelezésű hálózat minden dolgozónak biztosítja a hivatal informatikai 
erőforrásaihoz történő problémamentes hozzáférést megszüntetve a régi hálózatra 
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jellemző adatátviteli hibákat. Az ily módon egységesen elérhető erőforrások közül 
kiemeljük a központi DVD jogtár elérését, a központi nyomtatókra történő 
nyomtatás és a központi Internet szolgáltatás lehetőségét, amely új lehetőségekkel 
sok tekintetben konkrét megtakarítások, vagy magasabb szintű szolgáltatások 
érhetők el, segítve a gyorsabb és pontosabb irodai munkát, 

Ø Hivatalunk eszközparkját a rendelkezésre álló beruházási keret függvényében 
igyekeztünk fejleszteni. A keretből 7 számítógépet újítottunk fel, 14 új asztali 
számítógépet és 3 laptopot állítottunk üzembe. Az év végén a BM Központi 
Hivatalának —lecserélt okmányos gépekből képződött— állományából 30 
használt számítógépet igényeltünk és kaptunk. Az így kapott gépekhez saját 
forrásból vásároltuk meg a szükséges mennyiségű operációs rendszert. A gépek 
szétosztása folyamatban van. A felsorolt fejlesztések azt eredményezik, hogy 
hivatalunkban minden munkatárs rendelkezik olyan számítógéppel, amellyel 
munkáját megfelelő feltételek között tudja végezni. Ez azt jelenti, hogy a felújított 
hálózaton mindenki egyenrangúan éri el a hivatali erőforrásokat: CD jogtár, 
nyomtatás, Internet, belső információk, elektronikus levelezés, 

Ø A hivatali munkához elengedhetetlen új —DVD alapú— jogszabálykereső 
rendszerünk bevezetését szintén célzott házi oktatással segítettük. 

FEJLŐDŐ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁS 
 
2004 év végén formailag és tartalmilag is megújult hivatalunk honlapja. A változásra mindkét 
területen szükség volt, egyrészt azért, mert fontos az állandó megújulás, másrészt pedig a 
jogszabályok és az ügyfélközpontú működés egyre bővebb és az ügyfelek szempontjából 
jobban kezelhető tartalom megjelentetését tették szükségessé. A honlapunk megújulását 
mindenki megítélheti, aki ellátogat a  www.bacskozig.hu című weboldalra. Tartalmi 
szempontból az alábbi újdonságokat vezettük be: 

Ø Hivatali szerkesztőség által szerkesztett és lektorált hírek és általános tartalom, 
Ø Nevet, telefonszámot, szobaszámot, főbb tevékenységet, ügyfélfogadási időt és 

elektronikus elérhetőséget mutató ügyfélsegítő információk, 
Ø Sajtóanyagok, 
Ø Letölthető iratminták, 
Ø Ügymeneteket leíró, ügyfél-tájékoztató dokumentációk, 
Ø Az ügyfelek véleményét közvetlenül fogadó fórum rendszer elindítása.  

TÖRV RENDSZER MEGÚJÍTÁSA 
 
Az év során elvégzett folyamatos szervező és fejlesztő munka eredményeként bevezetés előtt 
áll a törvényességi ellenőrzési szakterület munkáját segítő —formájában és szolgáltatásaiban 
megújult— Törvényességi Ellenőrzési Rendszer (TÖRV). Hivatalunk a régi rendszer 
adatainak tisztításához szükséges exportáló program fejlesztését, az ehhez kapcsolódó 
módszertani útmutató kidolgozását, valamint az országos konvertálási munka során felvetődő 
kérdések megválaszolását vállalta. Emellett közreműködtünk a rendszertelepítés feladatainak 
országos szintű koordinálásában is. A fejlesztés lezárása után az önkormányzati törzsadatok, 
jegyzőkönyvek, a rendeletek leíró adatai és csatolt állományaik elektronikus úton juttathatók a 
megyei rendszerbe. Innen teljesen automatizált módon kerülnek az adatok a 
Belügyminisztérium önkormányzati törzsadattárába, valamint a szintén központi 
önkormányzati rendelettárba.  
Mindkét központi adattár megtekinthető az Interneten: 

Ø Önkormányzati rendelettár: nrt.bm.hu 
Ø Önkormányzati törzsadattár: nrt.bm.hu/bm/nrt.nsf/nev?openview 



 - 72 - 

 
A rendszer alapjaiban készen áll arra, hogy a dokumentumok elektronikus aláírással ellátva 
közlekedjenek —önkormányzati szinttől minisztériumi szintig— a különböző igazgatási 
szintek között. 
 

KÖZPONTI ANYAKÖNYVI PROJEKTBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉG 
 
2004. áprilisában a Belügyminisztérium Központi Hivatala az anyakönyvi feladatok 
informatikai támogatására CsAK projekt néven új feladatot indított útjára. Célja a települési 
anyakönyvvezetők –központi rendszerhez kapcsolódó— számítógépes programmal való 
ellátása volt, amely természetesen együtt járt számítástechnikai berendezések szállításával is. 
A települések számítógépet, modemet, nyomtatót és a hiteles bejelentkezéshez szükséges 
elektronikus kártyaolvasót kaptak. A telepített eszközök mobil (GPRS) kapcsolatot építenek 
fel a központi adatbázissal, amelyen keresztül védett vonalon kommunikálhatnak. 
Megyénkben a telepítés 119 településből 115-öt érintett. Azokhoz az önkormányzatokhoz 
természetesen nem telepítettek infrastruktúrát, amelyeknél nincs önálló anyakönyvi 
ügyintézés. A települések, valamint a hozzáféréshez feljogosítottak nagy száma már a munka 
elején nyilvánvaló tette, hogy a sokrétű segítő „helpdesk” feladatok ellátásához be kell vonni 
területi segítséget. 
A rendszer eddigi bevezetése során az alábbi feladatokat végeztük: 

Ø A pontos helyszínek és a helyi alkalmazók felmérése, 
Ø A gépszállítások, majd a technikai eszközök telepítése során felmerült problémák 

kezelése és megoldása.  
Ø Alapfokú számítástechnikai tanfolyam megszervezése az azt igénylő települések 

részére. Természetes, hogy az informatikai rendszert eddig alig használó körben a 
telepített modern technika „hirtelen ugrást” jelent és jogosan várták az alapok 
megtanítását is, 

Ø A rendszerhez kapcsolódó levelező és fórum rendszer kezelési sajátosságainak 
megismertetése, és felmerülő kérdések megválaszolása. Az országosan több ezer 
„szereplős” feladat esetén kritikus lehet a kapcsolattartás kérdése. Ezt az 
Anyakönyvi Szolgáltató Rendszer (ASZA) belső levelezővel és fórum rendszerrel 
támogatja. Itt is elengedhetetlen volt a kollegák szemléletváltásának segítése, az új 
formák és új lehetőségek megismerésének támogatása, 

Ø A hozzáférési jogosultság, valamint a bejelentkező-kártya igények feldolgozása, a 
jogosultsági kártyák érvényesítése és kiosztása. 

Előttünk álló feladatok 
Ø Az ASZA rendszer szakmai oktatása, mintegy 230 fő részvételével, 
Ø a rendszer indulása után folyamatos technikai és alkalmazási segítségnyújtás 

(Helpdesk). 

INTERNETES KÖZIGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER BEVEZETÉSÉBEN 
VÉGZETT TEVÉKENYSÉG, 
 
A Magyar Információs Társadalom Stratégiában elhatározásra került, hogy az elektronikus 
kormányzás eszközeinek felhasználásával elő kell segíteni a közszolgáltatások elektronikus 
elérhetőségét. Ez egyben Európai Uniós ajánlás és elvárás is. 
Előremutató példaként a Belügyminisztérium Központi Hivatala az ügyfélfogadás 
zökkenőmentessége és az okmányirodai feladatok ellátásának segítésére kifejlesztette az 
Internetes Közigazgatási Szolgáltató Rendszert (XR). A rendszer támogatja a polgárok 
okmányirodai ügyintézéséhez az időpontfoglalást és egyes okmánytípus vonatkozásában az 
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ügyindítást. Mindezt egy Internetes felületen keresztül, ami a jövőben kiegészülhet 
elektronikus levelezéssel, SMS küldéssel. 
A rendszer bevezetése során feladatunk volt az abba folyamatosan bekapcsolódó 
okmányirodák koordinációja és segítése, valamint a rendszer tesztelése. 
Az XR rendszer egységes belépési pontja már most is elérhető a kormányzati portálon 
keresztül (www.magyarorszag.hu). 
 

TERÜLETI ÉS A HELYI NÉPESSÉG-NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER 
 
Feladatunk volt ebben az évben is a területi népesség-nyilvántartási rendszer üzemeltetése és 
karbantartása. Ennek során: 

Ø Teljesítettük az adatszolgáltatási kérelmeket és lekérdezéseket jogszabályi 
felhatalmazás szerint, 

Ø Két önkormányzathoz telepítettük a Vizuál Regiszter programot, így jelenleg a 
119 önkormányzatból  90 használja a helyi program lehetőségeit, ezen 
településekhez kapcsolódva felügyeltük a helyi számítógépes népesség-
nyilvántartási rendszer problémamentes működését, 

Ø Szükség szerint újratelepítettük a programot és annak adatbázisait, 
Ø A helyi adatbázisok karbantartó állományait hetenként küldtük meg az 

önkormányzatok részére hálózaton keresztül, 
Ø Felügyeleti ellenőrzést végeztünk Kiskunhalas, Bácsborsód, Tataháza, Mélykút, 

Kisszállás és Baja települések önkormányzatánál, 
Ø Részt vettünk a témához kapcsolódó szakmai konzultációkon. 

A 2003-ÉVBEN TELJESÍTETT ANYAKÖNYVI BEJEGYZÉSEKRŐL KÉSZÜLT 
ADATTABLÓK ELLENŐRZÉSE. 
 
Az anyakönyvi események népmozgalmi változások címén kerülnek rögzítésre az országos 
személyiadat lakcímnyilvántartás számítógépes adatbázisába. Az előző év feldolgozott 
tételeiről kinyomtatott listákat az önkormányzatok anyakönyvvezetői kapják meg a BM 
Központi hivatalától, majd az anyakönyvi bejegyzésekkel való összevetés és az esetleg 
szükséges javítás után hivatalunkhoz továbbítják. 
A mi feladatunk a megye valamennyi településétől begyűjteni a táblákat és ellenőrizni, hogy a 
megfelelő kezelési feljegyzésekkel ellátták-e az adatsorokat, illetve kontrollálni, hogy a 
megjelölt javítások valóban sikeresen átvezetődtek e a nyilvántartásban. Az ellenőrzött 
listákat a BM Központi Hivatal  Hatósági és Felügyeleti főosztályának kell megküldenünk a  
megadott határidőre. 

BEL- ÉS KÜLTERÜLETI KÖRZETESÍTÉS 
A Belügyminisztérium Önkormányzati és Gazdasági Főosztálya, valamint a BM Központi 
Hivatala együttes megkeresésére a helyi önkormányzatok támogatásáról szóló törvény alapján 
évente fel kell mérni a települések belterületi és külterületi lakosságszámát. E feladat a 
települések közterületeinek belterületi, egyéb belterületi és külterületi kategóriákba való 
körzetesítését jelenti. A települések számára évente egy alkalommal elkészítjük a körzetesítés 
alapjául szolgáló listát és a körzetellenőrzést követően elvégezzük a személyiadat és 
lakcímnyilvántartás számítógépes rendszerébe történő felvitelt és karbantartást.  
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HIVATALI RENDSZERFELÜGYELET 
Végeztük a hardver és szoftver termékek beüzemelését, oktatását és felügyeletét. A 
megvalósított hálózati felújítás igen jótékony hatással volt az üzemeltetés adatbiztonságára és 
problémamentességére. Szerverparkunkat egy nagyobb teherbírású gerincre telepíthettük, 
ezáltal javítva házon belüli elérhetőségüket.  

EGYÉB FELADATOK 
Ø A megrendezésre került „Köztisztviselők Napja” rendezvényt külön WEB oldal 

szerkesztésével és a rendezők és meghívottak közötti folyamatos kapcsolattartással 
támogattuk (telefon, e-mail), 

Ø A 218/2005 számú kormányrendelet értelmében a mozgásában korlátozott 
személyek parkolási  igazolványát az okmányirodákban állítják ki 2004. július 1-
től. A bevezetés előtt álló új alkalmazáshoz szükséges ismereteket távoktatás útján 
sajátították el az okmányirodák ügyintézői. Az oktatáshoz szükséges tananyag 
eljuttatásának, valamint a vizsga lebonyolításának megszervezésében és 
lebonyolításában a BM Központi Hivatala Oktatásszervezési Osztályát segítettük 
június és szeptember hónapban. Ez a feladat elsősorban a közel 150 fő előírt 
kézbesítésének megszerzését biztosító oktatás és a vizsgáztatás lebonyolításának 
koordinálását jelentette, 

Ø Rögzítettük és javítottuk a települések szabálysértési és hatósági statisztikáit, 
Ø A szervezeti egységek részére napi rendszerességgel szolgáltatunk adatokat az 

országos személy és lakcím, valamint a gépjármű nyilvántartásból, 
Ø Oktatóként és vizsgabiztosként részt vettünk a hivatalunk által szervezett 

vizsgáztatásokban (közigazgatási alap- és szakvizsga), 
Ø A szervezeti egységek statisztikai adatait havi bontásban gyűjtöttük, amely 

lehetőséget ad arra, hogy bármikor megnézzük az időarányosan összesített 
adatokat, 

Ø Figyelemmel kísértük az okmányirodai fórumokat és a belső levelezőrendszert és 
gondoskodtunk az információk érintettekhez való eljuttatásáról, 

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy az informatikai szakterületre jellemzően feladataink igen 
sokrétűek voltak és sokszor egyedi megoldásokat igényeltek. Erre az évre jellemző volt, hogy 
két központi projektben is igényelték hivatalunk segítségét (ASZA, XR), ami illeszkedik abba 
a kormányzati stratégiába, hogy a központilag indított országos feladatok bevezetését és 
folyamatos üzemeltetését területi koordinációval és operatív feladat végrehajtási munkával 
egészítik ki. 
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IIXX..  PPÉÉNNZZÜÜGGYYII  HHEELLYYZZEETT  ——  GGAAZZDDÁÁLLKKOODDÁÁSS  
 
 
A 2004-es költségvetési év két komoly próbatétellel indult: 
 
1. 2003. évről 10 millió forint fedezet nélküli áthúzódó kiadás (bevételek elmaradása miatt a 

13. havi illetmények adó és járulék része, valamint a kapcsolódó munkaadót terhelő 
járulékok) terhelte a tárgyévi költségvetést. 

 
2. Megváltozott a közigazgatási szakvizsga finanszírozási rendszere. Előző években 

központi forrás biztosította a képzés költségeit, átvett pénzeszközök címen növelve mind a 
kiadási, mind a bevételi lehetőségeket. 2004-től a központi finanszírozás megszűnt, 
számla ellenében a vizsgára jelentkezők munkáltatója térítette meg költségeinket, ami 
viszont működési bevételként jelent meg, ez abból a szempontból pozitívan érintette 
költségvetésünket, hogy az előírt saját bevételeket teljesítettük. A finanszírozás 
változásával egyidejűleg a képzés kiadási szükséglete az előirányzatokba nem épült be, 
emiatt közel 9 millió forint személyi juttatás- és 2,6 millió forint munkaadót terhelő 
járulék hiánnyal kezdtük az évet.       

 
A sokirányú szakmai továbbképzések, közigazgatási alap- és szakvizsgák szervezéséből, 
valamint az EU parlamenti választások és az év végi kettős népszavazáshoz szükséges 
névjegyzékek elkészítéséből származó bevételeknek köszönhetően, nem csak a hiányzó 
forrást tudtuk pótolni, hanem 14,4 millió forint működési bevételi többletet is realizáltunk. 
 
A hivatal 2004-ben 476,9 millió forintból gazdálkodott. Ennek 78%-a személyi juttatás és 
járuléka, 17%-a működési, fenntartási kiadás, 5%-a beruházás, felújítás. 
 
A költségeket 80 %-ban állami támogatás, 13 %-ban saját bevétel és előző évi maradvány,     
7 %-ban meghatározott feladat elvégzésére átvett pénzeszköz finanszírozta. A központi 
takarékossági intézkedések II. és III. üteme érintette hivatalunk költségvetését. Az állami 
támogatás zárolt összege 2,1 millió forint. Általánosságban elmondható, hogy a hivatal 
feladatellátásához szükséges források, a bevételek bemutatott alakulásának 
következményeként, folyamatosan rendelkezésre álltak. Fizetési kötelezettségünket 
határidőben teljesítettük. Adósság és áthúzódó fedezet nélküli kötelezettségünk nincs. Az 
Európai Unióhoz való csatlakozásunkat követően a hivatalban DVD jogtár előfizetésével 
biztosítottuk a magyar joganyag mellett a hatályos EU szabályokhoz való hozzáférés 
lehetőségét is valamennyi munkatárs részére.  
 
Az elhelyezési és munkavégzési feltételek javítását szolgálta az épület kiszolgáló 
helyiségeinek felújítása, a bérelt irodák egy részének festése, elhasználódott számítás- és 
ügyviteltechnikai eszközök cseréje, korszerű számítógépes hálózat kialakítása. 
A feladatellátásban rendelkezésünkre állt: 
Ø ingyenes használati jog alapján   569 m2 
Ø bérelt ingatlan    544 m2 
 összesen (évek óta változatlan)           1113 m2 

melyben az irodák száma 60 db, 1 irodára jutó ügyintézők száma 1,25 fő. 
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A hivatali feladatok bővülése (többcélú kistérségi társulások és kistérségi területfejlesztési 
társulások létrehozásával, EU jogharmonizációval kapcsolatosak) miatt többletforrás nem 
jelent meg költségvetésünkben, létszámfejlesztést sem hozott. 
 
A hivatal engedélyezett és költségvetésben finanszírozott létszáma 80 fő, melyből január 1-
jén betöltött 79 fő, év végén 78 fő. Év közben 2 fő közszolgálati jogviszonya szűnt meg, egy 
fő felvételére került sor. 
 
Személyi juttatások tartalmazták a rendszeres illetmények fedezetét 12 hónapra, továbbá a 
jogszabály és a hivatal közszolgálati szabályzatában szereplő jogosultság alapján kifizetett 
juttatásokat. Illetményalap 2004-ben, 2003. évhez viszonyítva nem változott, így a besorolás 
szerinti illetmények a 2003. július 1-jén megállapított-tal lényegében megegyeztek. 
Növekedés csak a kötelezően előlépőknél jelentkezett. 
 
Az egy főre jutó éves átlagkeresetek 2003. évhez viszonyítva 6 %-kal nőttek. 
 
Egyéb juttatások között említést érdemel a ruházati költségtérítés (köztisztviselőknél az 
illetményalap 200%-a, a MT hatálya alá tartozók esetében 45000 Ft), étkezési hozzájárulás 
havi 6000 Ft, két alkalommal adott kis értékű ajándék, szemüvegtérítés, továbbtanulók 
támogatása, szülési segély, 15000 Ft gyermekenkénti iskolakezdési támogatás, valamint év 
végén fél havi illetménynek megfelelő jutalom. 
 
A hivatal dologi kiadásaihoz rendelkezésre állt előirányzat biztosította az intézmény 
működtetésének feltételeit. 
 
Beruházásra 21,9 millió forintot fordíthattunk, melynek közel 50%-a költségvetési támogatás, 
ezt egészítette ki az előző évi maradvány, a fogyasztóvédelmi bírság, célfeladatra átvett 
pénzeszköz és saját forrás. 
 
Dolgozók lakásépítés, -vásárlás munkáltatói támogatására központi keretből 2,6 millió forint, 
az előző évek kölcsöneinek visszatérítéséből 1,1 millió forint állt rendelkezésünkre. 
 
Egy munkatársunk élt csak a támogatás igénybevételének lehetőségével. Az odaítélt összeg 
400000 forint kamatmentes kölcsön. 
 
A 2004. évre megállapított költségvetés 16,1%-kal változott az év folyamán. 
Az évközi változások okai: 
Ø Célfeladat ellátása: 
§ Köztisztviselők képzése (2003. évben lebonyolított szakvizsga, jegyzők képzése, EU 

jogharmonizáció és EU pályázatok készítése, 2004. évi továbbképzési terv 
végrehajtása, ECDL képzés, köztisztviselői életpálya) 

§ Képzési feltételek megerősítése (többletmunka elismerése) 
§ Fogyasztóvédelmi bírság (jogszabályban meghatározott célokra) 
§ Építésügyi bírság 
§ EU parlamenti választás lebonyolítása 
§ Minőségbiztosítás bevezetése (CAF) 
§ Kisebbségi önkormányzatok konferenciája 
§ Autópálya beruházás (kisajátítás) többletfeladatai 
§ TÖRV rendszer informatikai hátterének biztosítása 
§ December 5-i népszavazás lebonyolítása 
§ Ügyfélszolgálati karta bevezetése (a megvalósítás áthúzódik 2005-re) 
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§ Munkaerőpiaci alaptól képzés támogatására 
 
Ø Egyéb: 
§ Előző évi maradvány áthúzódó kötelezettségekre 
§ Működési bevételi többlet 
§ Felhalmozási bevételi többlet 
§ Lakásvásárlási kölcsönből visszatérült összeg újbóli kiadása kölcsönként 
§ Előző évről áthozott működési hiányra támogatás 
§ 13. havi 1/12-ed fedezetére 
§ dologi kiadásokra támogatás 

Ø Zárolás: 
§ Kormány döntése alapján elrendelt takarékossági intézkedések II. üteme az intézményi 

beruházást érintette 1,6 millió forinttal, a III. ütem dologi kiadásokból zárolt 0,5 millió 
forintot. 

 
A költségvetési gazdálkodáshoz kapcsolódó adatszolgáltatási, beszámolási 
kötelezettségeinket (féléves, éves beszámolók, negyedéves mérlegjelentések, TervTár, 
statisztikai adatszolgáltatások stb.) határidőre teljesítettük. 
 
A költségvetési gazdálkodás szabályozott keretek között tartásában jelentős segítséget  
nyújtott a Magyar Államkincstár a napi információ szolgáltatásával. 
 
A rendelkezésre álló források hatékony és takarékos felhasználását segítő intézkedések 2004-
ben: 
Ø Telefonköltség csökkentése érdekében személyre szóló költségkeretek megállapítása 
Ø Közlönyök, kódexpressek számának csökkentése 
Ø Elavult eszközöket korszerű, takarékos üzemeltetésűre cseréltük (számítógépek, 

nyomtatók, fénymásoló) 
Ø Ellenőrzések összehangolásával a személygépkocsi-használat költségeinek csökkentése 
Ø Elektronikus levelezéssel – ahol lehetőség volt – kiváltottuk a papír alapú leveleket, 

tájékoztatókat 
Ø Postaköltség csökkentése érdekében felülvizsgáltuk a tértivevények használatának 

indokoltságát 
 
A 2004-es év a belső ellenőrzés megújítását hozta. A megváltozott központi szabályozás új 
alapokra helyezte a belső ellenőrzést, lényeges szabályozási, ellenőrzési és adminisztrációs 
többletfeladatot adva valamennyi költségvetési intézménynek. A kezdeti akadályokon túljutva 
elkészítettük a belső ellenőrzési kézikönyvet, szabályoztuk a belső ellenőrzés rendszerét és a 
szabálytalanságok kezelésének rendjét. A folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői 
ellenőrzések folyamatának szabályozása – a PM módszertani útmutatójának késedelme miatt 
– áthúzódik 2005-re.  
 
A belső ellenőrzési vezető irányításával az éves ellenőrzési tervben foglaltakat, megbízás 
alapján, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Ellenőrzési Osztálya végezte el.  
 
Ellenőrzött területek: 
Ø 2003. évi beszámoló valódiságának vizsgálata, maradványok elszámolása 
Ø üvegzseb törvényből adódó kötelezettségek teljesítése 
Ø EU parlamenti választás pénzeszközeinek felhasználása 
Ø Készpénzkezelés 
Ø Szabályzatok aktualizálása 
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A belső ellenőrzés pozitívan ítélte meg az ellenőrzött területek feladatainak ellátását. 
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XX..  
AA  HHEELLYYII  ÉÉSS  KKIISSEEBBBBSSÉÉGGII  ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATTOOKK  22000044..  ÉÉVVII  MMŰŰKKÖÖDDÉÉSSÉÉNNEEKK,,  

TTÖÖRRVVÉÉNNYYEESSSSÉÉGGII  EELLLLEENNŐŐRRZZÉÉSSÉÉNNEEKK  TTAAPPAASSZZTTAALLAATTAAII  

A 2004. ÉV LEGFONTOSABB KIHÍVÁSAI – JOGHARMONIZÁCIÓ, TÖBBCÉLÚ 
KISTÉRSÉGI TÁRSULÁSOK, TERÜLETFEJLESZTÉS ÚJ INTÉZMÉNYRENDSZERE 
 

Jogharmonizáció végrehajtása 
 
A 2004. esztendő az uniós csatlakozás éve. A május elsejei csatlakozás meghatározta 
munkánk egyik legfontosabb elemét, az önkormányzati rendeletek jogharmonizációjának 
előkészítését, végrehajtását és továbbvitelét, valamint azokat a szakmai feladatokat, amelyek 
az erre való felkészülést jelentették.  
 
2004-ben már egy megkezdett jogharmonizáció továbbvitele volt a feladat. A 2003. második 
felében végzett felmérések azt mutatták, hogy az országos átlagnak megfelelő törvényességű, 
de viszonylag rendezetlen önkormányzati joganyag vár harmonizálásra. Éves 
munkatervünkben és munkaprogramunkban terveztük a feladatokat. Ennek megfelelően a 
következőket hajtottuk végre.  
Az év elején levélben hívtuk fel a jegyzők figyelmét a jogharmonizáció során teendő szakmai 
feladatokra, a polgármestereket pedig a testületi munka megfelelő ütemezésére kértük fel.  
A címzetes főjegyzőket tanácskozásra hívtuk össze, majd részvételükkel a hivatal dolgozóiból 
munkacsoportokat hoztunk létre minta rendeletek kidolgozására. Ennek eredményeként 39 
rendeletet tettünk közzé a hivatal internetes honlapján, szakmai segítségül.  
 
A harmonizációval legjobban elmaradt önkormányzatok jegyzőit külön levélben kerestük 
meg, szakmai segítséget ajánlva részükre. Ezt követően április közepén értekezletet 
szerveztünk, ahol szakmai tájékoztatást tartottunk a legfontosabb rendeletalkotási tárgyakról. 
Áprilisban 2 napos felkészítőt tartottunk a nagyobb önkormányzatok jogharmonizációval 
foglalkozó munkatársainak. A központi tematika alapján tartott „Bevezetés a helyi jogalkotás 
és jogharmonizáció módszertanába” című oktatás első félévi szakaszában 45 jegyző vett részt.  
A szakmai segítség és konzultációk eredményeként felgyorsult a rendeletek felülvizsgálata, de 
május 1-ig nem fejeződött be.  
 
A Belügyminisztérium részére rendszeresen összegeztük a jogharmonizáció helyzetét. Az év 
során 7 adatszolgáltatást teljesítettünk. A BM felé teljesített adatszolgáltatás a 
jogharmonizációval érintett 23 rendeletalkotási tárgyat foglalt magába. Emellett azonban 
gondot fordítottunk a többi szabályozás felülvizsgálatára is. Ennek érdekében az év során 
kétszer pontosítottuk a hatályos rendeletek listáját. E listák alapján rendeletalkotási 
tárgyanként csoportosítottuk a rendeleteket. Az egyes rendeletalkotási tárgyakban szakmai 
felelősöket jelöltünk ki a referensek közül, akik a kijelölt területeken végezték, illetve 
koordinálták a minta rendeletek előkészítését. A jogharmonizáció felgyorsítása érdekében 
szakmai anyagot juttattunk el az önkormányzatok részére.  
 
A június végén készített felmérés azt mutatta, hogy az önkormányzatok befejezték a 
jogharmonizációs felülvizsgálatot. Ennek ellenőrzéseként 70 önkormányzatnál végeztünk 
helyszíni vizsgálatot.  
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Az év során természetesen folytattuk a szabályozások törvényességi ellenőrzését. A BM 
jelentési rendszere is átalakult augusztustól és nem a harmonizáció megtörténtét, hanem a 
tartalmi felülvizsgálat eredményességét kérdezték. A kezdeti alacsonyabb teljesítés után az év 
végére lényegében befejeztük a felülvizsgálatot. Még folyamatban van 100 körüli 
törvényességi észrevétel alapján az önkormányzatok részéről a felülvizsgálat.  
 
(A jogharmonizáció adatait a 11. számú melléklet tartalmazza.)  
A jogharmonizáció sajátossága, hogy folyamatos feladatot jelent. Az uniós szabályozáshoz 
igazított magyar joganyag is folyamatosan módosul, amellyel harmonizálni kell a helyi 
szabályozásokat. A gyakorlati tapasztalatok, az Alkotmánybíróság döntései, a jogértelmezés 
során kialakított álláspont változások következtében is jelentős harmonizációt kell végezni.  
 
A szabályozások felülvizsgálata során mindvégig szorgalmaztuk az egységes szerkezetbe 
foglalást. Ezek eredményeként a felülvizsgált helyi rendeletek adatbázisának megteremtése 
érdekében elektronikus úton (illetve ahol ez nem lehetséges, papír alapon) bekértük a 
harmonizációval érintett rendeleteket. Ezen adatbázis létrehozása még folyamatban van. A 
jogharmonizáció végrehajtásának szakmai tapasztalatairól a rendeletek törvényessége című 
részben szól a beszámoló.  
 

A többcélú kistérségi társulások szervezése 
 
A 2004-es esztendő másik fontos kihívása a többcélú kistérségi társulások létrehozása volt.  
A közigazgatási reform folyamatban fontos a kistérségek társulásának intézményesítése, a 
kistérségek fejlesztésének előmozdítása, az önkormányzati közszolgáltatások színvonalának 
emelése.  
 
A megye önkormányzatai előnyös helyzetben voltak a többcélú társulások szervezésénél, 
hiszen rendelkezésre állt a bajai kistérségi modellkísérlet mintaként.  
Jelentős állomása volt a többcélú kistérségi társulások szervezésének, amikor a 65/2004. 
(IV.15.) Kormányrendelet hatályba lépett. Ez a szabályozás közvetlen anyagi érdekeltséget is 
jelentett a kistérségek számára.  
A többcélú társulások szervezésének szakmai feladataihoz a bajai tapasztalatokat is 
felhasználva jelentős segítséget nyújtottunk az önkormányzatoknak. A polgármesterek részére 
májusban tanácskozást szerveztünk, ahol az Oktatási Minisztérium és az ESZCSM 
munkatársai, valamint a BM Önkormányzati Gazdasági Főosztálya adott tájékoztatást a 
tartalmi, szervezési feladatokról.  
 
A 65/2004. (IV.15.) Kormányrendelet által meghatározott június 30-ai pályázati határidőig a 
megye 10 kistérsége közül hétben alakult meg a többcélú társulás. Ebből 6 nyújtott be 
pályázatot (Baja, Bácsalmás, Jánoshalma, Kalocsa, Kecskemét, Kiskunmajsa) Kiskunhalason 
megalakult a társulás, de nem pályázott. A területfejlesztési forrásokkal együtt mintegy 
félmilliárd Ft többlet forráshoz jutott a megye. (Adatok a 12. számú mellékletben.)  
 
A társulások szervezése nem állt meg. A többcélú kistérségi társulásokról szóló törvény 
kihirdetésével kapcsolatos ismert körülmények sem hátráltatták a települési összefogást. 
Júliusban a kunszentmiklósi, szeptemberben a kiskőrösi kistérségben is megalakult a többcélú 
társulás.  
A kiskunfélegyházi kistérségben – bár több területen is példaértékű együttműködést 
folytatnak az önkormányzatok – még nem tartották elérkezettnek az időt a többcélú társulás 
megalakítására.  
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A társulások megállapodásainak szakmai előkészítéséhez segítséget nyújtottunk, felhasználva 
azokat a tapasztalatokat, amelyeket a bajai modellkísérlet, illetve az ország más területén 
alakult társulások nyújtottak.  
 

A területfejlesztés intézményrendszerének átalakítása 
 
A többcélú társulások továbbfejlesztése és működése szeptembertől szorosan 
összekapcsolódott a kistérségi területfejlesztési intézményrendszer kialakításával.  
Mint ismeretes, a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvénynek a 
2004. évi LXXV. törvénnyel elfogadott és szeptember 1-jén hatályba lépett módosítása 
intézményesítette a kistérségben is a területfejlesztést azzal, hogy a kistérségi területfejlesztési 
tanácsok megalakítását irányozta elő. Megyénk kedvező helyzetben volt azáltal, hogy 
többségében már megalakultak a többcélú társulások, amelyek élhettek a területfejlesztési 
törvény adta lehetőséggel és felvállalták a területfejlesztési tanácsi feladatokat.  
Mindezek eredményeként tehát Bács-Kiskun megyében a kistérségi területfejlesztési tanácsi 
feladatokat 8 többcélú kistérségi társulás (Baja, Bácsalmás, Jánoshalma, Kalocsa, Kecskemét, 
Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kunszentmiklós) vállalta fel, Kiskőrösön (bár időközben 
megalakult a többcélú társulás) a területfejlesztési önkormányzati társulás és 
Kiskunfélegyházán szintén a területfejlesztési önkormányzati társulás vállalta fel a kistérségi 
fejlesztési tanácsi feladatokat.  
 
A fejlesztési tanácsi feladatok vállalása azzal is járt, hogy azokat a működési szabályokat, 
amelyeket a területfejlesztési törvény előírt, át kellett venni a társulások SZMSZ-ébe.  
E szabályozások egységes, szakmailag magas színvonalú megalkotása érdekében segítséget 
nyújtottunk. A törvényességi referensek előzetesen konzultáltak a szabályozások tartalmáról, 
majd részt vettünk a társulások október 25. és november 22. között tartott azon ülésein, ahol 
elfogadták a módosított SZMSZ-t  és beépítették a társulások szervezetébe és működésébe a 
fejlesztési tanácsi feladatokat.  
 
Ezt megelőzően végrehajtottuk a 258/2004. (IX.16.) Kormányrendelet által meghatározott 
szervezési, előkészítési feladatokat. Ennek megfelelően bejelentkeztek a kistérségi 
területfejlesztés intézményrendszerébe részt venni kívánó tanácskozási jogú szervezetek, 
bejelentkeztek a civil szervezetek. Részükre 5 kistérségben tartottunk civil fórumot. A további 
5 kistérséghez az október 20-ai határidőig csak egy-egy civil szervezet jelentkezett be, ezért 
részükre nem lehetett fórumot szervezni. Összesen 19 civil szervezet 35 képviselőt jelentett be 
a kistérségekhez.  
 
November 19-re megszerveztük a megyei kistérségi fórumot, ahol megválasztották a 
kistérségi társulások elnökei a regionális fejlesztési tanácsba az 1 tagot, illetve a megyei 
fejlesztési tanácsba a 3 tagot.  
A megyei fejlesztési tanácshoz bejelentkezett 4 civil szervezet részére is megszerveztük 
december 2-ára a fórumot.  
A december 1-jén hatályba lépett többcélú kistérségi társulási törvény további feladatokat ró 
ránk is. Megkezdtük a szakmai előkészítését a társulási megállapodások törvény szerinti 
felülvizsgálatának, illetve a törzskönyvi bejegyzés átalakításának érdekében.  
 
A többcélú kistérségi társulások szervezésében és működtetésében kettősség figyelhető meg. 
Egyrészt jó ütemben, az új megoldásokra nyitottan reagálva szervezték az önkormányzatok a 
társulásokat. Elvétve volt olyan hang, amely megkérdőjelezte volna a folyamat helyességét. 
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Másrészt viszont a konkrét vállalásokban, az önállóság bizonyos feladása tekintetében vannak 
félelmek, ezért az együttműködési hajlam a megállapodási készség mellett azok 
megvalósításában már várhatók nehézségek. Különösen a közoktatás területén tapasztalhatók 
ilyen jelenségek.  
 

AZ ÖNKORMÁNYZATOK HELYZETÉNEK, MŰKÖDÉSÉNEK BEMUTATÁSA 
 
Bács-Kiskun megye 120 helyi önkormányzatának helyzetét és működését az országos 
jogszabályi környezet és a helyi adottságok határozták meg.  
Jelentősen felgyorsult az uniós csatlakozást, a jogharmonizációt szolgáló központi jogalkotás, 
amely az önkormányzatok jogalkotási, jogharmonizációs tevékenységét is nagyobb tempóra 
sarkallta.  
Pénzügyi, gazdasági szabályozók tekintetében nem következett be lényeges változás, ami 
nehezedő gazdálkodási helyzetet jelentett az önkormányzatok számára.  
Továbbra is nagy az önhibájukon kívül hátrányos helyzetű települési önkormányzatok száma 
(30). Dunafalva községben még nem zárult le a 2003 elején indult adósságrendezési eljárás. 
Bírósági szakban van a felek közötti egyeztetés.  
Kötelező és önként vállalt feladataiknak igyekeztek eleget tenni, bár nem minden nehézség 
nélkül.  
 
A feladatok ellátásának finanszírozásában új elemként jelent meg a társulások támogatása, 
ami 2004-ben még a fejlesztési kérdésekre koncentrált, de a 2005. évi költségvetés már a 
működés finanszírozása terén is hoz változást, erősítve a társulások szerepét.  
Néhány önkormányzati feladat ellátásának szabályozása jelentősen átalakult. Bevezetésre 
került a lakásfenntartási támogatás normatív rendszere, a hulladékgazdálkodás terén az uniós 
támogatásokkal is összefüggésben felgyorsult a nagyobb térségre kiterjedő összefogás.  
 
Az önkormányzatok feladatellátásának színvonala jelentős eltéréseket mutat. Egyes 
önkormányzatok anyagi feltételeik szűkössége folytán vagy egyéb okból alacsony 
színvonalon tesznek eleget kötelezettségüknek, de sajnos azt is tapasztaltuk, hogy a 
hulladékgazdálkodás, illetve a szociális ellátás egyes területein nem teljesítik feladatukat.  
Ugyanígy előfordult a gyermekvédelmi ellátások területén is a szolgáltatás nyújtásának 
elégtelensége.  
Az önkormányzatok szervezeti és működési rendje kialakultnak tekinthető. Kisebb 
hiányosságok, törvénysértések kivételével az SZMSZ-ek rendben vannak. A kisebb 
önkormányzatoknál kevésbé, néhány nagyobb önkormányzatnál (pl. Kecskemét) azonban 
jellemző az SZMSZ-ek gyakori módosítása. Ez szakmailag nem kifogásolható, azonban 
mindenképpen figyelmet, energiát von el a közszolgáltatási feladatok ellátásának 
szervezésétől.  
 
Az önkormányzatok üléseiket megtartják. Kisebb mértékben nőtt az ülések száma, amely a 
jogharmonizációs kötelezettség teljesítésével hozható összefüggésbe.  
A bizottsági szervezetben és működésben az előző évek tendenciái érvényesültek. Néhány 
önkormányzatnál került sor a bizottsági szervezet és összetétel átalakítására, amelyet a 
testületen belüli politikai viszonyok változása motivált (pl. Kecskemét).  
 
Erőfeszítéseink ellenére nem javult a testületi és bizottsági jegyzőkönyvek határidőben való 
felterjesztésének fegyelme.  
Közmeghallgatásaikat az önkormányzatok testületei megtartották. Ezeket a községekben több 
helyen a falugyűléssel kötik egybe.  
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A testületi jegyzőkönyvek tartalmi színvonala általánosságban a jogszabályoknak megfelelt. 
Az előfordult hiányosságokat a működési részben jelezzük.  
A helyi önkormányzatok számában nem, de jogállásában következett be változás. Dunavecse 
és Tompa nagyközségek városi címet nyertek el. Ezzel 20-ra nőtt a városok száma 
megyénkben Kecskemét megyei jogú várossal együtt.  
Január 1-től 9-re nőtt a körjegyzőségek száma, amikor is Mátételke község Bácsalmás 
várossal hozott létre körjegyzőséget. (Adatok a 13. számú mellékletben.)  
 
Időközi polgármester választást tartottak Kaskantyún október 17-én az előző polgármester 
halála miatt. Egyebekben a polgármesteri kar stabil volt.  
A jegyzői kart továbbra is a változások jellemezték. Az év során 8 helyen kezdte meg új 
kinevezett jegyző a működését. Néhány helyen betegség, szülés miatt került sor 
helyettesítésre (Szank, Madaras, Fülöpszállás), illetve a jegyző elleni fegyelmi eljárás miatt 
volt szükség tartós helyettesítésre (Bátya). Az év végi állapot szerint 3 önkormányzatnál nem 
volt kinevezett jegyző (Kéleshalom, Harkakötöny, Bátya).  
 
Több önkormányzatnál nyugdíjazás miatt felmentését töltötte a jegyző, illetve rekreációs 
szabadságát, emiatt 2005. év elején újabb változások várhatók (Szakmár, Újtelek, 
Felsőszentiván, Érsekhalma). 2004-ben Izsák város jegyzője kapott címzetes főjegyzői címet.  
 
Az önkormányzatok társulási, együttműködési hajlama tovább nőtt. Ebben értelemszerűen a 
legnagyobb szerepet a többcélú kistérségi társulások, illetve a területfejlesztés kistérségi 
intézményrendszerének kialakulása játszotta. A szeptemberi adatok figyelembevételével 96 
társulás működik a megyében. Ebben az adatban szerepelnek a társulási törvény hatálya alá 
került területfejlesztési társulások is.  
A társulások különböző területen fejtik ki tevékenységüket. 12 társulás működik közoktatási 
feladatok ellátására. Országosan is jelentős annak az 5 bűnmegelőzési társulásnak a 
tevékenysége, amelyek a tanyavédelmi program megvalósításában működnek.  
 
A megyében 2004. évben egy helyi népszavazást tartottak, ahol a választópolgárok 
véleményét egy gumifeldolgozó üzem telepítése ügyében kérték. A népszavazás érvénytelen 
volt (Kunszállás).  
 
 
A törvényességi ellenőrzés tapasztalatai 
 
Az ellenőrzés szervezeti és alapvető jogi feltételeinek változatlansága mellett is nagy 
kihívásoknak kellett megfelelni 2004-ben.  
Ennek legfontosabb eleme, hogy a jogharmonizáció végrehajtásának ellenőrzése, illetve az 
önkormányzati rendeletek harmonizáltságának fenntartása érdekében fokozott erőfeszítéseket 
kellett tenni.  
A kistérségi társulások szervezése, ellenőrzése, a területfejlesztés kistérségi 
intézményrendszerének kialakítása ugyancsak a törvényességi ellenőrzést végző 
munkatársakra hárított többlet feladatot.  
A felülvizsgálandó rendeletek száma nagymértékben, a jegyzőkönyvek és határozatok 
számának kisebb mértékben emelkedve állította több feladat elé a törvényességi ellenőrzést.  
A működés és törvényességi ellenőrzés néhány adatát a 15. számú melléklet tartalmazza.  
 
Az adatokból megállapítható, hogy az előző évhez képest 24 %-kal több képviselőtestületi 
ülést tartottak. A rendeletek száma 85 %-kal nőtt.  
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A képviselőtestületek 15 %-kal több határozatot hoztak. A törvényességi észrevételek száma 
mind a rendeletek, mind a határozatok vonatkozásában jelentős növekedést mutat. Különösen 
nagyszámú szóbeli észrevételt tettünk az év során. Ennek az az oka, hogy a rendeletek 
felülvizsgálata során sok olyan törvénysértést tapasztaltunk, ahol készség mutatkozott az 
önkormányzat részéről a hiba kijavítására, maguk is felismerték a problémát, csak a 
törvényességi felülvizsgálatig még nem korrigálták a törvénysértést.   
 
A jegyzőkönyvek alapján végzett utólagos törvényességi ellenőrzés mellett folytattuk a 
helyszíni vizsgálatokat is az önkormányzatoknál. Az év során 11 ilyen ellenőrzést tartottunk. 
Ezek az ellenőrzések a hivatalvezető törvényességi ellenőrzési jogkörébe tartozó, a 
képviselőtestület, a bizottságok működésével, a polgármester, alpolgármester és a jegyző 
önkormányzati működéssel kapcsolatos tevékenységére terjedtek ki.  
 
Az ellenőrzési program alapján a megelőző másfél éves időszakot vizsgáltuk.  
A korábbi évekkel is összehasonlíthatók a vizsgálat tapasztalatai, ezért általános 
következtetések is levonhatók a megye települési önkormányzataira vonatkozóan.  
A szervezeti és működési rendben alapvetően megfelelő a szabályozás. Néhány kisebb 
korrekciót kellett csak javasolni a szabályozásban. A szabályozásnak nem felel meg 
mindenütt a működés. Tapasztaltuk, hogy az ülés összehívása nem az SZMSZ szerint 
történik, az előterjesztéseket nem csatolják minden esetben írásban a meghívóhoz. Egyes 
önkormányzatoknál a bizottságok működtetése a szabályozás ellenére formális, nem 
megfelelő a működés szabályozottsága, dokumentáltsága (jegyzőkönyv, ügyrend hiánya). A 
polgármester nem szabályozta minden esetben az alpolgármester hivatali munkarendjét.  
 
Az önkormányzati rendeletalkotás folyamatának vizsgálata külön hangsúlyt kapott a 
vizsgálatok során. Az előkészítés több vizsgált önkormányzatnál nem felelt meg az SZMSZ 
előírásainak.  
Nem, vagy nem megfelelő írásos előterjesztés készült. Azt is tapasztaltuk helyenként, hogy a 
rendelet kihirdetésére vonatkozó szabályozás alkalmazása, a kihirdetés dokumentáltsága nem 
volt megfelelő.  
 
A helyszíni vizsgálat kiterjedt az önkormányzati hatósági ügyek előkészítésére, kezelésére is. 
Ezen a téren az ellenőrzés nem tapasztalt jelentősebb hiányosságokat. Az ügyek kezelése, 
döntéselőkészítése megfelelt a jogszabályoknak. A kisebb önkormányzatoknál jellemző volt 
az időszerű, gyors intézkedés és döntés.  
A munkatervünkbe foglalt ellenőrzések többsége az önkormányzati rendeletekhez 
kapcsolódott. Ezek eredményéről a helyi adók, a hulladékgazdálkodás, a szociális ellátások, a 
költségvetési rendeletek, valamint a képviselői tiszteletdíjak szabályozásának tapasztalatai 
keretében adunk számot.  
 

Az önkormányzati rendeletalkotás törvényessége 
 
A 2004-es esztendő joggal nevezhető a rendeletalkotás évének is az önkormányzatoknál. A 
jogharmonizációs igény felgyorsította a rendeletek felülvizsgálatát. Az önkormányzatok is 
szembesültek azzal a felismeréssel, hogy egy elavult, rendezetlen joganyaggal nem lehet 
dolgozni. A felismerést nagymértékben motiválta az a munka, amelyet a jogharmonizációs 
felkészítés, a tájékoztatók kiadása, a minta rendeletek rendelkezésre bocsátása, a helyszíni 
vizsgálatok, a referensek észrevételei által közvetítettünk az önkormányzatok felé.  
A tömeges rendelet felülvizsgálat eredményeként egy törvényesebb, szakszerűbb, 
áttekinthetőbb joganyaggal rendelkeznek az önkormányzatok. Az ideális helyzetet azonban 
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még nem értük el. Helyenként még akadozik az egységes szerkezetbe foglalás, a korszerű 
elektronikus feldolgozás nem történt meg, a folyamatban lévő törvényességi észrevételek 
alapján még nem történt meg mindenütt a törvényesség helyreállítása, továbbá az újabb 
törvénymódosítások következtében az önkormányzatok versenyt futnak az idővel, hogy 
törvényes legyen a szabályozásuk.  
 
Nem elhanyagolható az a körülmény sem, hogy a jogszabály értelmezések elmélyülése, az 
uniós alapelvek alkalmazása, valamint az Alkotmánybíróság gyakorlata folyamatosan vet fel 
olyan kérdéseket, amelyek alapján át kell értékelni a korábban törvényesnek tartott 
szabályozásokat.  
 
Mindezekre tekintettel a törvényességi ellenőrzési munka éves tapasztalatainak összefoglalása 
egy folyamatosan működő, mozgó rendszerről készített pillanatkép. Más megyék 
tapasztalataival csak akkor lenne összehasonlítható, ha teljesen azonos szempontok alapján 
elemeznénk.  
 
Fontos tapasztalat, hogy a „Bevezetés a helyi jogalkotás és jogharmonizáció módszertanába c. 
képzés nagyon jól szolgálta az önkormányzati joganyag megújítását. Ilyen és hasonló 
képzéseken a jövőben is szívesen vennének részt a jegyzők. Ez a tapasztalat azért is fontos, 
mert ráirányította a figyelmünket arra, hogy általános kodifikációs ismeretek nélkül továbbra 
is alacsony színvonalú maradna a helyi joganyag.  
Minden erőfeszítés ellenére jelentkeztek még 2004-ben azok az általános jogalkotási, 
jogszabály-szerkesztési problémák, amelyek miatt észrevételt kellett tenni (a szóbeli 
észrevételek jelentős része emiatt keletkezett).  
 
Ilyen visszatérő törvénysértések voltak:  
Ø a jogszabály jelölésének hibája  
Ø a felhatalmazást adó jogszabály pontatlan jelölése vagy annak elmaradása  
Ø a jogszabály értelmetlen, ellentmondó rendelkezéseket tartalmaz  
Ø magasabb szintű jogszabály szövegének pontatlan átvétele 
Ø jogszabály egyeztetési, véleményezési eljárások elmaradása 
Ø szabálysértési rendelkezésekben az elkövetési magatartás pontos meghatározásának 

elmaradása 
Ø magasabb szintű jogszabállyal azonos szabálysértési tényállás meghatározása az Szt-vel 

ellentétesen  
Ø visszamenőleges hatály tilalmába ütközés  
Ø korábbi azonos tárgyú szabályozás hatályon kívül helyezésének elmaradása.  
 
A nagyobb számú rendelet alkotása visszatérő törvényességi problémák mellett újakat is 
hozott, illetve felerősítette azokat.  
Egyik ilyen jelenség volt az idejét múlt szabályozások hatályon kívül helyezése. A 
jogharmonizáció kapcsán sokszor felhívtuk a figyelmet e fontos kérdésre, azonban a 
befejezett jogharmonizációt jelentő önkormányzatoknál is a július elején lefolytatott helyszíni 
ellenőrzésnél többször fel kellett hívni a figyelmet e deregulációs lépés megtételére.  
Bonyolította az amúgy sem egyszerű szociális rendelet alkotást, illetve felülvizsgálatot az is, 
hogy a szociális tv. 2004-ben a lakásfenntartási támogatás vonatkozásában 3 féle szabályozást 
tartalmazott. Február 1-től, majd május 1-től változott a szabályozási tartalom, ami 
rendeletalkotást tett szükségessé.  
Tartós és a következő évre is áthúzódó problémaként jelentkezett a víz és csatornadíjak 
megállapításánál az egyes szolgáltatást igénybevevő csoportok (közület, magán) részére eltérő 
mértékű díj megállapítása.  
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Ugyancsak probléma a hulladékkezelési közszolgáltatási díjnál a szolgáltatást igénybevevők 
közötti differenciálás a díjban.  
E két szolgáltatási területen sokszor a jogszabály értelmezések és magyarázatok sem 
segítették a törvényes állapot elérését. E tárgykörökben AB döntés sem született még. 
 
A jogharmonizációs célú felülvizsgálat és ehhez kapcsolódó ellenőrzés fontos tapasztalata, 
hogy nem lehet hatékony, eredményes ellenőrzést végezni, ha egy-egy szabályozási tárgyat 
összefüggésében, komplexen nem tekintünk át. Ellenőrzési gyakorlatunk része hosszú évek 
óta, hogy a munkaterv szerint bizonyos szabályozási területeket áttekintünk és az így szerzett 
tapasztalatok alapján teszünk intézkedést a törvényesség helyreállítása érdekében.  
 
Munkatervünknek megfelelően 2004-ben a helyi adó rendeleteket, a költségvetési 
rendeleteket, az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának szabályozását, valamint a helyi 
hulladékgazdálkodási tervek elkészítését tekintettük át.  
 
A vállalkozók kommunális adójáról és  helyi iparűzési adóról szóló rendeletek áttekintése 
ráirányította a figyelmet arra, hogy bár az előző évben részletes szakmai felkészítésre, 
tájékoztató kiadására került sor, mégis vannak szabályozási bizonytalanságok, 
törvénysértések. Tapasztaltuk, hogy sok esetben pontatlan a fogalomhasználat, a magasabb 
szintű jogszabályok átvétele. Határozatlan idejű mentességet is megállapítottak vállalkozónak. 
Az ideiglenesen végzett iparűzési tevékenység adóját törvénysértően szabályozták. 
Találkoztunk olyan szabályozással is, ahol az építményadó és idegenforgalmi adó rendeletek 
összehangolatlansága folytán felmerül a kettős adóztatás veszélye.  
Szabályozási pontatlanság folytán az adó mértékét nem az adóalap %-ában állapították meg.  
 
A költségvetési rendeletek átvizsgálása során évek óta visszatérő törvénysértésekkel is 
találkoztunk. A módosuló, illetve új szabályozások pedig nehezen kerülnek alkalmazásra (pl. 
EU forrásból finanszírozott feladatok kimutatása).  
A költségvetési rendeletekkel is összefüggő, de többször határozatban is megjelenő probléma 
volt, hogy az önkormányzat az Ötv. 88. §-ában szabályozott hitel korlátot meghaladó hitelt 
kívánt felvenni, illetve kötelezettséget vállalni. A probléma azért is nehezen kezelhető, mert 
az észrevétel megtételének idejére már a pénzintézettel aláírt szerződéssel rendelkezik az 
önkormányzat.  
 
A költségvetési rendeletek visszatérő problémája a címrend meghatározásának törvénysértő 
volta. Nem határozták meg a hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket, nem mutatták be a 
több éves kihatású döntéseket, nem szabályozták a hiány finanszírozásának módját.  
Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának szabályozása terén a leggyakoribb 
törvénysértés, hogy a képviselő és nem képviselő bizottsági tag részére eltérő mértékű díjat 
határoztak meg.  
A módosított törvényi rendelkezésben foglalt mértéket figyelembe vették, de előfordult, hogy 
nem havi összegben, hanem ülésszámhoz igazodva, éves összegben vagy nettó összegben 
határozták meg a mértéket.  
 
A hulladékgazdálkodási terveket az önkormányzatoknak augusztus 3-ig kellett volna 
elfogadni. Ezzel szemben a 95 önkormányzat még októberben sem rendelkezett tervvel.  
A hulladékgazdálkodási rendeletek törvénysértései a következőkben jelentkeztek.  
A díj megállapítása nem felelt meg az arányosság követelményének. Elmulasztották 
szabályozni az adatkezelést. A közszolgáltatási szerződést a rendelet mellékleteként 
szerepeltették. Nem határozták meg a közszolgáltatót. Alapdíjat határoztak meg, illetve a 
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fentebb már jelzettek szerint eltérő mértékű díjat állapítottak meg a közületek és 
magánszemélyek részére.  
 
A szociális, valamint a gyermekvédelmi rendeletek társadalmilag igen érzékeny területet 
szabályoznak. E két szabályozási tárgykörben is több törvénysértést tapasztaltunk.  
Szociális ellátások szabályozásában a pénzbeli ellátások meghatározásánál sok önkormányzat 
olyan biztosítékokat akar beépíteni, amely automatikus elutasítást tenne lehetővé. Így a 
rászorultság figyelmen kívül hagyásával segélyezési esetszámot kívánnak meghatározni, vagy 
„önhiba” esetén kívánják kizárni a segélyezésből a rászorulót.  
Gyakran nem volt pontos a személyi hatály meghatározása. A lakásfenntartási támogatásnál a 
normatív támogatást további feltételhez kívánták kötni (pl. vagyonvizsgálat). Néhány esetben 
a helyi lakásfenntartási támogatást sem szabályozták.  
Más ellátások esetén pl. nem szabályozták a legolcsóbb temetés összegét, a személyi térítési 
díj csökkentését, illetve elengedését lehetővé tevő feltételeket. Nem szabályozták a 
családsegítést. Az ápolási díj megállapítását törvénysértő feltételekhez kötötték (ápolt 
jövedelmi, ápolónak korábban munkaviszonya legyen).  
 
A gyermekvédelmi ellátásokat szabályozó rendeleteknél a rendelet hatálya nem volt minden 
esetben összhangban a törvénnyel. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásnál a család 
jövedelmi viszonyának vizsgálatát, illetve feltételként jövedelemhatárt írtak elő.   
 
A lakásbérlet szabályozásban a bérleti díjak megállapításánál azzal a megoldással 
találkoztunk, hogy az inflációs ráta mértékével való lakbéremelést tartalmazta a rendelet, 
amely ellentétes a  jogbiztonság követelményével figyelemmel az Alkotmánybíróság 78/1995. 
(XII.21.) AB. határozatára.  
A lakbért egyes önkormányzatok nem a lakás minőség és településen belüli fekvése, hanem a 
bérlő személye, helyzete alapján kívánták megállapítani.  
A bérbeadás feltételeinél a szociális bérlakásokat nem szociális szempontok alapján kívánták 
elosztani.  
 
Zárszámadási rendeleteknél továbbra is probléma volt, hogy nem a költségvetésnek 
megfelelő szerkezetben készítették, nem tartalmazta az államháztartási törvényben előírt 
mérlegeket, a vagyonkimutatást nem csatolták a rendelethez, illetve ez nem volt megfelelő 
tartalmú.  
A települések rendezési tervének elkészítése, illetve a helyi építési szabályzatról szóló 
rendelet megalkotása nehezen halad a községeknél.  
A  megalkotott szabályozásoknál észleltünk törvénysértést. Ez az egyeztetési kötelezettség 
elmaradása miatt következett be, illetve a forgalomképtelen törzsvagyont képező utakkal 
kapcsolatos rendelkezésre adott felhatalmazást a szabályozás az építési hatóság számára.  
 
A közterület-használat szabályozásánál hatáskör telepítési törvénysértést tapasztaltunk, 
amikoris a jegyzőnek kívánták a hatáskört adni.  
Néhány ritkán előforduló szabályozásban a jogbiztonság elvét sértő rendelkezést 
kifogásoltunk. Strandfürdő üzemeltetés, illetve a településen született gyerekek 
támogatásának szabályozásában. Illetménykiegészítést a törvényben előírtnál magasabb 
összegben határoztak meg.  
Állattartási rendeletben a módosított állategészségügyi szabályzattal ellentétes 
rendelkezéseket szerepeltettek.  
A törvényességi észrevételeket a képviselőtestületek elfogadják, jó volt az év során az 
együttműködés e téren is.  
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A befejezett, megvizsgált észrevételek esetén egy alkotmánybírósági indítványt nyújtottunk 
be 2004-ben.   
Ez Kiskunfélegyháza költségvetési rendelete elleni indítvány. A rendelet mellékletében az 
egyéni választókerületben megválasztott képviselőknek állapítottak meg „képviselői keretet” 
különbséget téve az egyéni és kompenzációs listás képviselők között. Ez ellentétes az Ötv. 19. 
§ (1) bekezdésével, valamint az ÁHT 69. §-ával. Korábban hasonló ügyben az AB már 
megállapította ilyen rendelet törvénysértését, de tekintve hogy a tárgy évben nem bírálta el az 
AB az indítványt, kétséges, hogy erre van-e lehetőség 2005-ben, tekintve hogy a költségvetés 
1 évre szóló szabályozás.  
 

Az önkormányzati határozatok törvényessége  
 
A helyi önkormányzatok az előző évinél valamivel több határozatot hoztak. Ezek jelentős 
része önkormányzati hatósági ügyben hozott döntés volt, amelyeket tartalmilag nem 
vizsgálunk. Észrevételt arra kellett tenni, hogy a jogorvoslati fórumként a megyei bíróság 
helyett a közigazgatási hivatalt, illetve helyi bíróságot jelölték meg.  
Az önkormányzati határozatok széles tárgykörben születtek, ezért a tapasztalt törvénysértések 
is sokszínűek.  
A döntések törvényességi színvonala megfelelő volt. (Adatok a 15/A számú mellékletben.)  
Az írásbeli törvényességi észrevételek mellett jelentős számban tettünk szóbeli észrevételt is.  
A törvénysértések tipizálása nehéz a széleskörű határozati tárgykörök miatt.  
 
A helyi közügyek intézése szempontjából mégis a legfontosabbak a szervezeti és személyi 
döntések, az intézményrendszerrel kapcsolatos határozatok, valamint a vagyonnal kapcsolatos 
döntések.  
A saját szervezettel kapcsolatos döntések között változatlanul tapasztaltuk, hogy nem volt 
törvényes a polgármesteri hivatal alapító okirata, a bizottságot az Ötv-vel ellentétesen hozták 
létre, beválasztva a polgármestert. Kifogásolni kellett a testületi ülés nyilvánosságának 
korlátozásával kapcsolatos döntést.  
Az intézményrendszerrel kapcsolatos döntések közül az alapító okiratok tartalma több esetben 
nem felelt meg az ÁHT, illetve a Közoktatási törvény előírásainak.  
 
A közoktatási intézmények pedagógiai programjának elfogadása során nem vették igénybe 
szakértő közreműködését. Kifogásoltunk olyan döntést is, amikor szorgalmi időben 
módosították az intézmény alapító okiratát.  
A személyi döntéseket tartalmazó határozatok mind a pályázati kiírásoknál, mind pedig a 
kinevezési döntéseknél törvénysértőek voltak esetenként.  
Közoktatási, közművelődési intézményvezetői pályázatot, valamint jegyzői pályázatot 
egyaránt kifogásoltunk. Közművelődési és könyvtári feladatot egyaránt ellátó intézmény 
esetében a jogi szabályozás megköveteli mindkét szakképzettség meglétét. Ennek nehezen 
tudnak megfelelni a pályázók, ezért a múlt évben és idén is kellett törvényességi észrevételt 
tenni.  
 
A polgármester és alpolgármester illetményének, illetve tiszteletdíjának megállapítása miatt is 
észrevételt kellett tenni. Főállású polgármester és alpolgármester illetményét is 
megállapították a törvényi határoknál alacsonyabb, illetve magasabb mértékben is.  
Alpolgármester tiszteletdíja esetén főleg az volt a törvénysértő, hogy írásbeli nyilatkozata 
hiányában alacsonyabb mértékben állapították meg.  
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Kifogásoltunk olyan tartalmú döntést, amikor saját rendeletével és a magasabb szintű 
jogszabályokkal ellentétben a helyi autóbusz közlekedést végző szolgáltató kedvezőbb 
pénzügyi helyzetbe hozása miatt közutat és buszmegállót közlekedési célra 
közterülethasználati engedéllyel díjazásért hasznosították. A 2004-es év során több 
önkormányzat hozott olyan tartalmú döntést, amikor forgalomképtelen törzsvagyonába 
tartozó közterületet értékesített, illetve azzal rendelkezett (Apostag, Dunavecse, Kunadacs, 
Baja, Kecskemét). Ezeket a döntéseket kifogásoltuk, mert álláspontunk szerint ellentétesek az 
Ötv, a Ptk. és az Étv. szabályaival is.  
Észrevételeinket elfogadták, kivéve Kecskemétet, ahol folyamatban van a bírósági eljárás.  
Továbbra is előfordult, hogy rendelet helyett határozattal döntöttek (sírhely ár), valamint a 
jegyzői hatáskört is elvonták (helyi adó méltányosság).  
A határozatokra tett észrevételeket elfogadják. 3 keresetet kellett benyújtani 2004-ben.  
Kiskunfélegyházán a közművelődési intézmény vezető pályázati kiírása nem felelt meg a 
jogszabálynak. A pályázatban előírták az 5 éves vezetői gyakorlatot, de nem írták elő a 
kiemelkedő szakmai, tudományos eredményeket. A bíróság a keresetnek helyt adott és a 
pályázati kiírás jogszabálysértése miatt hatályon kívül helyezte a határozatot.  
 
Vaskút Község Képviselőtestülete az idősek klubja intézményvezetői állására olyan 
személynek adott magasabb vezetői megbízást, aki a jogszabályban meghatározott 
képesítéssel nem rendelkezett. Az önkormányzat vitatta a közigazgatási hivatal álláspontját, 
mert értelmezése szerint az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet ad lehetőséget a felmentésre. A 
bíróság helyt adott keresetünknek hatályon kívül helyezve a határozatot, mert osztotta 
álláspontunkat, hogy a felmentési lehetőség csak beosztott dolgozókra vonatkozik.  
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének határozatát azért kifogásoltuk, mert 
forgalomképtelen törzsvagyont képező közterületeket vont be telekrendezési eljárásba, 
kiigazítva ezzel a „Malom center” építési telkét.  
Álláspontunk szerint a törvénnyel forgalomképtelenné nyilvánított területek forgalomképtelen 
közterületi jellege csak az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. tv. (Étv.) alapján lefolytatott rendezési terv készítési eljárás eredményeként a 
szabályozási terv módosításával változtatható meg. A bírósági eljárás még folyamatban van.  
 

Működési, illetve mulasztásos törvénysértések 
 
Az önkormányzatok működése során rendszeresen visszatértek azok a döntések tartalmát nem 
befolyásoló jogsértések, amelyek esetében legtöbbször szóbeli jelzéssel éltünk. Ilyen voltak a 
személyes érintettség bejelentésének elmulasztása, zárt ülés tartása nyilvános ülés helyett.  
A működéssel összefüggésben, de írásban kifogásoltak több önkormányzatnál a 
jegyzőkönyvek késedelmes felterjesztését. Ez a magatartás veszélyezteti ugyanis az ellenőrzés 
időszerűségét és hatékonyságát. Működési jogszabálysértést követett el az önkormányzat, 
amikor jegyző nélkül tartott ülést.  
Kifogásoltunk olyan „testületi ülést” is, amikor valójában nem ült össze a testület, hanem a 
telefonon lefolytatott szavazás eredményét úgy rögzítették, mintha testületi ülés lett volna. A 
személyes adatok védelme szempontjából viszonylag nagyobb súlyú működési törvénysértés, 
amikor zárt ülés helyett nyilvános ülésen tárgyaltak kitüntetési, önkormányzati hatósági 
ügyet.  
 
Törvénysértő mulasztásban van 5 önkormányzat, ahol nem választottak alpolgármestert 
(Érsekcsanád, Foktő, Dunapataj, Akasztó, Bácsbokod).  
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A mulasztásos törvénysértéseknél nagyobb súlyt képviselnek azok, amelyek valamilyen 
szabályozó döntés késedelmes meghozatalát jelentik.  
Több esetben a jogszabály kevés időt ad a helyi szabályozásra, ezért az önkormányzatok csak 
késve tudják teljesíteni rendeletalkotási kötelezettségüket (pl. szociális ellátás).  
Más esetben a jelentős költségek miatt késik a szabályozás (rendezési tervek).  
A költség kihatás párosul olykor az oda nem figyeléssel, a munka szervezésének késői 
megindításával (hulladékgazdálkodási tervek).  
Mindezek eredményeként a rendezési tervek elkészítésében és a hulladékgazdálkodási 
terveknél is jelentős mulasztást tapasztaltunk.  
Egyes közszolgáltatások megszervezésének vagy nem megfelelő színvonalon vagy 
tartalommal való megszervezésének elmulasztását is tapasztaltuk. Ez a szociális ellátások, a 
hulladékkezelés terén jelentkezett legfőképpen.  
Hatékony eszközök hiányában a mulasztásos törvénysértések felszámolása érdekében a 
figyelemfelhívás, szakmai segítségnyújtás eszközeivel éltünk.  
 

A TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉS MÓDSZEREI, SZAKMAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 
 
A törvényességi ellenőrzési feladatot változatlanul területi referensi rendszerben láttuk el. 
Ezzel párhuzamosan a rendeletalkotási tárgyakat felosztottuk a referensek között, így 
különösen a jogharmonizáció végrehajtásában eredményes munkát tudtunk végezni.  
Munkánkban kialakított gyakorlatunknak és munkamódszereinknek megfelelően arra 
törekedtünk, hogy a törvénysértéseket megelőzzük, szakmai segítséget nyújtsunk az 
önkormányzatoknak.  
A törvényesség fenntartása érdekében alkalmazott eszközeink az év során is az utólagos 
törvényességi ellenőrzés, a törvénysértések megelőzését célzó preventív szakmai 
segítségnyújtás, ennek keretében tájékoztatók kiadása, értekezletek szervezése, helyszíni 
ellenőrzések, telefonon és helyszíni látogatások során nyújtott szóbeli tájékoztatás és 
konzultáció, jegyző klubok megbeszélésein való részvétel, valamint döntési tervezetek 
szakmai véleményezése voltak.  
Az utólagos törvényességi ellenőrzés területi referensi rendszerben valósult meg. Ez lehetővé 
teszi az önkormányzat életének, döntésének folyamatában való megismerését, időszerűen, 
hatékonyan tud reagálni a bekövetkezett törvénysértésekre.  
 
Az egyes rendeletalkotási tárgyak felosztásával a minta rendeletek előkészítésében 
elmélyültebb munkát tudtunk végezni bevonva a hatósági főosztály munkatársait is.  
 
A szakmai segítségnyújtás egyik legfontosabb eszköze az írásos tájékoztatók kiadása. Azzal 
együtt szükség volt erre 2004-ben is, hogy az elektronikusan és egyéb módon elérhető 
dokumentumok tömege állt rendelkezésre, de úgy értékeljük, hogy megnyugtatóbb, biztosabb 
fogódzót ad az önkormányzatoknak a közigazgatási hivatal szakmai véleménye, illetve 
ajánlása.  
Írásos tájékoztatást adtunk ki az év során minta rendeletek formájában (39 szabályozási 
tárgyban, magyarázatokkal). A minták hatályos rendeletek felhasználásával készültek.  
 
12 rendeletalkotási tárgyhoz írásos szakmai segédanyagot is külön megjelentettünk. Írásban 
adtuk ki a lakásfenntartási támogatás szabályozásával kapcsolatos tudnivalókat. A 
költségvetési rendeletek, valamint a képviselői tiszteletdíjak szabályozásának tapasztalatairól 
szintén írásos tájékoztatást adtunk.  
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Értekezletek szervezésével is segítettük az eredményes törvényességi ellenőrzést. Jegyzői 
értekezleten a lakásfenntartási támogatás szabályozása, a környezetterhelési díj, a 
területszervezés, valamint a területfejlesztés kérdéseiben adtunk szóbeli tájékoztatást.  
A kistérségi jegyző klubok szerepe ugyan csökkent, de a működő néhány jegyző klub 
rendezvényén a referensek aktuális kérdésekről konzultáltak a jegyzőkkel.  
Igen gyakori a telefonon történő egyeztetés, tervezetekről való konzultálás, valamint a 
jegyzők személyesen is gyakran felkeresték az év során a referenseket.  
 
A jogharmonizáció végrehajtásáról 70 önkormányzatnál tartottunk helyszíni célellenőrzést. 
Ezen kívül az év során 11 helyszíni ellenőrzést végeztünk, valamint 30 helyszíni látogatást 
tettünk.  
 
A törvényességi ellenőrzéssel szorosan összefüggnek azok a feladatok, amelyeket 
bejelentések, ombudsmani kezdeményezések, főhatósági megkeresések alapján végzünk.  
 
Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa, illetve általános helyettese valamennyi 
közigazgatási hivatalhoz eljuttatta ajánlását a kórházakba való behajtással, illetve parkolási 
díjak megállapításával, valamint a türelmi zónák kijelölésével kapcsolatban. A kórházi 
behajtás és parkolás kérdésében többszöri levélváltás után nyugvó pontra jutott az ügy azzal, 
hogy ingyenesen biztosítani kell a kórházak területére való behajtást a beteget szállítók 
részére. Az önkormányzatok, illetve intézmények ennek megfelelően alakították a 
szabályozást. A türelmi zónák kijelölésével kapcsolatos ajánlásra a választ megadtuk. 
Országosan még nem zárták le a vizsgálatot.  
 
Egyedi ügyben Kiskunhalas hulladékkezelési rendeletével kapcsolatban ombudsmani ajánlást 
is vizsgáltuk. Már korábban megtettük a kifogásolt szabályozásra a törvényességi észrevételt.  
Ombudsmani ajánlásra, de a Belügyminisztérium közvetítésével foglalkoztunk a zaj és 
rezgésvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásokkal. Azokat felülvizsgálva 
megállapítottuk, hogy nem mindegyik felel meg az ombudsmani vizsgálat kívánalmainak. A 
rendeletek felülvizsgálatára felhívtuk az önkormányzatokat.  
 
A BM felhívása alapján áttekintettük a fák védelmére, kivágásának ellenőrzésére vonatkozó 
helyi szabályozásokat és szakmai véleményt adtunk. Ugyancsak szakmai véleményt adtunk az 
összeférhetetlenségi tv. módosításának szabályozási koncepciójához.  
 
Részt vettünk abban a munkában, amely a TÖRV. rendszer átalakítását célozza. A 
közigazgatási szolgáltatások színvonaláról és a területi államigazgatás helyzetéről készített 
májusi jelentésben több feladat megvalósítását tűztük ki célul, amelynek a törvényességi 
ellenőrzés hatékonyságának, minőségének a javításával függnek össze.  
Ezeket áttekintve megállapítható, hogy eredményes munkát végeztünk.  
 
A preventív, törvénysértéseket megelőző ellenőrzést és szakmai segítségnyújtást folytattuk.  
Írásbeli tájékoztatókkal és más módszerekkel kapcsolatot tartottunk a jegyzőkkel.  
Az EU jogharmonizációt eredményesen segítettük.  
Folytattuk a szabályozási területek tematikus vizsgálatát. Segítettük az új TÖRV. rendszer 
kialakítását. Hatékonyan közreműködtünk a kistérségi társulások létrehozásában.  
A korszerű informatikai eszközök alkalmazásának nagyobb teret adtunk (segédanyag, 
honlapon, elektronikus levél formájában való tájékoztatás).  
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A KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSE, TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSE   
 
Bács-Kiskun megye kisebbségi önkormányzatainak működését 2004-ben a stabilitás 
jellemezte. Nem szűnt meg kisebbségi önkormányzat, sőt az előző évben megszűnt dunapataji 
cigány kisebbségi önkormányzatot időközi választáson újjáválasztották. Így a múlt évben 68 
közvetlenül választott, 4 kisebbségi települési és egy közvetett módon létrejött önkormányzat 
működött. Nemzetség szerinti megoszlásukat, adataikat a 16. és 16/A számú mellékletek 
tartalmazzák.  
 
A kisebbségi önkormányzatok a helyi hagyományok, a nyelv és kultúra ápolása terén fejtették 
ki tevékenységüket. A cigány kisebbségi önkormányzatoknál előtérbe került a cigány 
lakosság életkörülményeivel való foglalkozás.  
 
A kisebbségi önkormányzatok szerepet játszottak a közoktatási feladatok ellátásában is. 
Véleményezési, illetve egyetértési jogukkal éltek a közoktatási tv. adta keretek között. 
Negatív példaként említhető, hogy Bátyán konfliktus alakult ki a horvát kisebbségi és a 
települési önkormányzat között az óvoda és az általános iskola összevonása kapcsán. A 
kisebbségi ombudsman is ajánlást fogalmazott meg az ügyben, majd helyszíni egyeztetési 
eljárást folytatott le, amelynek eredményeként az önkormányzatok ismételten felmérték a 
valós kisebbségi oktatási igényeket.  
 
A kisebbséghez tartozók oktatását olyan módon is támogatták egyes önkormányzatok, hogy 
ösztöndíj pályázatot írtak ki a tanulók támogatására, illetve az oktatási intézményekkel 
együttműködve támogatták a tankönyvhöz jutást.  
A kisebbségi önkormányzatok ülésén néhány helyen használták anyanyelvüket, de a 
jegyzőkönyveket minden esetben magyar nyelven készítették.  
 
A kisebbségi önkormányzatok törvényességi helyzete az elmúlt évben megfelelő volt a 
megyében.  
Legfontosabb kötelezettségeiknek eleget tettek. Tevékenységüket a hivatal szakmailag 
támogatta. A törvényességi ellenőrzést a települési önkormányzatot is ellenőrző referens 
végezte, aki így átfogó képpel rendelkezik a település és kisebbség helyzetéről. Gyakran 
fordultak hozzánk kisebbségi elnökök különböző problémákkal. Ezeket – ha szükség volt rá, a 
jegyző bevonásával – megbeszéltük és megoldottuk.  
 
A jegyzőkkel is gyakran kellett kisebbségi önkormányzatot érintő ügyekben konzultálni.  
A kisebbségi elnökök részére december 1-jén szerveztünk szakmai tanácskozást.  
Ezen a népegészségügyi programról, a bűnmegelőzésről, valamint aktuális törvényességi 
ellenőrzési kérdésekről hallgattak meg előadást és folytattak konzultációt. 
A működés és a döntések megítélése kedvező, de emellett természetesen fordultak elő 
törvénysértések.  
 
A kisebbségi önkormányzatok üléseiket megtartották, azonban több helyen a közmeghallgatás 
tartása még elmaradt.  
Több írásbeli és szóbeli észrevételt kellett tenni a jegyzőkönyvek késedelmes felterjesztése 
miatt. Az észrevételek hatására kiderült, hogy üléseiket megtartják, de különböző okokból 
(leírási kérelem, az elnök vagy a jegyző oda nem figyelése) folytán nem terjesztették fel a 
jegyzőkönyveket.  
Néhány esetben tapasztaltuk, hogy a települési önkormányzattal az együttműködési 
megállapodás megkötésére, illetve annak felülvizsgálatára nem került sor az ÁHT 66. § és 68. 
§ (3) bekezdésének megfelelően.  



 - 93 - 

 
Főleg azon önkormányzatoknál, ahol nem kapnak megfelelő szakmai segítséget a 
polgármesteri hivataltól, előfordult, hogy a jegyzőkönyv tartalmilag nem felelt meg az 
előírásoknak. Nem foglalták határozatba a döntéseket, nem volt jegyzőkönyv hitelesítő.  
A működési szabályok nem kellő ismerete következtében fordult elő olyan törvénysértés a 
kunszentmiklósi cigány kisebbségi önkormányzatnál, hogy az elnökhelyettes hívta össze az 
ülést, holott az elnök nem volt akadályoztatva. Ezen az ülésen leváltották az elnököt. A 
megtett törvényességi észrevételben rámutattunk, hogy az Ötv-vel és saját SZMSZ-ével 
összhangban az ülés összehívását kezdeményező képviselőknek a közigazgatási hivatal 
vezetőjéhez kellett volna fordulni, hogy az Ötv. 98. § (2) bek. f.) pontja alapján hívja össze az 
ülést.  
 
A kisebbségi önkormányzat elnökének visszahívása néhány önkormányzatnál előfordult, ami 
a fenti eljárási hibán kívül gondot nem okozott.  
Járulékos következménye viszont a visszahívásnak, hogy az új elnök a régi vezető vélt vagy 
valós hibái, mulasztásai miatt fellép. Ez vetett fel nehezen értelmezhető helyzeteket. 
Kiskunfélegyházán pl. gondot jelentett az átadás-átvételi dokumentáció hiánya, melynek 
következtében az új elnök a gazdálkodás szabályosságát vitatta. Az ügyben ÁSZ vizsgálatot 
kezdeményeztünk, továbbá szakmai állásfoglalásért fordultunk a BM-hez. Az ügy még nem 
zárult le.  
 
A kisebbségi önkormányzatok költségvetési határozatai többségében törvényesek. Néhány 
esetben kellett szóbeli, illetve írásbeli észrevételt tenni, mert a költségvetés nem felelt meg az 
államháztartási tv. előírásainak.  
 
Visszatérő törvényességi probléma volt, hogy a kisebbségi önkormányzat önkormányzati 
hatósági ügyben kívánt eljárni, döntést hozni. Ezzel kapcsolatban már több esetben felhívtuk a 
jegyzők figyelmét is, hogy szakmai segítő munkájukkal támogassák az ilyen típusú 
törvénysértések megszüntetését.  
 
Összességében megállapítható, hogy Bács-Kiskun megyében a kisebbségi önkormányzatok 
működése, törvényességi ellenőrzése a jogszabályoknak megfelelő volt.  
 

A TERÜLETFEJLESZTÉSI TANÁCS TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE  
 
A módosított 1996. évi XXI. tv. alapján a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Tanács 
törvényességi felügyeletét láttuk el. A területfejlesztési intézményrendszer átalakításával 
kapcsolatos feladatok ellátásáról a beszámoló más részében már szóltunk.  
 
Valamennyi kistérségben felvállalta a területfejlesztési tanács feladatait a többcélú kistérségi 
társulás, illetve kistérségi területfejlesztési társulás, ezért kistérségi területfejlesztési tanács 
nem került törvényességi felügyeleti jogkörünkbe.  
 
A területfejlesztési tanácsi feladatot felvállaló társulások ellenőrzésével kapcsolatban 
megnövekedett feladatoknak eleget tettünk. A szoros szakmai koordináció és egyeztetés 
következtében törvényes döntéseket hoztak a társulások a fejlesztési feladatok vállalásával 
kapcsolatban. Apróbb törvényességi problémák szóbeli észrevételek kapcsán kijavításra 
kerültek.  
A megyei területfejlesztési tanács működése, döntései törvényesek voltak. 7 ülésén 437 
határozatot hozott, ami kevesebb az előző évinél.  
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Írásbeli törvényességi jelzéssel a jegyzőkönyvek késedelmes megküldése miatt éltünk. Ez a 
probléma rendeződött.  
Szorosan együttműködtünk a munkaszervezettel a megyei területfejlesztési tanács módosított 
törvénynek megfelelő működési feltételeinek kialakítása során. Új összetételű ülését 
megtartotta a tanács. Összességében eredményes volt a területfejlesztéssel kapcsolatos 
feladatellátás.  
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XXII..  HHAATTÓÓSSÁÁGGII  MMUUNNKKAA  

FELADATOK, KIHÍVÁSOK 
 
1. A hatósági munkára is számos területen kihatással volt az Európai Unióhoz történő 
csatlakozás. 
 
Ø Az Európai Unióhoz való csatlakozással szükségessé vált a helyi adókról szóló 1990. 

évi C. törvényben (Htv.) a vállalkozások számára - gyakorlatilag korlátlanul - 
biztosított kedvezmény és mentesség-nyújtási lehetőségek szűkítése. Ennek 
megfelelően az önkormányzatok vállalkozásokra vonatkozó, hatályban lévő 
építményadó, telekadó, iparűzési adó és a vállalkozók kommunális adórendeletei EU-
kompatibilissá tételével kapcsolatos rendeletalkotási munkálatokban vetünk részt, 
tekintettel arra, hogy az említett módosulások a hatósági munkára is közvetlen 
kihatással vannak. 

 
Ø 2004. február 1-jei hatállyal - egyes külföldiek nyilvántartásba vételével 

összefüggően, már az Uniós csatlakozást előkészítendő - az Európai Parlamenti 
választásokról szóló 2003. évi CXIII. törvény a polgárok személyi adatainak és 
lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (Nytv.) bizonyos 
rendelkezéseit módosította. A Nytv. szabályainak változása folytán a 9/2004. (I. 31.) 
Korm. rendelet – szintén 2004. február 1-jei hatállyal – a vonatkozó végrehajtási 
rendeleteket módosította (ld. 146/1993.(X. 26.) Korm. rend. a Nytv. végrehajtásáról, 
168/1999.(XI. 24.) Korm. rend. a személyazonosító igazolvány kiadásáról és 
nyilvántartásáról, 170/2001.(IX. 26.) Korm. rend. a külföldiek beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. tv. /Idtv./ végrehajtásáról).  
2004. május 1-jén az Uniós csatlakozási szerződés kihirdetéséről szóló 2004. évi 
XXX. törvénnyel, valamint a csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról 
szóló 2004. évi XXIX. törvénnyel hatályba léptek, illetve tovább módosultak a Nytv. 
és az Idtv. egyes rendelkezései az EGT tartózkodási engedélyre jogosult külföldi 
polgárok magyarországi tartózkodása és nyilvántartása kérdésében. 

 
Ø Az uniós csatlakozás időpontjával módosult a termőföldről szóló 1994. évi LV. tv. 

Eszerint a tagállami állampolgárok ingatlanszerzése 2004. május 1. után a 
következőképpen alakul.  

 
Az uniós csatlakozást követően megváltozott feltételekkel szerezhetnek ingatlant 
Magyarországon az Európai Unió tagállamának állampolgárai, az Európai Gazdasági 
Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárai, valamint a nemzetközi 
szerződés alapján velük egy tekintet alá eső állam állampolgárai.  
 
Külföldi jogi vagy magánszemély továbbra is termőföldnek nem minősülő ingatlan 
tulajdonjogát – az öröklés, valamint a földtörvényben szabályozott eseteket kivéve – 
az ingatlan fekvése szerint illetékes megyei közigazgatási hivatal vezetőjének 
engedélyével szerezheti meg. 

 
A tagállami állampolgár, valamint az Európai Unió tagállamában, illetve az Európai 
Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, továbbá a nemzetközi 
szerződés alapján velük egy tekintet alá eső államban bejegyzett jogi személy vagy 
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jogi személyiség nélküli szervezet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz való 
csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépését követően 
(2004. május 1.) a termőföldnek  n e m  minősülő ingatlan tulajdonjogát a belföldi 
személyekkel azonos feltételekkel (tehát engedély nélkül) szerezheti meg, kivéve a 
másodlagos lakóhelyül szolgáló ingatlant, amelynek megszerzéséhez az említett 
törvény hatálybalépésétől számított 5 évig (2009. május 1-ig) (átmeneti időszak ) a 
hivatal vezetőjének engedélye szükséges. (Ftv. 88/A § (1) bekezdés) 

 
A fenti rendelkezés első olvasatra félreérthető, mert ebből ex catedra az olvasható ki, 
hogy valamennyi, a fentiekben felsorolt külföldi személy a magyar személyekkel 
azonos feltételekkel – nevezetesen engedély nélkül – szerezhet ingatlant. A Ftv. 88/B 
§ (1) bekezdésének tartalma azonban arra enged következtetni, hogy ez csak akkor 
igaz, ha ebben az átmeneti időszakban „elsődleges lakóhelyül szolgáló ingatlan 
tulajdonjogát” kívánja megszerezni a tagállami állampolgár, illetve a fentiekben 
felsorolt, s a tagállami állampolgárral egy tekintet alá eső külföldi állampolgár. Az 
ilyen, elsődleges lakóhelyül szolgáló ingatlan tulajdonjogának engedély nélküli 
megszerzéséhez a tagállami állampolgárnak  
- teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy  
- közokiratban nyilatkoznia kell arról, hogy elsődleges lakóhely céljára szerzi meg az 
ingatlant. 
 
Az engedély nélküli ingatlanszerzéshez tehát elegendő, ha a tagállami állampolgár – s 
a vele egy tekintet alá eső többi, fent felsorolt külföldi állampolgár – teljes bizonyító 
erejű magánokiratban vagy közokiratban olyan tartalmú nyilatkozatot tesz, amelyből 
kitűnik, hogy az általa vásárolni kívánt ingatlan elsődleges lakóhelyéül szolgál. (Ftv. 
88./B § (1) bek.)  

 
Elsődleges lakóhelynek az a lakás, vagy lakás céljáró szolgáló egy vagy több 
lakóhelyiségből álló épület vagy épületrész, továbbá belterületen lakásépítés céljára 
kialakított telek minősül, ahol a tagállami állampolgár és a vele egy elbírálás alá 
tartozó külföldi állampolgár életvitelszerűen kíván tartózkodni. (Ftv. 3. § r) pontja)  
 
Amennyiben a fenti kedvezményezett külföldi állampolgári kör belterületen kialakított 
telek tulajdonjogát lakóhely létesítése céljából akarja megszerezni, be kell szereznie az 
elsőfokú építésügyi hatóság igazolását arról, hogy a telken lakás építhető. Az igazolást 
és a külföldi azon nyilatkozatát, mely szerint a telken felépítendő lakást elsődleges 
lakóhelyül kívánja használni, az ingatlan tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzése iránti kérelemhez kell mellékelni. (Ftv. 88/B § (2) bekezdés)  

 
A fenti rendelkezésből az állapítható meg, hogy elsődleges lakóhelyként csak lakás, 
lakóház szolgálhat, üdülő, iroda, üzlet, külön helyrajzi számon önálló ingatlanként 
nyilvántartott garázs stb. nem.  
 
Azt is kimondja a földtörvény 2004. május 1-től hatályos módosítása, hogy ha a 
tagállami állampolgár és a vele egy tekintet alá eső többi külföldi állampolgár 
elsődleges lakóhelyül szolgáló ingatlannal már rendelkezik, ugyanezen a címen újabb 
ingatlant – az említet átmeneti időszak alatt – már nem szerezhet engedély nélkül.   

 
Mint arra már utaltunk, a Ftv. már idézett új 88/A § (1) bekezdése azt szögezi le, hogy 
a belföldi személyekkel azonos feltételekkel szerezhetik meg a tagállami 
állampolgárokon stb. kívül az ezen, privilégizált országokban bejegyzett jogi 
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személyek vagy jogi személyiség nélküli szervezetek is a belföldi ingatlant. Ezen 
kedvezményt megfogalmazó bekezdés nem tartalmaz olyan utalást, mely szerint ez az 
azonos elbírálás csak akkor illeti meg ezt a külföldi kört, ha elsődleges lakóhelyül 
szolgáló ingatlant kíván megszerezni, erre csak egy későbbi szakasz rendelkezése utal.  
 
Abból a tényből, mely szerint  l a k ó h e l l y e l  csak természetes személy 
rendelkezhet, jogi személyiség, illetve jogi személyiség nélküli szervezet nem, az a 
következtetés is levonható, hogy a jogi személyek, illetve a jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezetek – a Ftv. 88/A § (1) bekezdésében megfogalmazott szabály 
értelmében – valóban engedély nélkül, a belföldi személyekkel azonos módon  
szerezhetnek bármilyen ingatlan tulajdonjogot maguknak.  
 
Magánszemélyek másodlagos lakóhelyül szolgáló ingatlant csak engedéllyel, de 
minden egyéb, termőföldnek nem minősülő ingatlant (pl. üzletet, irodát, garázst) 
szintén engedély nélkül szerezhetnek meg ebben az átmeneti (2009. május 1-ig) 
időszakban is.  
 
Ha a tagállami állampolgár – s a vele egy tekintet alá tartozó említett külföldi 
állampolgár – legalább négy éve folyamatosan és jogszerűen Magyarországon 
tartózkodik, a másodlagos lakóhelyül szolgáló ingatlan tulajdonjogát engedély nélkül 
szerezheti meg. A külföldi ezen feltétel fennállását a lakóhelye, illetve tartózkodási 
helye szerint illetékes területi idegenrendészeti hatóság által kiállított hatósági 
bizonyítvánnyal igazolja, melyet  az ingatlan tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási 
bejegyzése iránti kérelemhez mellékelni kell. (Ftv. 88/A § (2)-(3) bek.) 
 
Külföldi magánszemély és jogi személy termőföld tulajdonjogát – szűk körű kivétellel 
– nem szerezheti meg. A belföldi magánszemélyre vonatkozó szabályok irányadók 
azon tagállami állampolgárra, stb., aki önálló vállalkozó mezőgazdasági termelőként 
kíván letelepedni Magyarországon, és legalább három éve folyamatosan, jogszerűen 
Magyarországon lakik és folytat mezőgazdasági tevékenységet. (Ftv. 7. §)  
 
A tagállami állampolgárnak, illetve a vele egy tekintet alá eső külföldi állampolgárnak 
a tulajdonszerzési feltételek meglétét egyrészt hatósági igazolásokkal kell 
bizonyítania, másrészt a jövőre nézve vállalt kötelezettséget – teljes bizonyító erejű 
magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozattal kell vállalnia. A 
tulajdonszerzési képesség bizonyításához szükséges hatósági igazolások, 
nyilatkozatok körét a Ftv. 8/A és 8/B §§-ai részletezik.  
 
Külföldi magánszemély és jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet 
termőföldnek nem minősülő védett természeti terület tulajdonjogát nem szerezheti 
meg. K i v é t e l  ez alól a tagállami állampolgár, valamint az Európai Unió 
tagállamában, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 
államban, továbbá a nemzetközi szerződés alapján velük egy tekintet alá eső államban 
bejegyzett jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki, amely viszont – 
termőföldnek  n e m  minősülő (például kivett) védett természeti terület tulajdonjogát 
is megszerezheti. (Mint arra már utaltunk, más külföldi semmilyen védett természeti 
terület tulajdonjogát nem szerezheti meg, csupán az azon álló épületét, de azt is külön 
feltétel teljesítése esetén.) 
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A BM Önkormányzati Helyettes Államtitkár Titkársága Szakigazgatási Szakterülete 
megkeresésünkre azt a tájékoztatást adta, hogy hivatalunk fentiekben kifejtett 
jogértelmezése a Belügyminisztérium álláspontjával azonos. 

 
Ø Az építésfelügyeleti munkát érintően két területen történt jogharmonizáció. Az építési 

célú termékek minőségtanúsítása már korábban – 2003. januárjában – 
újraszabályozásra került a belügyminiszternek, a gazdasági és közlekedési 
miniszternek, valamint a környezetvédelmi és vízügyi miniszternek az építési 
termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint 
forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003. (I. 
25.) BM-GKM-KvVM együttes rendeletében. Ebben a rendeletben már szabályozásra 
került az Európai Uniós csatlakozást követő állapot is oly módon, hogy a rendelet 
vonatkozó részei, Magyarország Uniós csatlakozásának kihirdetésének napján lépett 
hatályba. A változás lényege abban van, hogy egyrészt a jogszabály hatálya lefedi az 
építési célú termékek felhasználásának teljes folyamatát (a követelményrendszertől, a 
gyártáson, illetve behozatalon át a tervezésig és a beépítésig), másrészt a csatlakozást 
követően Magyarországon Európai Műszaki Engedéllyel (ETA) rendelkező építési 
termékek, forgalomba hozatalát és betervezését, illetve beépítését, külön hazai 
minősítés (Építőipari Műszaki Engedély - ÉME) nélkül is lehetővé teszi. 

 
A jogharmonizációval érintett másik terület az építési műszaki ellenőrök névjegyzékbe 
vételét és tevékenységgyakorlását érintette. A változás lényege, hogy az Európai Unió 
tagállamainak megfelelő szakmai képesítéssel és szakmai gyakorlattal rendelkező 
állampolgárai is kérhetik Magyarországon a névjegyzékbe vételüket. Ezen eljárás 
kapcsán a szakmai képesítés meglétét, a névjegyzékbe vétel előtt, a Lakás- és 
Építésügyi Hivatal által erre a célra létrehozott szakmai szervezete vizsgálja, a 
kölcsönösen elismert építészmérnöki oklevelek közzétételéről szóló 14/2004. (V. 11.) 
BM rendelet alapján. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a kérelmező szakmai 
képesítése megfelel a Korm. R. előírásainak, abban az esetben az építésfelügyelet 
névjegyzékbe veszi, ha az egyéb általános feltételeknek is megfelel. Ez esetben a 
műszaki ellenőr névjegyzékbe vételénél elfogadott az Unió bármely tagállamában 
szerzett szakmai gyakorlat. 
 
A felelős műszaki vezetőknél a Kiv. R. harmonizációjának előkészítése megtörtént, 
azonban a rendelet még elfogadásra vár, így ezen a területen a névjegyzékbe vételi 
eljárásra és a tevékenységgyakorlásra vonatkozó szabályok egyenlőre változatlanok. 
 
Hivatalunkhoz, mint az építésügy területén elsőfokú építésfelügyeleti szervhez, Európai 
Uniós tagállam állampolgárától, az építési műszaki ellenőri névjegyzékbe vételi 
kérelem ezidáig nem érkezett. 

 
Ø A 127/2004. (IV. 29.) Kormányrendelet 2004. május 1-jétől módosította többek között 

a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és falugondnoki szolgálat 
működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről 
szóló 188/1999. (XII. 16.) Kormányrendeletet. Meghatározta a közösségi fenntartó 
fogalmát / EGT tagállam szociális vállalkozói engedéllyel rendelkező állampolgára; az 
a jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezet, illetve jogi személyiség 
nélküli gazdasági társaság, amelynek székhelye, központi ügyvezetése vagy üzleti 
tevékenységének fő helye EGT tagállamban van/, továbbá azt, hogy az EGT tagállam 
polgára számára mikor kell szociális vállalkozói igazolványt kiadni. Ezen túl különös 
szabályokat állapított meg a közösségi fenntartókra. Hivatalunkhoz az uniós 
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csatlakozás óta nem érkezett működési engedély iránti kérelem a közösségi 
fenntartóktól. 

 
Ø 2004. május 1-től hatályos az Itv. 17/B. §-a, amely az egyéni kisvállalkozói vagyon 

öröklési és ajándékozási illetékkedvezménye, amelynek feltétele, hogy az örökös vagy 
a megajándékozott a fizetési meghagyás jogerőre emelkedése évének utolsó napjától 
számított legalább három évig egyéni vállalkozói igazolvánnyal folytatja a 
vállalkozást. Az ajándékozásnál feltétel, hogy a vállalkozói vagyonnak az egyéni 
vállalkozás megszüntetését követő három hónapon belül történjen az ajándékozás. A 
kedvezmény öröklés esetén az illetékalap 50 %-a (legfeljebb 5 millió forint), vagy 25 
%-a (legfeljebb 2,5 millió forint), ajándékozás esetén 25 % (legfeljebb 2,5 millió 
forint). A tv. rögzíti azt is, hogy a továbbfolytatásról meddig kell nyilatkoznia a 
vagyonszerzőnek. Ha a 3 éves időtartamon belül elháríthatatlan külső ok hiányában 
szünteti meg a vállalkozási tevékenységet, az illetékcsökkenés kétszeresét köteles 
megfizetni pótlólag. Az Itv. ennek megfelelően szabályozza azt is, hogy ki minősül 
egyéni vállalkozóként működő kisvállalkozónak. 

 
Ø Az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény (továbbiakban: Evtv.) 3. § (2) 

bekezdése szerint, amennyiben a devizajogszabályok szerint külföldinek minősülő 
külföldi állampolgárt önálló vállalkozóként gazdasági célú letelepedésre külön törvény 
feljogosít, egyéni vállalkozás alapítására ez a természetes személy is jogosult, feltéve, 
hogy cselekvőképes, tartózkodási engedéllyel rendelkezik, és nincs kizárva az egyéni 
vállalkozás gyakorlásából.  

 
Hazánk – a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között 
társulás létesítéséről szóló – az 1994. évi I. törvénnyel kihirdetett Európai 
Megállapodás 44. cikkelyében vállalt kötelezettséget arra, hogy az Európai 
Közösségek tagállamainak állampolgárai számára biztosítja az egyéni vállalkozókénti 
letelepedést Magyarországon, és ezzel összefüggésben a magyar állampolgárokkal 
azonos elbánást. 
 
A nemzetközi kötelezettségvállalásra tekintettel alkotta meg az Országgyűlés a 
külföldiek önálló vállalkozóként történő gazdasági célú letelepedésről szóló 1998. évi 
LXXII. törvényt. Szintén e törvény értendő az Evtv. – már idézett – 3. § (2) bekezdése 
által „külön törvény” kifejezés alatt. 

 
Az 1998. évi LXXII. törvény 1. § (1) bekezdése alapján, külföldi állampolgár önálló 
vállalkozóként a magyar állampolgárokra vonatkozó feltételekkel jogosult gazdasági 
tevékenységet kezdeni, illetőleg folytatni a külön törvényben meghatározott egyéni 
vállalkozás formájában, feltéve, hogy számára e jogosultságot és e jogosultság 
érvényesítésére vonatkozóan a nemzeti elbánást nemzetközi szerződés kifejezetten 
biztosítja. 
 
A 2004. május 1-ig hatályban lévő nemzetközi szerződések szerint, egyéni vállalkozás 
alapítására, az Európai Unió tagállamainak állampolgárai voltak jogosultak, mert ilyen 
tartalmú kifejezett kötelezettségvállalást csak az 1994. évi I. törvénnyel kihirdetett 
Európai  Megállapodás tartalmazott. 
 
Az okmányirodák egységes jogalkalmazási gyakorlatának kialakítása érdekében a BM 
KANYV Hivatal az Igazságügyi Minisztérium Civilisztikai és Gazdasági Kodifikációs 
Főosztályának (IM), valamint a Külügyminisztérium Nemzetközi Jogi Főosztályának 
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(KÜM) tájékoztatását kérte arról,  hogy kötött-e hazánk olyan tartalmú nemzetközi 
megállapodást, amely alapján Magyarországon az EGT azon tagállamainak 
állampolgárai is létrehozhatnak egyéni vállalkozást, amelyek nem tagjai az Európai 
Uniónak. 

 
Megkeresésére az IM, illetve a KÜM arról tájékoztatta hivatalunkat, hogy az 1992. májusában 
aláírt, az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodás (EGT Megállapodás) 128. cikke 
szerint bármely európai államnak, amely az Európai Közösség tagjává válik, csatlakoznia kell 
az EGT-hez. Az EGT bővítéséről szóló megállapodást hazánk is aláírta, azonban az Európai 
Unió néhány tagállama (Belgium, Görögország, Németország, Spanyolország) még nem 
erősítette meg az EGT bővítését kimondó megállapodást az EU bővítésének napjáig, azaz 
2004. május 1-ig. Ennélfogva az EGT Bővítési Megállapodás még nem léphetett hatályba. 
 
Annak érdekében azonban, hogy az EFTA tagállamokra is kiterjesztett belső piac működése 
az új tagállamok csatlakozásától zökkenőmentes legyen, az Európai Bizottság az EK 
Szerződés alapján javaslatot tett a Tanácsnak az EGT Bővítési Megállapodás ideiglenes 
alkalmazására.  Erről a tagállamok határozat formájában döntöttek, és felhatalmazták az 
Európai Bizottságot, hogy ennek érdekében a szükséges lépéseket tegye meg. A Tanács 
2004/368/EK határozata rendelkezik ily módon az EGT Bővítési Megállapodás ideiglenes 
alkalmazásáról. 
 
Az EGT Bővítési Megállapodás magyarországi kihirdetésére – annak nemzetközi jogi 
szempontból való hatályba lépésének elhúzódása miatt – 2004. májusa előtt nem került sor, 
azonban azt Magyarországnak – a 2004/368/EK Tanácsi határozat alapján 2004. május 1-től 
alkalmaznia kell. A tanácsi határozat – közösségi jogi jellegénél fogva – közvetlenül 
hatályosul, és közvetlenül alkalmazandó a tagállamokban, így nincs szükség belső jogi 
lépésekre az egyezmény ideiglenes alkalmazásáról. 
 
Jogi szempontból tehát az a kivételes helyzet állt elő, hogy Magyarországnak alkalmaznia kell 
az EGT Megállapodásban foglalt kötelezettségüket anélkül, hogy az EGT Bővítési 
megállapodást a belső jogi szabályok szerint kihirdette volna, mivel a Tanács elfogadta az 
annak átmeneti alkalmazásáról szóló határozatot. Az EGT Bővítési Megállapodás 
kihirdetésére a még hiányzó tagállami megerősítő eljárások befejeződését követően kerülhet 
sor. 
 
A fentiekből tehát az következik, hogy annak ellenére, hogy még nem történt meg az EGT 
Bővítési Megállapodás magyar törvényben történő kihirdetése, a Tanács 2004/368/EK 
határozata alapján az EGT azon tagállamú állampolgárai tekintetében is nemzeti elbánást kell 
biztosítanunk a gazdasági célú letelepedés (így az egyéni vállalkozás) tekintetében, amelyek 
nem tagjai az Európai Uniónak. 
 
Ø Mint közvetlenül alkalmazandó jog 2004. május 1-jétől az anyakönyvi eljárásra is kihat a 

1347/2000/EK rendelet, amely a házassági ügyekben valamint a házastársak közös 
gyermekeire vonatkozó szülői felelősséget érintő eljárásokban irányadó joghatóságról, 
valamint az ilyen ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szól. 

Ø 2004. július 1-jétől – figyelemmel az uniós irányelvekre – jelentősen módosultak a 
közlekedésigazgatási jogszabályok is /pl.: új típusú forgalmi engedély, stb./. 

 
Az első fokú hatóságok munkáját tájékoztató anyagok, értekezletek megtartásával törekedtünk 
segíteni. 
 



 - 101 - 

2. Az év elején szakmai anyagot készítettünk a körzetközponti jegyzői feladatok 
alakulásáról. Részt vettünk a kistérségekkel kapcsolatos feladat- és hatáskör telepítés, 
valamint az illetékességi területek harmonizációjának kidolgozásában, s a megye 
államigazgatási helyzetét értékelő beszámoló összeállításában. 

 
3. Számtalan jogszabályt, szakmai anyagot véleményeztünk. Tekintettel arra, hogy a 
jövőbeni tevékenységünket jelentősen érinti, külön kiemelést érdemel, hogy többször 
véleményeztük a Ket. és KEIR tervezetét, s a bevezetésükkel kapcsolatos feladatok 
ütemezését. 
 
 
4. CsAK projekt előkészítése 
 
A Központi Hivatal megkeresései nyomán többször adott feladatot a CsAK projekt 
előkészítése, bonyolítása és egyeztetése, amellyel kapcsolatban egyebek mellett észrevételt 
készítettünk az érintett hivatalvezető-helyettes részére a számítógépek elosztása, valamint a 
közigazgatási hivatalok eszköz ellátása ügyében. Felügyeleti célra ugyanis – annak ellenére, 
hogy elsődleges HelpDesk feladatokat kívánnak ide telepíteni – eredetileg nem biztosítottak 
gépeket, végül azonban megkaptunk 2 gépet folyamatos használatra, további 2 gépet pedig az 
oktatások lebonyolítása idejére. (A Hivatal későbbi intézkedése nyomán megyénkben a 
polgármesteri hivatalok egyébként 9 db, számukra feleslegesnek ítélt gépet adtak vissza. A 
területi elosztáshoz előzetesen nem kérték ki a véleményünket.) 
 
Az CsAK projekt keretében megvalósuló ASZA program – az anyakönyvi okiratok 
előállítására kiírt közbeszerzési pályázat elhúzódása miatt többször, illetve bizonytalan 
időpontra eltolódott – indításával kapcsolatos különféle feladatokban és felmérésekben a BM 
Központi Hivatal folyamatosan igényt tart a közreműködésünkre. Ennek érdekében szükséges 
volt a rendszer tényleges működésének (levelező és fórumrendszerek, majd az alkalmazás 
tesztprogramjának) megismerése, ezen belül a segédanyagok tanulmányozása, a számítógépes 
alkalmazás gyakorlása, szakmai egyeztetések stb.), kistérségi igazgatási társulások, 
nyomtatványkészlet és a jogosultság igénylések többszöri felmérése, összegyűjtése. 
Szeptember végén a Központi Hivatalban részben már felkészítést kaptunk az oktatásokhoz, 
illetve az oktatási anyagokat megkaptuk és áttanulmányoztuk. A jogosultságot igényelt 
anyakönyvvezetők képzését (kb. 240 fő) a főhatósági ajánlásnak megfelelően a nyári 
halasztást követően november hónapra terveztük és részben megszerveztük, de az indulás 
időpontját illető újabb bizonytalanságok, valamint a december 5-i népszavazás miatt a 2005. 
év elejére halasztottuk. Tapasztalataink szerint egyébként (részben erre irányuló törekvéseink 
nyomán) az anyakönyvvezetők egy része mára örvendetes módon használatba vette főként a 
fórum rendszert, de némely irányban a levelező program útján személyesebb kapcsolatot is 
sikerült kialakítani a kollégákkal. Ez utóbbi sokkal alkalmasabb a konkrét napi problémák 
megoldására, mivel a fórum egyrészt időigényesebb, másrészt egy-egy kérdésben kevésbé 
szakszerű, mások munkáját így esetleg nem jó irányba befolyásoló hozzászólásoknak is teret 
ad. Hozzá kell azonban tenni, hogy főhatóságunk egyre nagyobb figyelmet szentel a fórumra, 
mind a felmerülő kérdések megválaszolásában és a kollégák véleményének megismerésében, 
mind pedig újabb és újabb szakmai anyagok közzétételében. 
 
 
5. Fogyatékosügyi Program 
 
Ø A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló többször 

módosított 1998. évi XXVI. törvényben, valamint az országos településrendezési és 
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építésügyi követelményekről szóló többször módosított 253/1997. (XII. 20.) Kormány 
rendeletben megfogalmazott határidőkre tekintettel, a Belügyminisztérium 
Önkormányzati Hivatalának megkeresésére részt vettünk a megyében található állami és 
önkormányzati tulajdonban lévő közhasznú épületek akadálymentességi 
követelményeknek való megfelelőségének, valamint az elsőfokú építésügyi 
hatóságoknál tervezett kistérségi központok épületállományának felmérésében. Ezen 
megkeresés alapján végzett munka keretében felméréseket végeztünk, illetve végzünk 
folyamatosan a települési önkormányzatok, a megyei önkormányzat és a területi 
államigazgatási szervek bevonásával, mely felmérések adatait feldolgozva részben 
egyszeri, részben pedig folyamatos jelentéseket és kimutatásokat készítettünk, illetve 
készítünk az Önkormányzati Hivatal részére. 

 
Ø Ezen feladathoz kapcsolódva az önkormányzati jegyzőkkel és polgármesterekkel a 

kapcsolattartás e-mailen, személyesen és az értekezleteken folyamatos. A program 
keretében a 2004. május 25-én kelt levelünkben felhívtuk a figyelmet az 
Esélyegyenlőségi Kormányhivatal által, a középületek akadálymentesítése érdekében 
előzetesen jelzett pályázati lehetőségre, majd a pályázati kiírást követően konkrétan a 
pályázatra. A pályázati kiírást követően Bács-Kiskun megye 119 települése közül 13 
város és 37 község nyújtott be akadálymentesítésre vonatkozó pályázatot, melyek 
elbírálása jelenleg is folyamatban van. 

 
Ø Az önkormányzatok akadálymentesítéssel kapcsolatos feladatainak szakszerű 

elvégzéséhez folyamatos segítséget nyújtunk oly módon, hogy az építéshatósági 
dolgozók éves továbbképzése e-vonatkozásban is napirenden van, mely ebben az évben 
a január 27-én tartott értekezleten megtörtént. 

 
 
6. „Az utolsó padból” program 
 
Az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal 2003-ban az oktatási, egészségügyi, valamint a sport- 
és ifjúsági tárca összefogásával elindította „Az utolsó padból” elnevezésű programot, 
melynek célja az enyhe fokban fogyatékosnak minősített gyermekek képességének 
felülvizsgálata, átmeneti normatíva bevezetésével lehetőséget biztosítani a gyermekek 
visszahelyezésére és felzárkóztatására a normál tagozatba, valamint a szakértői bizottságok 
működési feltételeinek javítása. 
E célok megvalósításában a helyi önkormányzatok, mint intézményfenntartók is 
közreműködnek: gondoskodnak az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és 
nevelésről. 
 
A közoktatásról szóló módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a képzési kötelezettségről és a 
pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet, valamint a nevelési-
oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet meghatározza az 
önkormányzatok és az intézmények feladatkörét, „Az utolsó padból” program pedig az 
esélyegyenlőség megteremtését kívánja megvalósítani e területen. 
 
Hivatalunk a megyei önkormányzattal közösen segíteni kíván a települési 
önkormányzatoknak a feladat megoldásában, ehhez azonban széleskörű információra van 
szükségünk. Ezért együtt összeállítottunk egy kérdőívet, melyet eljuttattunk a jegyzőknek. 
Ennek feldolgozása, kiértékelése folyamatban van. Terveink  szerint az összegző anyagot egy 
útmutató/segédlet formájában lenne célszerű megjeleníteni. 
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A 2004. november 2-án tartott jegyzői értekezleten az OM Hátrányos Helyzetű és Roma 
Gyermekek Integrációjáért Felelős Miniszteri Biztos Hivatala részéről Orosz Lajos 
programvezető mutatta be a programot, s adott tájékoztatást a jogszabályi változásokról, a 
vizsgálati ellenőrzésekről. 
 
 

HATÓSÁGI ÜGYIRATFORGALOM 
 
Az ügyiratforgalom alakulását a beszámoló 17. számú melléklete tartalmazza. 
Ebből jól látható, hogy a 2003. évhez képest az ügyiratforgalom 2004-ben 8,5%-kal csökkent, 
de a 2002. évhez viszonyítva 2,5% az emelkedés.  
A beszámoló melléklete is tükrözi, az első fokú határozatok száma 6,4%-kal csökkent, míg a 
másodfokú határozatok száma 37,1 %-kal nőtt a 2003. évhez viszonyítva. 
 
Mindezek okai a következők: 
 
Növekedés okai: 
 
Ø Az M5 autópálya továbbépítése, valamint az M8 autópálya és kapcsolódó beruházásai 

kapcsán 17 eljárás indult, amely 296 ingatlant és mintegy 2000 tulajdonost érintett. 
Ø 2004-ben 123 bányaszolgalmi ügy volt folyamatban (itt is magas az érintett ingatlanok és 

tulajdonosok száma). 
Ø A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és falugondnoki szolgálat 

működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 
módosított 188/1999. (XII. 16.) Kormányrendelet alapján 2004-ben a következő új 
feladatok jelentkeztek: 
ü a működési engedély jogerőre emelkedését követően a Nemzeti Család- és 

Szociálpolitikai Intézetnek a nyilvántartási lapon adatot kell szolgáltatni 
ü értesíteni kell azokat a települési jegyzőket, ahol a hivatal alapellátásra működési 

engedélyt adott ki, 
ü a működési engedéllyel rendelkező intézményekről „Tanúsítványt” kell kiállítani és 

azt a fenntartónak meg kell küldeni, hogy gondoskodjon annak az intézményben jól 
látható helyen történő kifüggesztéséről. 

Ø Az építési műszaki ellenőri tevékenységről szóló 158/1997. (IX. 26.) Kormányrendelet 
alapján 83 esetben kellett törölnünk a névjegyzékből a felelős műszaki ellenőrt, mert 
vizsgakötelezettségét elmulasztotta, vagy nem kérte a meghosszabbítást. 

Ø A másodfokon jelentkező adóügyek – ezen belül is a gépjárműadóügyek – száma 
jelentősen megnőtt. Ennek oka, hogy 2004. január 1-jétől egyrészt az 1991. évi LXXXII. 
tv. hatálya alá tartoznak az E és P betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott 
gépjárművek, másrészt az, hogy a gépjárműadóztatás rendszere a közlekedési 
jogszabályokra és a járműnyilvántartásra épül. 

Ø Ugrásszerűen emelkedett illetékügyekben is a jogorvoslatok aránya. Az ügyfelek döntő 
többsége a forgalmi értéket vitatja, de a kedvezményekkel kapcsolatos döntéseiket és a 
megszerzett vagyontárgy minősítését is egyre gyakrabban sérelmezik. 

 
Csökkenés okai: 
 
Ø Lényegesen csökkent az alternatív katonai szolgálatot kérelmezők száma a jogszabályok 

várható, s azóta meg is jelent, s 2005. január 1-jén hatálybalépő módosulása miatt. (2004. 
évi CIV. tv. 6. §; 2004. évi CV. tv. 28-30. §-ai). 
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Ø Jelentősen csökkent a közlekedésigazgatási fellebbezések aránya az ügyfelek számára 
kedvező jogszabályváltozások miatt. 

 

A KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ ELSŐFOKÚ 
HATÓSÁGI ÜGYEK INTÉZÉSE 

Polgári szolgálat és fegyver nélküli katonai szolgálat engedélyezése  
 
Polgári szolgálat és fegyver nélküli katonai szolgálat teljesítésének engedélyezése ügyében 
2004. évben összesen 55 határozatot hoztunk. A határozatok megoszlását a következő táblázat 
mutatja: 

 
 

Határozatok 
száma 

Engedélyező 
határozat 

Elutasító 
határozat 

Eljárást 
felfüggesztő 
határozat 

Eljárást 
megszüntető 

határozat 

Polgári szolgálat 51 34 4 1 12 
Fegyver nélküli 
katonai szolgálat 4 3 - - 1 

Összesen 55 37 4 1 13 
 
 

Az ügyiratok száma az elmúlt évekhez képest lényegesen csökkent és nem is várható az 
elkövetkezendő időszakban újabb kérelem tekintettel a már említett jogszabályi változásokra. 
Jelenleg eljárás nincs folyamatban.  
 
Két esetben képviseltük a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumot a bíróságon 
polgári szolgálat teljesítésének engedélyezése ügyében hozott elutasító határozat miatt. Az 
egyik esetben a bíróság a pert megszüntette, a másik esetben pedig a II. fokú határozatot  
hatályon kívül helyezte és új eljárás lefolytatását rendelte el. 

 

Személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatás 
 
Személygépkocsi szerzési támogatásra való jogosultság megállapítása 
Hivatalunk hatáskörébe tartozik I. fokon a személygépkocsi szerzési támogatásra való 
jogosultság megállapítása azokban az esetekben, amikor a súlyos mozgáskorlátozott személy 
szállítását a vele közös háztartásban élő nagykorú gyermeke vagy testvére vállalja. 
 
48 esetben jártunk el I. fokon ilyen ügyekben, melynek során 41 kérelmet el kellett utasítani, 
mivel a súlyos mozgáskorlátozott kérelmezők nem álltak munkaviszonyban, vagy tanulói 
jogviszonyban, illetve nem éltek legalább egy éve közös háztartásban szállítást vállaló 
nagykorú gyermekükkel, a támogatásra való jogosultság viszont csak valamennyi feltétel 
együttes fennállása esetén állapítható meg.  
 
5 esetben lehetett megállapítani, illetve meghosszabbítani az ügyfelek személygépkocsi 
szerzési támogatásra való jogosultságát, két esetben pedig megszüntetésre került az eljárás. 
Négy esetben kellett visszaküldeni az I. fokú hatósághoz a felterjesztett iratokat, ugyanis a 
súlyos mozgáskorlátozott személy rendelkezett jogosítvánnyal, illetve az unoka vállalta volna 
a szállítását. Ez esetekben az eljárás lefolytatása az I. fokú hatóság hatáskörébe tartozik. 
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Az I. fokú hatóságok által elbírálásra felterjesztett iratanyagok gyakran hiányosak, illetve nem 
a jogszabály által meghatározott bizonyítékokat tartalmazzák.  Leggyakrabban a 
személygépkocsi vezetésre való alkalmatlanságot bizonyító orvosszakértői vélemény 
hiányzik, melynek beszerzéséről azonban csak akkor gondoskodunk, ha az egyéb jogszabályi 
feltételek fennállnak. Ellenkező esetben ugyanis ennek birtokában sincs lehetőség a 
jogosultság megállapítására. 
 
Szerzési támogatásra való jogosultságának elutasítása miatt két ügyfelünk fordult bírósághoz, 
azonban a bíróság a kereseteket elutasította.  
 
Személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatás odaítéléséről döntés 
 
Hivatalunk hatáskörébe tartozik a személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatásra 
jogosultak nyilvántartása, a támogatások odaítélése. A nyilvántartásba vétel előtt 
megvizsgáljuk, hogy a határozatok megfelelnek-e a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek. A 
jegyzők által felterjesztett határozatok egyre színvonalasabbak, azonban még mindig 
előfordulnak hibák, melyek leggyakrabban a következők: 
Ø a felterjesztett határozatok jogerősítése elmarad, 
Ø egyes határozatok – elsősorban a jogosultságot meghosszabbítóak – nem tartalmazzák az 

előnyfeltételeket, illetve 
Ø a jogosultság meghosszabbítása helyett ismét a jogosultság megállapításáról döntenek. 
 
Jogszabálysértő határozatok esetén – legtöbbször telefonon - jelzéssel élünk az I. fokú 
hatóságok felé, akik intézkednek ezen határozataik visszavonásáról, módosításáról, 
kiegészítéséről vagy kijavításáról. 

 
Solt Város esetében több alkalommal tapasztaltuk, hogy a határozatok nem felelnek meg a 
jogszabályi előírásoknak, ezért erről írásban is tájékoztattuk a jegyzőt és kértük, hogy 
jogszerű határozatokat hozzanak. 
 
A személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatásra jogosultak nyilvántartása jelenleg is a 
CAR-BIT programmal történik. Ebben az évben a programon túlnyomórészt csak apróbb, a 
munkát könnyítő változtatásokat kellett végrehajtani, illetve 2004. július 19-től az új 
tértivevény-nyomtatványhoz kellett igazítani a programot. Jelenleg van folyamatban a 
programban a minisztérium nevének javítása Ifjúsági, Családügyi, Szociális és 
Esélyegyenlőségi Minisztériumra. 
 
A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször 
módosított 164/1995. (XII. 27.) Kormányrendelet 15. § (1) bekezdése alapján a hivatal az 
általa létrehozott bizottság véleményének figyelembevételével a felterjesztett I. fokú 
határozatok alapján a szerzési támogatás tárgyévi kielégítéséről július 31-ig dönt.  
 
A Szociális, Egészségügyi és Családügyi Minisztérium helyettes államtitkára 2004. június 30-
án kelt levelében azonban arról tájékoztatta hivatalunkat, hogy az érdekképviselettel való 
megállapodás hiányában 2004. április 30. napjáig a miniszter keretszámot meghirdetni nem 
tudott. A keretszám meghatározását a II. félévre jelezték. Így 2004 júliusában a bizottsági ülés 
és a bizottság javaslata alapján a döntés a szerzési támogatások odaítéléséről elmaradt. 
Fentiekről a jegyzőket levélben értesítettük és kértük, hogy az általunk szerkesztett 
tájékoztató levelet a településükön érintett ügyfeleknek juttassák el. 
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A MONETA Kft. végül 2004. szeptember 1-jén kelt levelével értesítette hivatalunkat arról, 
hogy 2004-ben 424 db gépkocsi szerzési támogatásra jogosító utalvány kiosztására van 
lehetőség. A tavalyi évről 35 db fel nem használt utalvány maradt. A döntést megelőzően 
2540 szerzési támogatásra jogosultat tartottunk nyilván. A bizottsági ülésre 2004. szeptember 
14-én és 15-én került sor. A határozatok 2004. október 1-jei dátummal születtek meg és az 
utalványok kiosztására 2004. október 13-án és 14-én került sor. Idén is sok ügyfél jelezte, 
hogy nem kívánja átvenni az utalványt, három ügyfelünk meghalt, így a tartalékkeretbe sorolt 
ügyfeleink folyamatosan veszik át az így fel nem használt utalványokat. Az 50 fős 
tartalékkeretből eddig 46 főt jelöltünk ki utalványra. December 6-án és december 10-én is 
osztottunk utalványt. 
 
A személygépkocsi átalakítási támogatásra való jogosultságot megállapító határozatok 
folyamatosan érkeznek hivatalunkhoz. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési 
kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII. 27.) Kormányrendelet 15. § (1) bekezdés b) pontja 
értelmében hivatalunknak az átalakítási támogatás kielégítéséről folyamatosan kell döntenie. 
Ennek megfelelően ez évben 2 ülésre került sor. Mivel a jogosultak száma évek óta nem éri el 
a rendelkezésre álló keret nagyságát, valamint nem veszi át valamennyi igénylő az utalványt, 
lehetőség van valamennyi igényjogosult részére az átalakítási utalvány kiadására. 
 
A személygépkocsi szerzési támogatásra jogosító utalványok érvényességi ideje három 
hónap, melynek érvényessége további három hónappal meghosszabbítható. 2004. december 
31-ig 20 db személygépkocsi szerzési támogatásra jogosító utalványt hosszabbítottunk meg. 
 
Elidegenítési tilalom elrendelése 
 
A 124/2001. (VII. 10.) Kormányrendelet alapján 2001. július 18-a óta a támogatással vásárolt 
gépkocsik esetében elidegenítési tilalmat kell elrendelni három éves időtartamra, és intézkedni 
kell a törzskönyv kiadásának felfüggesztéséről. Az okmányirodák visszajelzései után meg kell 
vizsgálni, hogy megtörtént-e az elidegenítési tilalom bejegyzése, illetve a törzskönyv 
kiadásának felfüggesztése.  
 
Személygépkocsi szerzési támogatás visszafizetésének elrendelése 
 
2004. év végéig több mint 200 fő vásárolt személygépkocsit és négy esetben kellett 
rendelkezni a szerzési támogatás és a kamatok visszafizetéséről, ugyanis a 
járműnyilvántartásban nem került bejegyzésre az elidegenítési tilalom és a törzskönyv is 
legyártásra került. A határozatok már jogerősek, de még nem végrehajthatóak, az ügyfelek 
jelezték, hogy utólag pótolják mulasztásukat. 
 
A 2003. évi utalványok felhasználása tekintetében négy esetben rendeltük el a támogatás és 
kamatainak visszafizetését, azonban az ügyfelek minden esetben utólag pótolták 
mulasztásukat, így határozatainkat visszavontuk. Tényleges visszafizetésre nem került sor. 
 
Előzetes hozzájárulás személygépkocsi eladásához 
 
15 esetben a jogosult kérelmére előzetesen engedélyeztük a gépjármű elidegenítését. A 
visszafizetés hitelt érdemlő igazolását követően 14 ügyben intézkedtünk az illetékes 
okmányirodánál az elidegenítési tilalom törléséről, és a törzskönyv kiadásának 
felfüggesztéséről. Egy esetben a kérelmező a visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget, 
ezért az elidegenítéshez adott előzetes hozzájárulásunkat visszavontuk. Egy esetben 
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elutasítottuk az ügyfél kérelmét, melyben a személygépkocsi elidegenítéséhez kérte előzetes 
hozzájárulásunkat, ugyanis már kérelmében és tájékoztató levelünkre küldött válaszlevelében 
is jelezte, hogy a támogatás időarányos részét nem kívánja visszafizetni. 

 

Kisajátítás  
 
A kormányprogram kiemelt céljai között szereplő autópálya építések miatt a kisajátítási 
ügyek száma lényegesen megnövekedett, ebben az évben több új kérelem érkezett, mint 5 
évre visszamenőleg együttesen (27 db). Megyénket az M5 autópálya továbbépítése miatti 
pótterületek kisajátítása érintette, valamint a megye északi részén megvalósuló, a 
dunaújvárosi hídhoz kapcsolódó M8 autópálya és kapcsolódó beruházásai: 51. számú főút új 
nyomvonala, kerékpárút, valamint le- és felhajtók, szervíz utak  megépítése. A kisajátítást 
kérő tájékoztatása alapján várhatóan – anyagi fedezettől függően – a következő évben az M9 
autóút területi igényével kapcsolatos kisajátítási eljárások indulnak, melynek nagyságrendje 
nem ismert.  
 
A kiemelkedő feladat megvalósulása jogalkotási feladatokat is keletkeztetett, melynek 
következtében az utolsó negyedévben sorozatosan jogszabály-tervezetek véleményezését is 
végeztünk. Ez a munka nagy figyelmet igényel, viszont 2 alkalommal is előfordult, hogy 
néhány óra állt csak rendelkezésünkre. Természetesen igyekeztünk a feladatot megoldani, 
hiszen egyrészről megtisztelő, hogy kérik a véleményünket (volt olyan anyag, amikor már 
csak célirányosan néhány közigazgatási hivatal álláspontját kérték, tehát nem teljes körűen), 
ezentúl hasznos is, mert a gyakorlati problémákat ezen a szinten látjuk. Több javaslatunk 
meghallgatásra talált az autópálya törvény (2003. évi CXXVIII. törvény) tervezett módosítása 
és az ezzel összefüggő kisajátításról szóló 1976. évi 24. tvr. és végrehajtási rendelete kapcsán. 
Javaslataink során hangsúlyoztuk, hogy szükséges lenne egy egységes, a mai kornak 
megfelelő, törvényi szintű szabályozás figyelemmel az elavult, hatályban lévő, közel 30 éves 
rendeletekre és a kialakul bírói gyakorlatra, de ez a kívánságunk most sem fog teljesülni. A 
jogalkotásban ezen a területen elsődleges szempont az autópálya építések érdekében az azt 
megelőző hatósági eljárások felgyorsítása. 
Következetesen több alkalommal jeleztük, hogy a tervezett változtatások közül melyikkel 
nem értünk egyet, de 3 területen eddig még nem sikerült elfogadtatni azt:  
Ø A tervezett módosítások következtében a kisajátítási előmunkálatok körébe vonnák a 

megelőző régészeti feltárás és lőszermentesítés engedélyezését, ami azonban nem a 
kisajátítási eljárást (mint területszerzésre irányuló hatósági eljárást) előzi meg, hanem a 
konkrét beruházási (építési) munkálatokat, mely tevékenységekre az engedélyt más 
hatóságok adják meg. Ha ezt a módosítást elfogadják a törvényalkotók, akkor párhuzamos 
hatáskörök vagy éppen ellentétes hatáskörök keletkezhetnek. (Pl: Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal engedélyezi a megelőző feltárást, ugyanezen tevékenységet 
szintén engedélyezné hivatalunk,  mint kisajátítási előmunkálatokat.)  

Ø Az ügygondnok kirendelések kapcsán figyelembe vették – a gyámhivatallal egyeztetett – 
álláspontunkat, de nem teljes mértékben. Ha a tervezett módon fogadják el a módosítást, 
akkor továbbra sem lesz egyértelmű, hogy milyen esetekben, az eljárás melyik 
szakaszában, milyen típusú gondnok kirendelése érdekében kinek kell azt kezdeményezni 
és ki viseli a költséget.  

Ø Szintén nem sikerült eddig elfogadtatni azon álláspontunkat – összhangban az ingatlan-
nyilvántartásról szóló törvény rendelkezéseivel – hogy nem elegendő az ingatlan-
nyilvántartásba történő bejegyzéshez, ha a hivatalvezető csupán megkeresi – és nem 
eljárási határozattal - az illetékes földhivatalt.  
 



 - 108 - 

A kisajátítási ügyek kapcsán továbbra is a legidőigényesebb az ismeretlen vagy ismeretlen 
helyen tartózkodó tulajdonosok felkutatása, illetve eljárásunk gyorsabbá tétele és az érintett 
tulajdonosok jogainak védelme érdekében az ingatlan-nyilvántartási állapot aktualizálása. Az 
M8 autópálya kisajátítása kapcsán több, mint 10 személyt kutattunk fel, akik többségével 
azután egyezséget hoztunk létre.  
 
Valamennyi kisajátítási ügyet – jelentős mennyiségű többletmunkával, munkaidőn túli 
ráfordítással határidőben lezártunk november végére. 
 
Jelenleg egy érdemi kisajátítási ügy van folyamatban, december elején az M8 autópályával 
kapcsolatos pótkisajátítási kérelmet terjesztették elő. 
 
Az M5 autópálya továbbépítése és az M8 autópálya és kapcsolódó beruházásai kapcsán 18 
eljárás indult, amely összesen 296 ingatlant érintett, valamint kb. 2000  fő tulajdonost.  
 
Először fordult elő, hogy kezelői jog megvonására irányuló kérelmeket is nyújtottak be állami 
ingatlanok vagyonkezelőivel szemben, melynek kapcsán jogértelmezési vita bontakozott ki a 
kisajátítást kérő és hivatalunk között. Álláspontunk szerint ilyen esetekben is szükséges, hogy 
a megállapodás érdekében az arra jogosult egy ajánlattal keresse meg a vagyonkezelőt. Az 
eredménytelen ajánlatokat követően 4 ingatlan esetében az állami ingatlanok 
vagyonkezelőitől kártalanítás ellenében a kezelői jogot megvontuk. 5 ingatlan esetében 
viszont az eljárást megszüntettük, mert hiánypótlási felhívásunk eredménytelenül telt el. Ezen 
határozatainkban hangsúlyoztuk, hogy az eljárás megszüntetés nem jelenti a kérelem érdemi 
elbírálását.  
 
Találkoztunk a kisajátítást kérő olyan gyakorlatával, mely szerint osztatlan közös tulajdonban 
lévő ingatlanok esetén még nem létező – a kisajátítási munkarésszel kialakuló – helyrajzi 
szám eszmei illetőségére kötött adásvételt, melynek előnye volt, hogy az által az érintett 
tulajdonosok, tehát a kisajátítási eljárásban ügyfél pozícióban lévő személyek száma 
csökkent. A korábbi gyakorlat az volt, hogyha a kisajátítást kérő nem tudott a tulajdonosok 
teljes körével szerződést kötni, akkor kérte a kisajátítást a területrészre, s ez valamennyi 
társtulajdonost érintette.   
 
Szintén az M8 autópálya kisajátítási ügyei kapcsán fordult elő az, hogy a régészeti megelőző 
feltárásra irányuló előmunkálatok engedélyezését kérték, azonban azt elutasítottuk arra 
hivatkozva, hogy az nem tartozik a kisajátítási előmunkálatok körébe. Az előmunkálatokon a 
tvr. egyértelműen azokat a cselekményeket érti, melyek a kisajátítási eljárás lefolytatásához 
szükségesek (pl: a kisajátítási terv elkészítéséhez szükséges földmérési munka).  
Az engedélyt annak érdekében kérték, hogy a régészek a területre léphessenek. A megelőző 
régészeti feltárást az illetékes Kulturális Örökségvédelmi Hivatal engedélyezte. A kulturális 
örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény  22. §-ának (2) bekezdése értelmében, ha a 
régészeti lelőhely elkerülése a földmunkával járó fejlesztés, beruházás költségeit aránytalanul 
megnövelné, vagy a beruházás másutt nem valósítható meg, a beruházással veszélyeztetett 
régészeti lelőhelyeket előzetesen fel kell tárni  (megelőző feltárás). Az engedély kiadására a 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Regionális Irodái rendelkeznek hatáskörrel.  
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény  69. § (1)-(2) bekezdése tűrési 
kötelezettséget ír elő, mely szerint „A védett kulturális örökség tulajdonosa, használója tűrni 
köteles a Hivatal (KÖH) által elrendelt vagy engedélyezett munkálatokat. Az elrendelt 
munkák csak a feltétlenül szükséges mértékben akadályozhatják tartósan a kulturális 
örökséghez tartozó javak rendeltetésszerű használatát.” 
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E törvény 7. §-ának 5. pontja határozza meg a kulturális örökség fogalmát, mely szerint 
„Kulturális örökség: régészeti érdekű területek, régészeti emlékek, régészeti lelőhelyek, ezek 
védőövezetei, a műemlékek, műemléki értékek és a műemléki területek, valamint a kulturális 
javak.” 
Értelmezésünk szerint e rendelkezések feljogosítják az engedélyest a területre lépésre. Ha a 
tulajdonos azt mégis megtagadja, - tekintettel a kulturális örökségek védelmének kiemelkedő 
jelentőségére - a hatóság kötelezheti őt határozattal annak tűrésére.  
Álláspontunkat igazolja, hogy határozatunkat az érdekeltek nem támadták meg bíróság előtt, 
valamint az, hogy az érintett jogszabályok módosítását úgy tervezik, hogy a törvény 
kifejezetten nevesítse kisajátítási előmunkálatként a megelőző régészeti feltárást.  
 
Az autópálya törvényen alapuló kisajátításokon túl bányászati tevékenységgel összefüggő 
közérdekű célra történt 2 ügyben kisajátítás a MOL Rt. kérelmére összesen 4 ingatlant és 12 
tulajdonost érintően.  
 
Ezentúl Kiskunmajsa és Kiskunhalas városban a rendezési terve megvalósítása (üdülő terület 
bővítése), illetve önkormányzati létesítmény elhelyezésre (szennyvíztisztító bővítése) 
közérdekű célok érdekében folytattunk le kisajátítási eljárást összesen 2 ingatlant és 2 
tulajdonost érintően.  
 
Egy kecskeméti ingatlanok kisajátítására irányuló kérelmet a közérdek hiánya miatt 
utasítottunk el. 
 
Kisajátítási ügyben 64 határozatot hoztunk, amelyből 42 eljárási határozat (21 eljárás 
megszüntetés, 21 szakértő kirendelése), 22 pedig érdemi határozat. Több, mint 200 tárgyalást 
tartottunk. 
 

Szolgalmi jog alapítás 
 
Továbbra is a DÉGÁZ Rt. (Szeged) megbízásából a GEOFOR Kft.  (Salgótarján) által 
kezdeményezett szolgalmi jog alapítási ügyek nagy száma a jellemző. Ezen túl kisebb 
számban a MOL Rt. megbízásából szintén a GEOFOR Kft. az üzemelő szállítóvezetékekre 
nyújtotta be hivatalunkhoz szolgalmi jog alapításra irányuló kérelmét.  
 
2004. évben összesen 123 bányaszolgalmi joggal kapcsolatos régebbi és új ügy volt.  
 
5 esetben elhelyezési szolgalom alapítására került sor a kérelmeknek helyt adva. 
17 eljárást megszüntető határozatot hoztunk kérelemre, illetve a kérelem hiányosságai miatt. 
6 esetben szakértő kirendelésére került sor, másik 5 esetben a szakértő a szakvéleményt 
leadta, és azt a tulajdonosoknak megküldtük. 
 
A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (gáztörvény) 2004. január 1-től módosította 
– többek között - a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (bányatörvény) 38. §-át. A 
módosítás – álláspontunk szerint - szűkítette hivatalunk hatáskörét a bányaszolgalmi jog 
alapítás tárgyában, ezért egy konkrét ügyet áttettünk a Szolnoki Bányakapitánysághoz, hogy 
az eljárást folytassa le, mint hatáskörrel rendelkező szerv, de a Bányakapitányság 
Bányakapitánya is vitatta hatáskörét. A „negatív hatásköri összeütközés” feloldása érdekében 
az Áe. 8. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága előtt 
kezdeményezte az eljárásra jogosult és egyben kötelezett szerv kijelölését a Bányakapitány. A 
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kérelem elbírálása a mai napig nem történt meg. Az Alkotmánybíróság korábbi döntése 
alapján a Parlament a 2004. évi CXXXVIII. törvénnyel módosította a bányatörvényt. 
 
Mindaddig, amíg az Alkotmánybíróság a hatáskörünkkel kapcsolatos döntést meg nem hozza, 
addig felfüggesztettük az eljárásokat.  
 
A gázszállító vezetékek ügyében az eljárásokat folytatjuk. 
 
A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. 2004. decemberében levélben mondott köszönetet 
hivatalunk munkájáért: 
„A feladat teljesítése során segítőkész, a jogalkalmazásban a jogszabályi rendelkezések 
tartalmának betartására, a hatékony munkavégzés érdekében az együttműködésre nagy súlyt 
helyező partnerként találkoztak Önökkel a képviseletünkben eljáró munkatársak.  
Ezúton köszönetet mondunk Önnek és a hivatal dolgozóinak, az eredményes tevékenységükért, 
amellyel a Társaságunk bányaszolgalmi jogi rendezéseit elősegítették.” 
 

Kisajátítási és bányaszolgalmi ügyekben bírósági perek 
 
14 bírósági per van folyamatban kisajátítási és bányaszolgalmi ügyekben. 
5 ügyben a szolgalmi jog alapításáért járó kártalanítást felemelte a bíróság, /egy alkalommal 
érveink ellenére jelentősen, s 4 alkalommal nem jelentős mértékben/. Hatályon kívül helyezés 
és új eljárásra kötelezés 1 szolgalmi jog alapítási ügyben volt. 
 
Van olyan többletkártalanítási perünk, ahol az eljárás 1999. március 31-én félbeszakadt és 
azóta percselekményről nincs tudomásunk.  
 
Egy perben az eljárás szünetelését állapította meg a bíróság 2000. szeptember 19-én. Már 2 
alkalommal kértük az eljárás megszűnésének megállapítását és irataink visszaküldését. A 
bíróság elnökének leveléből megállapítható volt, hogy egy időben az iratok nem voltak 
fellelhetőek. 
 
Legrégibb perünk, melyben a határozatot 1987-ben hozta Kecskemét Város V.B. Igazgatási 
Osztálya. Ez is többször félbeszakadt a felperesek halála miatt.  
 
Valamennyi ügyben, melyben többletkártalanítást kértek szakértőt rendel ki a bíróság. A 
szakértők véleménye mindig eltér, olykor jelentős összeggel a közigazgatási eljárásban 
kirendelt igazságügyi szakértő véleményétől, s általában az eltérés egyáltalán nincs 
megindokolva. A bíróság 3 alkalmat kivéve elfogadta az általa kirendelt szakértő véleményét 
ítélete alapjául. 3 alkalommal sikerült elérni, hogy ne fogadja el. 1 alkalommal szakmai 
tévedésben volt a szakértő, mert bányakárt állapított meg szolgalmi jogi kártalanítás helyett, 
de itt ismételten új szakértő (immár a 3.) került kirendelésre. 2 alkalommal olyan 
szakvélemény készült bírói szakban, hogy arra alapozva ítéletet hozni nem lehetett, így ott is 
újabb (szintén 3. szakértő) kirendelése történt. Az is előfordult bajai ingatlant érintő kisajátítás 
kapcsán, hogy a bírósági szakban eljáró szakértő lényegesen kevesebb összeget javasolt 
kártalanításként megállapítani, mint az általunk megállapított összeg, így a keresetet a bíróság 
elutasította, itt nem történt meg újabb szakértő kirendelése.  
 
Szolgalmi joggal kapcsolatos perben derült ki, hogy olyan vezetékre (házfalon kívül futó 
vezeték) alapítottunk szolgalmi jogot, melyre nagy valószínűséggel telki szolgalmi jogot/ 
vezetékjogot kellett volna alapítani, de nem hivatalunknak. Ezt a bírói szakban kirendelt 
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speciális szakképzettségű szakértő állapította meg. Lényegében a DÉGÁZ Rt. nyilatkozata is 
ezt valószínűsítette, de nem nyilatkozta, hogy oka fogyottá vált a kérelme, ezért a 
határozatunk megváltoztatása helyett az eljáró bíró új eljárásra kötelezett, melyben vagy a 
kérelem elutasításáról, ha a kérelmet a kérelmező visszavonja, akkor az eljárás 
megszüntetéséről kell döntenünk. Ez az ügy erősítette meg bennünk azt, hogy a folyamatban 
lévő ügyekben a Bányakapitányságot be kell vonni, mert az iratokból nem derül ki a fentihez 
hasonló eset.  
 
Összegezve: a bírói szakban továbbra is tendencia, hogy ha a kereset a kártalanítási összeg 
felemelésére irányul, annak a bíróság helyt ad és megváltoztatja határozatunkat. Jogalapot 
érintő perekben – kivéve a jelzett esetet – döntésünket helybenhagyja.  

Korlátozási kártalanítás 
 
Két bírósági perünk folyik korlátozási kártalanítási ügyben. 
Legnagyobb sikerünk ebben az időszakban az volt, hogy településrendezéssel okozott kár 
megtérítése tárgyában hozott határozatunk bírósági felülvizsgálata során a kártalanításra 
kötelezett Érsekcsanád Község Önkormányzata keresetét – jogalapot illetően - jogerősen 
elutasította a bíróság, melyet a Legfelsőbb Bíróság is elbírált felülvizsgálati kérelem kapcsán 
és helybenhagyta a megyei bíróság ítéletét. Az összegszerűség tekintetében a per még folyik. 
A másik ügyben a bíróság eljárását felfüggesztette. 
 

Külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezése 
 
2004-ben 414 darab ingatlanszerzéssel kapcsolatos ügyirat érkezett hivatalunkhoz:  
4 esetben állásfoglalást kértek hivatalunktól, külföldiek közötti csere, külföldi által eladott és 
általa visszavásárolt, továbbá termőföldnek minősítés tárgyában. 
19 ügyben az eljárás jelenleg folyamatban van 
6 kérelem esetében nem volt szükség hivatalunk engedélyére, mert:  
Ø kérelmező bevándoroltnak minősül (3 eset) 
Ø kérelmező kettős (magyar is) állampolgár volt (2 eset) 
Ø kérelmező nem tulajdonjogot, hanem egyéb (haszonélvezeti) jogot kívánt megszerezni (1 

eset). 
 
Felfüggesztésre az idén 8 alkalommal került sor. A felfüggesztésre okot adó körülmények 
elhárultak, és az érintett ügyekben engedélyező határozat született. 

 
388 ügyben hoztunk határozatot. Ez valójában 484 ingatlan megszerzésére irányuló kérelmet 
jelent.  

 
19 kérelem vonatkozásában az eljárást megszüntettük, melynek okai a következők voltak: 
Ø 1 esetben az, hogy a jogi képviselő meghatalmazással nem rendelkezett, és a felhívásunk 

ellenére azt nem pótolta  
Ø 3 esetben az, hogy az ügyfél visszavonta a kérelmét 
Ø 15 esetben az, hogy a kérelmezők jogi képviselője hiánypótlási felhívásunk ellenére sem 

csatolták be az engedély megadásához szükséges valamennyi mellékletet.  
 
369 érdemi határozat született.  
 
23 esetben a kérelmeket el kellett utasítani, mivel: 
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Ø a külföldi állampolgárok  zártkerti ingatlant akart megszerezni úgy, hogy az ingatlan 
termőföldnek minősült  [Ftv. 7. § (1) bek.] (11 db) 

Ø a külföldiek 6000 négyzet métert meghaladó nagyságú tanyás ingatlant kívántak 
megszerezi. (8 db) 

Ø a külföldiek termőföldnek minősülő (nem tanyás) külterületi ingatlant kívántak 
megszerezni. (4 db) 

 
346 engedélyező határozatot hoztunk. Ez, mivel bizonyos kérelmek egyszerre több ingatlan 
megszerzésére is irányultak, valójában 393 ingatlannak a külföldi által történt megszerzését 
jelenti. 
 
Az év folyamán 9 esetben szolgáltattunk a külföldi ingatlanszerzés tárgyában statisztikai 
adatokat. Többletmunkát az jelentett, hogy a Belügyminisztérium márciustól számos, az 
eddigiekhez képest más jellegű adatokat is kért hivatalunktól. Úgy ítéltük meg, hogy a kért 
adatok továbbra sem alkalmasak maradéktalanul arra, hogy a külföldiek ingatlanszerzésének 
leglényegesebb tendenciáit általuk jellemezni lehessen.  
 
Ha a jelzett időszak legjellegzetesebb vonásait szeretnénk a hivatali munka tapasztalatai és a 
statisztikai adatok tükrében megvonni, összességében az alábbi megállapítások rögzíthetők: 
 
Ø A kérelmek száma alapján az ingatlanforgalom az év elején az előző időszakokban  

tapasztaltakkal azonos (nem növekvő, s nem csökkenő), márciustól pedig fokozatosan 
növekvő tendenciát mutatott, szeptembertől a kérelmek száma viszonylag stagnál.  
 

Ø A kérelmek időbeli eloszlása alapján következtetni lehet arra, hogy az Európai Unióhoz 
történő csatlakozás, és az ezzel is szorosan összefüggő jogszabályi környezet (Ftv. és az 
R.) megváltozása serkentő hatással volt a külföldiek Bács-Kiskun megyei vásárlására.  

 
Ø A jogszabályi környezet (Ftv. és az R.) megváltozása számos esetben hivatalunk számára 

nem érzékelhető következményeket és tendenciákat rejt magában. [Például az elsődleges 
lakóhely szempontjából történő szerzés vonatkozásában az Ftv .  88/A. § (1) 
bekezdésében foglalt rendelkezés lehetővé teszi azt, hogy a tagállami állampolgár, 
valamint az Európai Unió tagállamában, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló 
megállapodásban részes államban, továbbá a nemzetközi szerződés alapján velük egy 
tekintet alá eső államban bejegyezett jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet 
a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz való csatlakozásáról szóló nemzetközi 
szerződést kihirdető törvény hatálybalépését követően a termőföldnek nem minősülő 
ingatlan tulajdonjogát a belföldi személyekkel azonos feltételekkel szerezheti meg.]  

 
Ø A módosított Ftv. és a módosított Kormányrendelet számos hiányosságot nem szüntetett 

meg. [ Például az R. 1. § (3) bekezdése elrendeli ugyan azt, hogy a közigazgatási hivatal 
vezetője abban a kérdésben, hogy az ingatlanszerzés sért-e önkormányzati érdeket, az 
ingatlan fekvése szerint illetékes települési  polgármesterének nyilatkozatát kéri, s a 
polgármester köteles e nyilatkozatot 15 napon belül megadni, de a jogalkotó továbbra sem 
definiálta az önkormányzati érdeksérelem fogalmát, és nem gondoskodott a 15 napos 
határidő megtartatásához szükséges jogi garanciákról sem.]  

    
Ø A honosság  szempontjából továbbra is kijelenthető az, hogy a kérelmezők zöme ( kb 40 

%-a)  német állampolgárságú, noha számarányuk az előzőekhez képest csökkent. A 
holland állampolgárok szerzése továbbra is jelentősnek, sőt, növekvő számúnak 
mondható. Jellemző a jugoszláv (Szerbia-Montenegro),  a svájci, román és az osztrák 
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kérelmezők viszonylagosan magas száma. Ugyanakkor az is jellemző, hogy az előző 
időszakhoz képest több ország állampolgárai kívántak ingatlant szerezni. Nőtt az angol, 
amerikai, svéd állampolgárok száma, s megjelentek olyan állampolgárok  is a Bács-
Kiskun megyei ingatlanpiacon,  amelyek eddig nem, vagy csak kivételesen voltak jelen. 
(pl. dánok).  

 
Ø A megszerezni kívánt ingatlanok jellege tekintetében jellemző az, hogy a házas és a 

tanyás ingatlanok iránt megnyilvánuló kereslet továbbra is a legszámottevőbb. 
Ugyanakkor szembeszökő módon növekedett a beépítetlen terület megszerzésére irányuló 
kérelmek száma. Tipikus az, hogy vannak települések, ahol egyidejűleg több ilyen 
ingatlan is értékesítésre kerül (s van, hogy az önkormányzat által) és ezeknek egy részét – 
vélhetően befektetési céllal – egyetlen kérelmező vásárolja meg, rendszerint úgy, hogy 
több ingatlan megszerzésére irányuló kérelmét egyetlen eljárásban bíráljuk el, 
természetesen az ingatlanok számának megfelelő illeték lerovása mellett. (Pl. 
Jászszentlászló, Ágasegyháza).  

 
Ø A szerzések szempontjából kitüntetett térségek lényegében változatlanok. A külföldiek 

érdeklődése - továbbra is - Kiskunmajsa (tanya, üdülő),  Jászszentlászló (beépítetlen 
terület) Bugac (tanya), Kecskemét (lakás, lakóház), Baja (lakás) és Tiszakécske (üdülő) 
települések és vonzáskörzetei felé irányul. 

 

Személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények működésének engedélyezése és 
szakmai ellenőrzése 
 
Személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények működésének engedélyezése 
 
Összesen 74 érdemi határozatot hoztunk. 
 
Működési engedélyt bentlakásos szociális intézmény, illetve olyan alap, és nappali ellátást 
biztosító intézmény, szolgáltató részére adtunk ki, melyek bentlakásos intézményhez vannak 
integrálva.  
 
Működési engedélyt érintő határozatok alakulása: 
 
Kecskeméten 10 telephelyre adtunk ki működési engedélyt a felülvizsgálat kapcsán, 
tekintettel arra is, hogy intézmény-összevonás következtében megváltozott az intézmény 
neve, székhelye is. A működési engedélyek között volt olyan is, amelyet csak ideiglenes 
jelleggel tudtunk kiadni, mivel az előírt létszám és szakképzettség nem teljesült. 
Olyan eset is volt, amikor nem rendelkezett a telephelyére vonatkozóan működési engedéllyel 
az alap/nappali ellátás, és ezt az elmúlt évi felülvizsgálatkor észleltük. Felszólításra csatolták 
a szükséges iratokat, a szakhatóságok is hozzájárultak a működéshez, így az engedélyt ki 
lehetett adni: Kisszállás, Mélykút: családsegítés, Kunszentmiklós: alap és nappali ellátás. 
Azonban Baján az egyik idősek klubjához nem járultak hozzá a szakhatóságok, így 
elutasításra került a kérelem, az ellátásért felelős önkormányzat jegyzőjét felhívtuk, hogy a 
rászoruló és ellátatlan személyek ellátásáról gondoskodjon.  
Ø Lakiteleki Idősek Otthona: a határozott időre szóló működési engedéllyel rendelkező 

bentlakásos intézmény ideiglenes működési engedélyt kapott, mivel nem biztosított az egy 
gondozottra jutó 6 m2 lakóterület. 
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Ø Szank, gondozási központ idősek klubja. A korábban ideiglenes működési engedéllyel 
rendelkező intézmény részére végleges működési engedélyt lehetett kiadni, mivel a 
szakképzettségi arányt biztosították. 

Ø Kecskemét Város Önkormányzata: jelzőrendszeres segítségnyújtás: új ellátásként 
jelentkezett. 

Ø Soltvadkerti Híd Lakóotthonnál fenntartó változás miatt új működési engedély kiadása. 
Ø Zsanai Önkormányzat Idősek Otthona: férőhelybővítés. 
Ø Kecskeméten Őszikék Kht. idősek klubja új intézmény, idősek otthonánál férőhelybővítés,  
Ø Jánoshalmán Pelikán Kht. által fenntartott idősek otthona: férőhelybővítés, emeltszintűvé 

minősítés. 
Ø Soltvadkerti Református Egyházközség új idősek otthona és idősek klubja. 
Ø Baja: új értelmi fogyatékosok napközi otthona. 
Ø Kalocsa: új értelmi fogyatékosok napközi otthona. 
Ø Tompa: falugondnoki szolgálat tanyagondnoki szolgálattá történő minősítés (2 szolgálat 

működik). 
Ø Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Garai Napraforgó Ápoló-Gondozó Otthon: új 

épületrész bevonása, illetve rehabilitációs részleg kialakítása. 
Ø A Keceli „Csendes Ősz” Idősek Otthona keretében működő 7 férőhelyes, átmeneti 

elhelyezést nyújtó Idősek Gondozóháza részére elvi működési engedélyt adtunk ki. 
Ø Vaskúton 50 férőhelyes Idősek Otthona működésére elvi működési engedélyt majd a 

végleges működési engedély kiadása történt meg. 
Ø A Keceli „Csendes Ősz” Idősek Otthona keretében működő 7 férőhelyes, átmeneti 

elhelyezést nyújtó Idősek Gondozóháza részére  működési engedély. 
Ø Kiskunfélegyházán a Kapocs Segítő Szolgálat keretében működő utcai szociális munka 

működését engedélyeztük. 
Ø Kiskunfélegyházán a Kapocs Segítő Szolgálat keretében működő utcai népkonyha és 

nappali melegedő  működését engedélyeztük. 
Ø A Kiskunhalasi Családsegítő-Gyermekjóléti Szolgálat és Krízisellátó Intézményei 

keretében működő népkonyha  működési engedélye. 
Ø A Kiskunhalasi Családsegítő-Gyermekjóléti Szolgálat és Krízisellátó Intézményei 

keretében működő családsegítés működési engedélye. 
Ø A ballószögi Aranykor Idősek Otthona 60 férőhelyről 65 férőhelyre történő bővítése  
Ø A Kiskunhalasi Egyesített Szociális Intézmény keretében működő Gondozóház 10 

férőhelyről 20 férőhelyre történő bővítése 
Ø A Híd Lakóotthon 9 férőhelyről 12 férőhelyre történő bővítését engedélyeztük. 
Ø A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat „Őszi Napfény” Időskorúak Otthona Módszertani 

Intézménye keretében működő jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működési engedélye. 
Ø A keceli „Csendes Ősz” 30 férőhelyes Idősek Otthona 20 férőhellyel történő bővítése. 
Ø A sükösdi Borostyán „1999.” Kht. fenntartásában működő Borostyán „1999.” Idősek 

Otthona 6 férőhellyel történő bővítése, valamint az intézmény emelt szintűvé minősítése. 
Ø A kiskunhalasi „Nefelejcs” szakosított otthon keretében működő Támogató szolgálatra 

működési engedélye. 
Ø Tiszaalpáron a RENTNER Kht. fenntartásában működő Tavirózsa Idősek Otthona 1 

férőhellyel bővült, ezért módosításra került a működési engedély. 
Ø A Katymári Idősek Otthona az ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetéséről 

csak részben gondoskodott, ezért működési engedélyét vissza kellett vonni, és – ellátási 
érdekből – ideiglenes működési engedélyt kiadni. 

Ø Az Őszikék Kht. 10 férőhelyes Gondozóház létesítéséhez kérte működési engedély 
kiadását. A szakhatóságoktól a szakhatósági hozzájárulásokat megkértük. Tekintettel 
azonban arra, hogy a társasházi lakások rendeltetésmódosítására még nem került sor, a 
szakhatóságok sem tudtak érdemben nyilatkozni. A Kht. ügyvezető igazgatója ezért kérte 
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a rendeltetésmódosítási engedély kiadásáig az eljárás felfüggesztését, mely kérelmet el 
kellett utasítani. 

Ø Az Őszikék Kht. ügyvezető igazgatója az eljárás felfüggesztése iránti kérelmét elutasító 
határozat kézhezvétele után az eljárás megszüntetését kérte. A kérelemnek helyt adtunk, 
az eljárást megszüntettük 

Ø Őszikék Kht-nál (újabb kérelem esetén) a BKKM ÁNTSZ nem járult hozzá a működési 
engedélyhez, így elutasításra került. A fenntartó nem fellebbezte meg, most ismételten 
benyújtott egy módosított kérelmet. 

Ø HN Adventista Egyház tassi szociális otthona: férőhelybővítés miatti módosítás. 
Ø Evangélikus Egyházközség kiskőrösi szociális otthona: férőhelybővítés miatti módosítás. 
Ø Bajai támogató szolgálat: ideiglenes helyett végleges működési engedély. 
 
A teljesen újonnan induló intézmények esetén kétszakaszos eljárást folytattuk le. A 
szakhatóságok megkeresése után az elvi működési engedélyt kiadtuk, majd a végleges 
működési engedély-határozat meghozatalára került sor. 
 
Egyéb érdemi határozat: 
Ø Normatív állami támogatás 10 %-ának visszatartásáról intézkedtünk a kecskeméti 

„Holdfény” Időskorú Otthon esetében tekintettel arra, hogy az egyszeri hozzájárulások 10 
%-ának elkülönítését fenntartó nem igazolta. A határozat ellen benyújtott fellebbezésben 
felhozott indokok alapján a határozatot visszavontuk. 

Ø Mária Rehabilitációs Alapítvány zárolt számlájának feloldása, mivel már nem tart fenn 
szociális intézményt. 

 
A 188/1999. Kormányrendelet módosítása előírta, hogy 2004. április 30-ig értesíteni kellett 
azokat a települési jegyzőket, ahol alapellátásra működési engedélyt adtunk ki. 25 települési 
jegyzőt értesítettünk ez ügyben. 
 
További előírás, hogy a működési engedélyekről a székhely, telephely szerint illetékes, illetve 
az ellátásáért felelős önkormányzat jegyzőjét, főjegyzőjét, illetve a Magyar Államkincstár 
területi igazgatóságát is értesíteni kell, valamint nyilvántartó lapot kell kiállítani és 
megküldeni a NCSSZI részére. E kötelezettségnek folyamatosan eleget teszünk a jogerőre 
emelkedést követően. 
 
Szintén a Kormányrendelet módosítása írta elő, hogy tanúsítványokat kell kiállítani a már 
működési engedéllyel rendelkező intézményekről június 30-ig, illetve az új engedélyekről a 
jogerőre emelkedést követő öt napon belül.  
 
Összesen 115 tanúsítványt adtunk ki, mely nem érdemi határozatnak minősül.  
 
A normatív állami támogatás igényléséhez 26 igazolást adtunk ki a civil fenntartók részére. 
 
A működési engedélyekkel kapcsolatban elmondható, hogy óriási a feladat, hiszen most már 
azoknak az alap és nappali ellátásoknak a működési engedélyezését és ellenőrzését is el kell 
végezni, melyek bentlakásos intézményhez vannak integrálva. A jogszabály módosítás miatt 
az értesítések és a tanúsítványok kiadása is új feladatként jelentkezett, illetve az ellenőrzési 
jegyzőkönyv MÁK részére való megküldése.  
 
Megállapítható az is, hogy a működési engedélyezés nem lezárt folyamat, hiszen új ellátás, 
illetve férőhelybővítés, továbbá fenntartó, székhely, telephelyváltozás miatt rendszeresen 
érkeznek új, illetve módosítás iránti kérelmek. 
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A személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai ellenőrzése  
 
53 intézményt ellenőriztünk 2004-ben. Megállapítható, hogy a fenntartók, illetve az 
intézményvezetők együttműködésre készek, hivatalunk kérésére minden esetben beküldik a 
kért iratokat, a jelzett hiányosságokat igyekeznek kiküszöbölni. Az intézményvezetők (szóbeli 
jelzés alapján) örülnek is, hogy leírjuk a hiányosságokat, mivel a fenntartó felé így ők is 
tudnak mire hivatkozni annak érdekében, hogy a szükséges összeget biztosítsák az intézmény 
zavartalan működéséhez. 
 
A Megyei Módszertani Otthonnal nagyon jó a munkakapcsolatunk, mind a szakmai 
programok véleményezését, mind a helyszíni szemléket igyekeznek gyorsan lebonyolítani, 
bármikor fordulhatunk hozzájuk akár telefonon is kérve a segítségüket.  
 
A MÁK Területi Igazgatóságával is közvetlen munkakapcsolat alakult ki, telefonon tudunk 
egyeztetni adatokat, illetve a jogerős működési engedélyt, ellenőrzésről készült feljegyzést 
minden esetben megküldjük részükre, figyelemmel a jogszabályváltozásra.  
 
Az ellenőrzés során megállapított főbb hiányosságok: 
 
Ø Nem mindenütt történt meg az akadálymentesítés, küszöbök találhatók, kapaszkodók 

hiányoznak, illetve az ajtók szűkek, továbbá nem biztosított az előírt 6 m2/ fő. 
Ø Az érdekképviseleti fórum megalakítása és működtetése szintén nem a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően történt több esetben, ugyanis kevesebb tagból áll, mint amit a 
Szt. előír, továbbá csak a panaszügyek kivizsgálásának fórumaként kezelik, holott a fórum 
előzetesen véleményezi az intézmény vezetője által készített, az ellátottakkal, valamint az 
intézmény belső életével kapcsolatos dokumentumok közül a szakmai programot, az éves 
munkatervet, a házirendet, az ellátottak részére készült tájékoztatókat. 

Ø Hiányoznak egyes szabályzatok, az SZMSZ, a házirend, valamint a szakmai program 
tartalma gyakran kifogásolható, egymást átfedő, illetve jogszabálysértő rendelkezéseket 
tartalmaz (szabad mozgás korlátozása, korlátozó intézkedések elrendelése). Az SZSZM 
vonatkozásában nagyon kevés előírást tartalmaznak a szakmai szabályok, azonban a 
házirend, illetve szakmai program vonatkozásában részletesen megjelölik azok tartalmát. 
A megállapodásokban gyakran olyan feltételeket is előírnak, amelyet véleményünk szerint 
nem áll jogukban: pl. végrendelet készítése, letétbe helyezése, eltemettetés költségeinek 
megelőlegezése, annak rögzítése, hogy az ellátott lemond a megállapodás 
megtámadásának jogáról, hiszen az ellátás igénybevétele során fogja majd észlelni, hogy a 
megállapodásban foglaltaknak eleget tett-e az intézmény. 

Ø 2003-ban a távolléti díj megállapítása egyes esetekben tévesen történt. 
Ø Nem minden esetben megfelelő a térítési díjak megállapítása. A jövedelmi adatok 

hiányoztak egyes ellátottak vonatkozásában. A térítési díj megállapításához szükséges 
adatokat akkor nem kell kitölteni, ha az elhelyezést igénylő vagy más személy az 
elhelyezés iránti kérelemmel egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy szerződésben vállal 
kötelezettséget az intézményi térítési díj teljes összegének megfizetésére. Erre vonatkozó 
nyilatkozatokat nem találtunk. 

Ø Gondnokoltak esetén problémát okoz, hogy a költőpénz összegét kötelező jelleggel letétbe 
akarják helyeztetni, holott a jogszabályi rendelkezés alapján ez kivételes, a gondnokolt, 
illetve törvényes képviselője kérelmére lehetséges. Nincsenek figyelemmel arra, hogy a 
korlátozottan cselekvőképes gondnokoltak munkával szerzett keresményük 50%-ával 
szabadon rendelkezhetnek. 

Ø Nem minden intézmény köt megállapodást az ellátottakkal. 
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Ø Előfordul, hogy az intézményekben még nem biztosítják az előírt létszám és 
szakképzettségi arányt. Az Szt. 134. § a) pontja alapján erre 2005. december 31-ig van 
lehetőségük. 

Ø Nem jelentik be az intézmények azt, ha az engedélyezést érintő lényeges körülményekben 
változás történik, pl. intézményvezető személye megváltozik, illetve nincs betöltve a 
vezetői beosztás. 

 

Anyakönyvi igazgatás 
 
Anyakönyvi I. fokú hatósági jogkörben 267 érdemi határozat és határozat jellegű intézkedés 
kiadására került sor (az előző évek emelkedő tendenciáját követő tavalyi ügyszám 250 volt, a 
részadatokat nézve idén a külföldiek házasságkötésének és a külföldi okirat alapján elrendelt 
egyéb bejegyzéseknek a száma ugrott meg), ebből: 
Ø tanúsítvány kiállítása 40 
Ø külföldi állampolgár házasságkötése 180 
Ø külföldi állampolgár által tett apai elismerő nyilatkozat alapján bejegyzés elrendelése 19 
Ø külföldi okirat alapján egyéb bejegyzés elrendelése (ház. felbontás stb.) 20 
Ø anyakönyvvezető helyettesítésre kijelölése: 5 
Ø anyakönyv pótlására intézkedés: 1  
Ø tanúsítvány bemutatása alóli felmentés: 2 
Egyéb intézkedések száma: 553 (ebből anyakönyvi okirat beszerzés, továbbítás, ld. lentebb: 
261). 
 
A tanúsítvány bemutatása alóli felmentés kérelmeket izraeli állampolgárok nyújtották be, 
melyeknek helyt adtunk, mivel hivatalos tudomásunk van arról, hogy az izraeli hatóságok 
nem adnak ki hasonló igazolást. 
 
Korábbi jelzések és ellenőrzés nyomán kivételesen előforduló esetként I. fokú jogkörben 
Jakabszállás vonatkozásában az 1943. II. félévi és az 1944. évi hiányzó házassági anyakönyv 
pótlása ügyében folytattunk egyeztetéseket és tettünk intézkedést. 
 
Külföldön tervezett házasságkötéshez szükséges tanúsítvány kiállítása ügyében az iratok 
beszerzésének elhúzódása miatt, a fél kérelmére két ügyben meghosszabbítottuk az eljárási 
határidőt, két másik ügyben pedig – miután a felek a hiánypótlási kötelezettségüknek nem 
tettek eleget – megszüntettük az eljárást. 
 
A külföldi állampolgárok házasságkötése ügyében felterjesztett iratok 9 esetben nem feleltek 
meg a jogszabályi előírásnak (többnyire tanúsítványnak nem minősülő egyéb igazolásokról 
vagy felülhitelesítés hiányáról lévén szó), azért a házasulókat az anyakönyvvezető útján a 
hiányzó irat beszerzésére kellett felhívni. Hasonló ügyben 2 alkalommal a magyar 
állampolgárság vizsgálatára intézkedtünk, egy további esetben pedig közbenső intézkedés 
nyomán, a fél által nyert igazolást a házasuló magyar állampolgársága, ilyenkor pedig a 
külföldi okiratok elbírálásának nincs helye. 
 
A BM BÁH Állampolgársági Igazgatóságának megkeresése alapján egy bonyolult (születési 
bejegyzéssel összefüggésben családjogi helyzet tisztázása), 1952-re visszanyúló anyakönyvi 
ügyben folyt eljárás, melynek alapján a születést újból kellett anyakönyveztetni. Haláleset 
kapcsán jelenleg is folyamatban van egy születés utólagos anyakönyvezésével kapcsolatos 
eljárás.  
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Fellebbezés egy esetben érkezett az év elején anyakönyvi ügyben, melynek tárgya elhalt 
utónevének halotti anyakönyvi kijavítása volt, az I. fokú határozatot annak jogszerűségére 
tekintettel helybenhagytuk. (Ugyan ezen ügyben a születési bejegyzést teljesítő 
anyakönyvvezető határozata ellen az elmúlt év végén már elbíráltunk egy másik fellebbezést.) 
 
Az Ar. értelmében 232 db külföldi állampolgárt érintő bejegyzésről kiállított anyakönyvi 
kivonatot küldtünk meg a külképviseletek részére és 29 esetben intézkedtünk anyakönyvi 
okirat külföldről történő beszerzése, ill. külföldre továbbítása érdekében. A hasonló 
okiratokkal kapcsolatban, ezek hiányosságai, hibái vagy az anyakönyvezés problémái miatt 
folyamatosan és jelentős számban került sor közbeeső intézkedésekre (iratok visszaküldése 
vagy telefon, e-mail útján adatok egyeztetése, beszerzése). Hasonló módon számtalan esetben 
adtunk tájékoztatást különféle kérdésekben a közvetlenül hozzánk forduló vagy irányított 
ügyfelek számára, szóban és/vagy írásbeli anyag rendelkezésükre bocsátásával.  
 
Állásfoglalás kérések 
 
A főhatóságokkal konkrét problémák kapcsán folytatott, gyakran napi informális szakmai 
egyeztetések (pl. ASZA oktatás költségei, nemzetiségi név anyakönyvezése, stb.) mellett a 
BM Központi Hivatalt kerestük meg májusban anyakönyvi célra családi állapot igazolása a 
személyiadat- és lakcímnyilvántartásból kérdésben, melyről meg is kaptuk /ezt követően a 
megyében haladéktalanul közreadtuk/ a szakmai álláspontjukról szóló tájékoztatást. 
 
Decemberben ugyancsak a BM Központi Hivatalától kértünk állásfoglalást a külföldi 
bontóítéletek anyakönyvi feljegyzésének illetékfizetési vonzatával kapcsolatban, mivel 
szakmai véleményünk nem egyezett a Főpolgármesteri Hivatal anyakönyvezési eljárás során 
kialakított gyakorlatával. A válasz még nem érkezett meg, mivel főhatóságunk be kívánja 
szerezni a PM állásfoglalását is. 
 
Egy tavalyi évben küldött levelünkre válaszolt az IM Nemzetközi Magánjogi Főosztálya a 
külföldi állampolgárságú személyek esetében a házassági név módosításával összefüggésben, 
ennek lényegi tartalmát a június havi tájékoztatónkban szintén közzé tettük az 
anyakönyvvezetők számára. Több egyedi esetben kerestük meg ugyan ezen szervet külföldi 
bíróság által házasságfelbontási ügyben született külföldi bontóítélet elfogadhatóságának 
elbírálása céljából. 
 
Az MTA Nyelvtudományi Intézetétől – főhatóságunkon keresztül – 6 esetben szereztünk be 
állásfoglalást utónév anyakönyvezésével összefüggésben. 
 
Jogszabálytervezetek, szakmai anyagok 
 
Véleményeztük az EU Parlamenti választások során a nem szavazók névjegyzékének 
vezetéséről készült BM rendelet tervezetét.  
 
A BM Központi Hivatal Anyakönyvi Osztály vezetőjének megkeresésére többször 
véleményeztük a CsAK program (anyakönyvi feladatok informatikai támogatása) keretében 
készülő ASZA (Anyakönyvi Szolgáltató Alrendszer) rendszerhez készülő nyomtatvány- és 
egyéb iratminták tervezetét. 
 
Október elején a BM Központi Hivatal által rendelkezésünkre bocsátott – az adatvédelmi 
biztos által még nem véleményezett – tervezetben láttuk az anyakönyvi végrehajtási rendelet 
/6/2003.(III. 7.) BM rend./ ASZA program szabályozása érdekében készült módosítási 
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javaslatát, melynek alapján megtettük a szakmai észrevételeinket és javaslatainkat, ennek 
sorsáról azóta nincs információnk.  
 
Sajtóanyagot készítettünk augusztus hónapban a névviselésről és névváltoztatásról, ez iránt 
azonban konkrét érdeklődés nem mutatkozott.  
 
Az 1952. évi IV. tv. (Csjt.) és az 1982. évi 17. tvr. (At.) egyes – 2002-ben módosított – 
rendelkezései a születési és családi név viselésére vonatkozóan 2004. január 1-jével léptek 
hatályba. (Az e miatt tervezett új típusú anyakönyvek megnyitására azonban technikai 
okokból nem került sor.) 
Ugyan ezen időponttal, az 52/2003./XII. 27./ BM rendelet módosította a 6/2003./III. 7./ BM 
rendeletet (Ar.) és ezzel a halotti anyakönyvi kivonat tartalma kiegészült „az elhalt neme” 
adattal. 
 
Az Uniós csatlakozás a hazai jogot illetően különösen a népesség-nyilvántartásban hozott 
változásokat, emellett azonban – mint közvetlenül alkalmazandó jog – 2004. május 1-jétől az 
anyakönyvi eljárásra is kihat a 1347/2000/EK rendelet, amely a házassági ügyekben valamint 
a házastársak közös gyermekeire vonatkozó szülői felelősséget érintő eljárásokban irányadó 
joghatóságról, valamint az ilyen ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról 
szól. Ezen – ún. „Brüsszel II.” – rendelet szerint a házassági ügyeket érintő olyan 
határozatokat, amelyeket az Európai Unió valamely tagállamában (Dánia kivételével) 2004. 
május 1-jét követően hoztak meg, más EU tagállamban el kell ismerni, a házasság felbontása 
és érvénytelenítése tárgyában egyaránt. Ennek alapján a hasonló határozatok hazai bejegyzése 
során az általános ügymenettől /ld. 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 25. §/ eltérően kell eljárni, 
vagyis az anyakönyvvezetőnek a bejegyzést saját hatáskörében, a közigazgatási hivatal 
utasítása és az IM előzetes állásfoglalásának beszerzése nélkül kell teljesíteni.  
 
Az anyakönyvi szakvizsga tanfolyamunk március végén 10 fővel indult és a uniós választási 
előkészületekre tekintettel a május 13-i írásbeli és a május 18-i, minden résztvevő számára 
sikeres szóbeli vizsgákkal be is zárult. (A hallgatók közül 8 fő Bács-Kiskun megyei, 1 fő 
Tolna, 1 fő pedig Jász-Nagykun- Szolnok megyei volt.) Felkérés alapján szintén anyakönyvi 
szakvizsga tanfolyamon oktattunk január 23-án a Pest Megyei Közigazgatási Hivatalnál. A 
Fővárosi és a Komárom-Esztergom Megyei Közigazgatási Hivatalok szeptemberi indítással 
átvették az anyakönyvi szakvizsga előkészítő tanfolyamra készült akkreditált képzési 
programunkat, amelyek konkrét lebonyolítása érdekében a szervezőkkel nem csak számtalan 
egyeztetést, különféle anyagok aktualizálását és átadását végeztük el, de egy-egy napban 
mindkét helyen előadásra (és a fővárosban novemberben vizsgáztatásra) is felkérték 
munkatársunkat. 
 
Az anyakönyvvezetők és a népesség-nyilvántartási ügyintézők részére időszerű témákban 
október 25-én Kecskeméten és október 27-én Baján tartott szakmai értekezletünkön 167 fő 
vett részt. Az értekezleten felkérésünkre a BM Központi Hivatalának 2 munkatársa is 
közreműködött előadóként. 
 

Építésfelügyelet 
 
2004. évi építésfelügyeleti terv 
 
Hivatalunk az építésfelügyelettel kapcsolatos feladatokat, az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 
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valamint az építésfelügyeleti ellenőrzési eljárásról szóló 48/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 
(továbbiakban: R.) szerint látja el, a Területi Főépítésszel egyeztetett éves munkaterv alapján. 
A 2004. évi munkaterv – melyet márciusban határidőre felterjesztettünk az Építésügyi 
Hivatalba – a korábbi évekhez hasonló nagyságrendben 215 db ellenőrzést irányzott elő. A 
konkrét ellenőrzési helyek kiválasztását a Területi Főépítésszel egyeztetett alábbi szempontok 
alapján végeztük: 
 
Ø Az eddigiek során már a megye minden településén volt ellenőrzés – a nagyobb 

településeken már többször is – ezért 2004. évben elsősorban azokat a nagyobb 
településeket és azok vonzáskörzetét vettük be a programba, ahol az építési kedv nagyobb. 
Ennek megfelelően összesen 10 kiemelt építésügyi hatóság székhelyén és illetékességi 
területükhöz tartozóan további 43, összesen 53 településen tartottunk ellenőrzéseket. 

 

Ø Az ellenőrzött építkezések nagy részét un. „saját felderítés” alapján választottuk ki annak 
érdekében, hogy elsősorban szerkezetépítés alatt lévő létesítmények kerüljenek be az 
ellenőrzési körbe még akkor, mikor az épületszerkezetek nem kerültek eltakarásra és így a 
beépített anyagok és szerkezetek még szemrevételezhetőek. A korábbi tapasztalatok 
alapján az elsőfokú építésügyi hatóságoktól kapott címlisták sok esetben tartalmaztak még 
meg nem kezdett vagy gyakorlatilag már befejezett építkezéseket. 

 

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

 

Ø Az építésfelügyeleti ellenőrzés kiemelt szempontjai közé a kormányzati szándéknak 
megfelelően, az építmények akadálymentességét meghatározó Országos Fogyatékosügyi 
Program végrehajtására vonatkozó középtávú intézkedési tervről szóló 2062/2002. (III. 
24.) határozat is bekerült. 

 
Az elvégzett ellenőrzések és tapasztalataik 
 
A vizsgálatok előkészítése (felderítés, értesítések kiküldése), valamint az ezt követő 
ellenőrzések, az előző évek gyakorlatához hasonlóan folyamatosan és párhuzamosan folytak. 
Az ellenőrzések útvonalterv és időütemezés alapján történtek, az utazási költségekkel való 
takarékosság érdekében lehetőség szerint összekapcsolva egyéb külszolgálatot teljesítők 
utazásával, közös gépkocsi használattal. A tértivevényes kiértesítések eredményessége a 
korábbi évek tapasztalataihoz hasonlóan továbbra is megfelelő, mindösszesen 2 esetben volt 
eredménytelen a kiértesítés be nem jelentett címváltozás miatt. A címek felderítése után (jól 
használható a személyi adat és lakcím nyilvántartás területi számítógépes adatbázisa, de 
támaszkodtunk már ingatlan-nyilvántartási adatokra is) az ellenőrzéseket pótoltuk, mindössze 
egy húzódik át 2005. évre. 
 
Az ellenőrzések tapasztalatai 
 
Az építtetők – vagy megbízottaik – pontosan megjelennek a helyszínen, a műszaki vezetők és 
a kivitelezők megjelenési aránya 70-75 % volt. A kőműves vállalkozók a Kiv. R. előírásait 
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sok esetben nem ismerik, nincsenek tisztában azzal, hogy a kivitelezői tevékenységet csak 
abban az esetben gyakorolhatják, ha erre vonatkozóan legalább vállalkozói igazolvánnyal 
rendelkeznek és a felelős műszaki vezetői tevékenységet saját maguk végzik – ha 
képzettségük alapján arra jogosultak és a Felelős Műszaki Vezetői Névjegyzékbe 
regisztráltatták magukat – vagy a vállalkozásukban a felelős műszaki vezetői tevékenységet 
munkaszerződéssel alkalmazott felelős műszaki vezető látja el. Amennyiben a két feltétel 
együttesen nem teljesül, abban az esetben a vállalkozó jogosulatlan kivitelezést végez, ezért 
ilyen esetekben a kivitelezés helyszíni leállítása mellett a kivitelezővel szemben minden 
esetben kezdeményeztük a szabálysértési eljárás lefolytatását a lakcím vagy a vállalkozás 
telephelye szerinti települési jegyzőnél. 
 
2004. évben 230 db ellenőrzést folytattunk le, ami az éves előirányzat (215 db) 107 %-a. Az 
ellenőrzések nagyobb része 162 db (70,4 %) lakásépítéseknél történt, a többi 68 db (29,6 %) 
pedig üdülő, intézményi és egyéb ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi építmények 
kivitelezésén. Az összes ellenőrzött építkezésből 158 db (68,7 %) az engedélynek 
megfelelően épült, az engedélytől eltérő esetek száma 72 db volt (31,3 %). A vizsgálat 33 
esetben (14,3 %) talált olyan szerkezeti hibát, ahol statikai ellenőrző számítás elrendelésére 
került sor, felelős műszaki vezető 60 esetben (26,1 %) nem volt bejelentve vagy a bejelentett 
műszaki vezető – és ezáltal a kivitelező – nem volt jogosult. Az éves ellenőrzések adatainak 
alakulását a 18/A számú melléklet tartalmazza melyből kitűnik, hogy a korábbi évek javuló 
tendenciája megállt. Az adatok, a szerkezeti hibák (építési minőség) kismértékű javulása 
mellett, egyebekben a tavalyi évhez hasonló mértékű romló tendenciát mutatnak annak 
ellenére, hogy az elmúlt 7 évben a megye összes településén már legalább 2-3 alkalommal sor 
került építésfelügyeleti ellenőrzésre, így mind az építtetők, mind pedig a kivitelezők és felelős 
műszaki vezetők számolnak az ellenőrzés lehetőségével. 
 
Saját hatáskörben 79 esetben (34,3 %) került sor határozattal intézkedésre. Mindegyik 
alkalommal a felelős műszaki vezető hiánya vagy jogosulatlanságának hiánya (ebből adódóan 
a jogosult kivitelező hiánya) és/vagy a szakszerűtlenül végzett kivitelezési munka miatt. A 
kivitelezési munkákat a helyszínen felvett, az építtetőnek és a kivitelezőnek, illetve felkelős 
műszaki vezetőnek átadott vagy megküldött jegyzőkönyvben leállítottuk és 30 napon belül 
határozattal döntöttünk az építkezés további folytathatóságáról a Kiv. R. 6. § aa) pontjában és 
a R. 6. §-ában foglaltaknak megfelelően. 
 
Az intézkedési lehetőségeket segítette az Étv. 46. § (4) bekezdése azzal, hogy törvényi szintre 
emelte az építésfelügyeleti intézkedések lehetőségét a felelős műszaki vezető hiánya, vagy 
jogosultsággal nem rendelkező műszaki vezető alkalmazása, illetve az épület állékonyságát, 
illetve az életet és a vagyonbiztonságot veszélyeztető kivitelezési hiba esetén. 
 
Az ellenőrzési körbe bevont közhasználatú építményeknél nem valósult meg teljes körűen az 
Étv. 2. § (1) bekezdésében meghatározott akadálymentes épített környezet kialakítása és ami 
szomorú, hogy az akadálymentes kialakítás sajnos még az építési engedélyezési terv szintjén 
sem megoldott. Remélhetően a jövőben ezen területen javulás következik be a BM Építésügyi 
Hivatalának közreműködésével megjelent és a kiemelt elsőfokú építésügyi hatóságokhoz 
eljuttatott tervezési segédlet és a Hivatalunk által, az elsőfokú építésügyi hatósági 
munkatársaknak szervezett rendszeres tájékoztatók és értekezletek hatásaként, amely az 
épített környezet akadálymentes megvalósításához nyújt segítséget. 
 
A 2004. évi ellenőrzéseink során olyan favázas szerkezetű épülettel, amely előre gyártott 
szerkezetként valósult meg és így (ÉME) kötelezett két esetben találkoztunk. Nem előre 
gyártott szerkezetkén – helyszínen ácsolt szerkezetű – megvalósult vázas épülettel 3 esetben 
(favázas) találkoztunk, melyek közül két esetben a már beépített és a még be nem épített 
anyagok megfelelőség-igazolásai alapján, részben az elsőfokú építéshatóság megkeresése 
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útján részben pedig saját határozattal intézkedtünk a nem megfelelő anyagok cseréjéről. 
Habár Bács-Kiskun megyében ezzel a technológiával történő építési mód nem jellemző, 
mégis megfigyelhető némi növekedés, az ilyen építési móddal épülő épületek számában. 
 
A jellemző kivitelezési hibák az elmúlt években észleltekhez hasonlóak: 
 

Ø Az engedélyezett tervektől való eltérés: 
 

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

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

az engedély módosítása nélkül 
 

Ø Szakszerűtlen kőműves munka: 
 

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

 

Ø Tartószerkezeti hibák: 
 

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

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

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

illetve túlterhelése 
 
Ø Tetőszerkezeti hibák: 
 

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

 

Ø Hőtechnikai hiányosságok: 
 

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

alkalmazása esetén) 
 
Az ellenőrzések tapasztalatai alapján megállapítható, hogy mind a kivitelezés minőségében 
történt, mind pedig a kivitelezésben részt vevők jogosultságát érintően felmerült 
hiányosságok nagyobb része, a családi házak építésénél tapasztalható, melyek egymásra 
kihatással vannak. A hiányosságok általában az építtetők anyagi helyzetével és/vagy a 
műszaki vezetők-kivitelezők nem kielégítő tevékenységével függenek össze melyeknél sok 
esetben tapasztalható a „kivitelező” nem megfelelő szakmai felkészültsége és jogosultságának 
hiánya, valamint a nem a kivitelezőhöz tartozó-jogosulatlan felelős műszaki vezető tényleges 
feladatellátásának hiánya. 
 
Továbbra is több esetben találkoztunk tervezési hibával, melyek közül a leggyakrabban az 
alábbiak fordultak elő: 
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Ø zárófödémen nem kielégítő hőszigetelése, 
Ø közhasznú épület nem akadálymentes vagy csak részben akadálymentes tervezése, 
Ø épületlábazat nem fagyálló módon történő kialakítása, 
Ø a követelményeket nem kielégítő anyagok betervezése, 
Ø előre-gyártott gerendás födémek kéményt metsző tervezése, mely 
 

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

 
Azonnali intézkedést igénylő szabálytalan állapotot 68 esetben (29,6 %) állapítottunk meg az 
ellenőrzések során, mely részben a jogosult felelős műszaki vezetői közreműködés hiányára, 
részben pedig állékonyságot, az életet- és a vagyonbiztonságot veszélyeztető kivitelezési 
hibára vezethetők vissza. Minősítetlen építőanyagot 1 alkalommal tártak fel a vizsgálatok, 
amely miatt a még be nem épített építőanyag beépítése, az Étv. 46. § (2) bekezdésében 
foglaltak alapján, határozattal került megtiltásra. A követelményeknek meg nem felelő, már 
beépített építőanyagot 4 esetben tapasztaltunk az ellenőrzések során, melyek cseréjéről az 
elsőfokú építéshatóságok megkeresése útján intézkedtünk. A tapasztalt hibákat, tervtől való 
eltéréseket – melyeknél sok esetben a beépített anyagok, illetve szerkezetek vonatkozásában 
tapasztalható eltérés oly módon, hogy a tervtől eltérően beépített építőanyag nem felel meg az 
épülettel szemben támasztott követelményeknek – minden esetben jeleztük az illetékes kiemelt 
elsőfokú építésügyi hatóságnak további intézkedés céljából összesen 115 esetben, mely az 
ellenőrzések 50 %-a. 
 
A vizsgálatok irattári anyagán kívül (ahol minden egyes vizsgálat külön főszámon szerepel) a 
vizsgálati jegyzőkönyvet településenként külön dossziéban is nyilvántartjuk az építésügyi 
hatósági nyilvántartásokról szóló 241/1997. (XII. 29.) Kormány rendeletben előírt 
nyilvántartás céljából. 
 
Összefoglalva megállapítható, hogy az építésfelügyeleti munka a hatóságok, a tervezők, a 
kivitelezők és az építtetők körében ismertté vált, számolnak az ellenőrzés lehetőségével, az 
együttműködési készség az érdekeltek részéről megfelelő. Ennek ellenére az elmúlt év 
vizsgálati tapasztalatai az építési minőség tekintetében kismértékű javulást, az 
engedélyszerűség, valamint a kivitelezésben részt vevők jogosultságát és feladatellátását 
tekintve azonban továbbra romló tendenciát mutatnak. Az ellenőrzések tapasztalatai alapján 
megállapítható, hogy a fentiekben érdemleges javulás csak az után várható, ha az Étv. és 
végrehajtási rendeleteinek jelenleg elfogadásra váró módosítása elfogadásra kerülnek, és ezen 
jogszabályváltozások alapján a kivitelezési folyamat ellenőrzésének, az építésfelügyeleti 
szervek általi felügyelete megvalósul. 
 
A vizsgálatok összesített adatait a BM Építésügyi Hivatala által rendszeresített 
„Építésfelügyeleti vizsgálatok összesítése” című adatlap tartalmazza (18. számú melléklet). 
 
 
A felelős műszaki vezetői és az építési műszaki ellenőri nyilvántartásba vétel 
tapasztalatai 
 
Az építési műszaki ellenőri tevékenységről szóló 158/1997. (IX. 26.) Kormány rendelet 
(továbbiakban: Korm. R.) szerint a Mérnöki Kamarától átvett építési műszaki ellenőrök 
nyilvántartásába 2004. évben 37 főt vettünk fel, 1 kérelmet utasítottunk el, regisztráció 
meghosszabbítására 2 esetben míg a névjegyzékből való törlésre – meghosszabbítás és/vagy 
vizsgakötelezettség elmulasztása miatt – 83 esetben került sor. 
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A felelős műszaki vezetők nyilvántartásába, a Kiv. R. alapján 2004. évben 110 fő került 
felvételre, 1 fő elutasításra és 6 esetben került sor átsorolásra (határozattal). Az ellenőrzés 
során tapasztaltak, a tevékenység nem vagy nem megfelelő módon történő ellátása miatt 19 
esetben részesítettünk felelős műszaki vezetőket írásbeli figyelmeztetésben. 
 
Összeállítottuk és megküldtük a BM Építésügyi Hivatala részére elektronikus adathordozón 
és kinyomtatva a felelős műszaki vezetők és az építési műszaki ellenőrök megyei 
névjegyzékét, melyek felhasználásával elkészült és megjelent az országos névjegyzék, 
melynek a Bács-Kiskun Megyét érintő részét folyamatosan frissítjük és mely az interneten 
bárki számára hozzáférhető. Az építésügyi hatóságok és építésfelügyeletek ellenőrzési 
munkáját ez nagyban segíti, hiszen a megyei névjegyzékbe vétel az egész ország területén 
jogosít a felelős műszaki vezetői és a műszaki ellenőri tevékenység gyakorlására. 
 

HATÓSÁGI ÜGYINTÉZÉS MÁSODFOKON 
 

Építéshatósági ügyintézés 
 
Statisztikai adatok 
 
I. fokú határozatok száma összesen:                                                                        62 db 
   (nem érdemi, kizárási kérelmek tárgyában keletkezett határozatok) 
 
II. fokú határozatok száma összesen:                                                                     150 db 
          helybenhagyó                                                                                                 44 db 
          megváltoztató                                                                                                 38 db 
          megsemmisítő                                                                                                5 db 
          megsemmisítő és új eljárásra utasító                                                              59 db 
          megszüntető                                                                                                      4 db 
 
Ellenőrzések száma:                                                                                                   21 db 
 
Bírósági tárgyalások száma összesen:                                                                        21 db 
Bírósági döntések száma:                                                                                           28 db 
  Ebből: 
    kereset elutasítása                                                                                                    17 db 
    hatályon kívül helyezés és új eljárás elrendelése                                                      4 db 
    megszüntetés                                                                                                             3 db  

  kereset idézés kibocsátása nélküli elutasítása                                                           4 db 
 
Áe. 4. §-a szerinti eljárásra utasítás:                                                                            19 db 
 
Egyéb intézkedések:                                                                                                  420 db 
 
 
Az építésügyi hatósági ügyintézés általános tapasztalatai 
 
A másodfokú hatósági ügyintézés során újból és újból visszatérő hiányosságokat 
tapasztalunk. A kötelező továbbképzések, megyei értekezletek, havi tájékozatók ellenére a 
kollégák nem tartják be maradéktalanul a jogszabályi előírásokat az elsőfokú ügyintézés 
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során. Hiányosságok mind a tényállások nem megfelelő tisztázása terén, mind a jogszabályok 
nem megfelelő szintű ismerte, illetve téves értelmezése terén megállapíthatóak voltak. 
 
A 2003. évi megyei építéshatósági statisztika alapján azt tapasztaltuk, hogy az elsőfokú 
hatóságok leterheltsége igen változatos. Éves szinten a megyében 72755 db építéshatósági 
ügyiratból 13197 határozatot hozott 67 fő elsőfokú építéshatósági ügyintéző. A két 
nagyvárosban (Kecskeméten és Baján) a nagyfokú leterheltség miatt az ügyintézők között 
nagyarányú a fluktuáció. A kollégák egyharmada egy évnél kevesebb építésigazgatási 
gyakorlattal rendelkezik. 
 
A másodfokú eljárás lefolytatásra hivatalunkhoz felterjesztett ügyiratok kapcsán sajnos 
változatlanul nagyszámban tapasztaltuk, hogy a kollégák az elsőfokú határozatok kézbesítését 
nem végzik el maradéktalanul és teljesörűen a jogszabályi előírásoknak megfelelően. Bár a 
kézbesítési szabályok betartásának fontosságára hivatali tájékozatónkban is felhívtuk már az 
elsőfokú hatóságok figyelmét, kézbesítési hiányosságok miatt az ügyek kb. 20%-ában ebben 
az évben is vissza kellett küldenünk ennek pótlása érdekében az elsőfokú hatóságokhoz a 
felterjesztett iratokat. 
 
A határozatok kézbesítése kapcsán tapasztaltuk azt is, hogy az ismeretlen, illetve ismeretlen 
helyen tartózkodó ügyfelek esetében a jegyző nem szívesen rendel ki ügygondnokot az 
érintettek részére, mivel ennek költségeit a kirendelő hatóságnak kellene viselnie. E probléma 
Kecskeméten is többször előfordult. A gondok kirendelésének hiányában a határozatok 
jogszerű kézbesítése és jogerősítése nem történhet meg. (Erre vonatkozó egyedi jogesetre 
hivatali tájékozatónkban is felhívtuk az elsőfokú hatóságok figyelmét az évben.) 
 
A kézbesítési szabályok változásával összefüggésben utalni kell a következő 
jogszabályváltozásra:  
 
A hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó korábban hatályos jogszabályi előírások 
legfontosabb elemei a következők voltak: 
 
A hivatalos iratok kézbesítésének egyszerűsítéséről szóló 43/1953. (VIII.20.) MT rendelet 9. 
§ (1) bekezdése szerint: „A postai szolgáltatások ellátásáról szóló 254/201. (XII.18.) Korm 
rendelet 31. § (1) bekezdése értelmében visszaküldött iratot – jelen § (2) és (3) bekezdésének 
eseteit kivéve – a kézbesítés második megkísérlésének, illetőleg a második figyelmeztetés 
postafiókba helyezésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.” 
 
A fenti jogszabályi rendelkezésben hivatkozott, a postai szolgáltatások ellátásáról szóló 
254/2001. (XII.18.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdése értelmében pedig: „A szolgáltató a 
hivatalos iratnak a címhelyre történő első kézbesítése sikertelensége esetén – értesítés 
hagyása mellett – köteles a kézbesítést a sikertelen kézbesítés napját követő 5. munkanapon 
megismételni, … Amennyiben a címhelyre történő második kézbesítés is sikertelennek 
bizonyul, a szolgáltató a 25. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott rendelkezésre tartási 
időt követően – ha ezalatt a címzett a szolgáltató helyen azt nem veszi át – „nem kereste” 
jelzéssel visszaküldi a feladónak.” 
 
Az idézett jogszabályi rendelkezések értelmében tehát a postai szolgáltató által „nem kereste” 
jelzéssel visszaküldött iratok vonatkozásában a jogalkotó egy megdönthetetlen vélelmet 
állított fel arról, hogy az ilyen iratot a meghatározott időtartam elteltével szabályszerűen 
kézbesítettnek kell tekinteni, azaz a kézbesítés megtörténtéhez füződő joghatások ezen iratok 
vonatkozásában beálltak. 
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Az Alkotmánybíróság a 46/2003. (X.16.) AB számú határozata rendelkező részének 1. 
pontjában azonban a következőképpen rendelkezett: 
„1. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a jogalkotó alkotmányellenes helyzetet idézett 
elő azzal a mulasztásával, hogy nem szabályozta az erre irányuló törvényekben és más 
jogszabályokban a hivatalos irat postai kézbesítéséhez fűződő, bírósági és más hatósági 
eljárásban általánosan érvényesülő vélelem megdöntésének lehetőségét.  
Az Alkotmánybíróság felhívja a jogalkotót, hogy feladatának 2004. június hó 30. napjáig 
tegyen eleget.” 
 
Az AB határozatban előírt jogalkotási feladatának a jogalkotó két jogszabály kibocsátásával 
tett eleget: 

1. a Magyar Közlöny 2004. évi 49. számában hirdették ki a postai szolgáltatások 
ellátásáról és minőségi követelményeiről szóló 79/2004. (IV.19.) Korm rendeletet, 

2. míg a Magyar Közlöny 2004. évi 93. számában a hivatalos iratok kézbesítésére 
vonatkozó szabályokat tartalmazó egyes törvények módosításáról, illetve a 
bírósági végrehajtásáról szóló 1994. évi LIII. Törvény jogharmonizációs célú 
módosításáról szóló 2004. évi LXV. törvényt. 

 
Ezen jogszabályváltozásából következő változások leglényegesebb elemeire, ezeknek az 
államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény (Áe.) hatálya alá 
tartozó államigazgatási eljárások kapcsán jelentkező hatásaira a megye valamennyi jegyzője 
figyelmét felhívtuk hivatali tájékoztatónkban. 
 
Az épített környezet alakításáról és védeleméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 
2004. évben hatályos 60. § (3) bekezdése értelmében: „A törvény hatálybalépésekor a 
korábbi jogszabályok rendelkezési szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően készített 
érvényes településrendezési terveket a módosításukig változatlanul alkalmazni kell a megyei 
jogú városok, a városok, a főváros, valamint a fővárosi kerületek esetében legfeljebb 2003. 
december 31-ig, egyebekben 2004. december 31-ig.” 
 
A régi, 2/1986. (II.27.) ÉVM számú rendelettel közzétett Országos Építésügyi Szabályzat 
(OÉSZ.) előírásian alapuló helyi rendezési tervek alkalmazhatósága – az országos 
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 
(OTÉK.) 110. § (2) bekezdésében meghatározott korlátokon belül – tehát a fent jelzett 
időponttal megszűnt, illetve megszűnik. Ezt követően a kiemelt építésügyi hatósági ügyekben 
hatáskörrel rendelkező jegyzőknek az Étv. 18. § (2) bekezdésében szabályozott ún. 
illeszkedési szabály alkalmazásával kell (kellett) eljárnia. Eszerint: „Ha egy adott területen 
nincs építési szabályzat, illetőleg szabályozási terv, vagy azok a korábbi előírások szerint 
készültek, és nem szabályoznak – a 13. § (2) bekezdésében előírtak, illetőleg azok 
végrehajtására vonatkozó egyéb jogszabályokban rögzített követelményeknek megfelelően – 
teljeskörűen, építési munkát végezni csak e törvény, valamint az egyéb jogszabályok 
megtartásával és csak akkor lehet végezni, ha a célzott hasznosítás jellege, a beépítés mértéke 
és módja illeszkedik a meglévő környezethez.” 
 
Azon települések esetében, ahol OTÉK-alapú helyi építési szabályzat hiányában 2004. január 
1-től már fenti szabályok alkalmazásával kell eljárni, másodfokú eljárásaink tapasztalatai 
szerint az elsőfokú építésügyi hatóságok számára szinte megoldhatatlan feladatot jelent ennek 
alkalmazása. A határozatok indokolása az esetek túlnyomó részében csupán egy kijelentő 
mondatot tartalmaz arra vonatkozóan, hogy „a tervezett épület illeszkedik/nem illeszkedik 
környezetéhez”. Az Áe. 43. §-a előírásaival ellentétesen a határozatok indokolása nem 
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tartalmazza, hogy az elsőfokú építésügyi hatóságok milyen szempontok mérlegelésével 
jutottak fenti következtetésre: egyáltalán milyen körben húzták meg az illeszkedés 
szempontjából vizsgált környezet határát, ezen környezet a jelzett három szempont (funkció, 
beépítési mód és mérték) alapulvételével milyen jellegzetességekkel rendelkezik, s ezeknek 
miért felel/nem felel meg a konkrét engedélyezni kért építési munka. 
 
Az illeszkedési szabályok alkalmazása kapcsán további problémát jelent az OTÉK. 34. § (2) 
bekezdésének alkalmazása is. Eszerint: „A helyi építési szabályzat, szabályozási terv építési 
vonalakat meghatározhat. Helyi építési szabályzat, szabályozási terv hiányában – a kialakult 
állapotnak megfelelő – az építési vonalat elvi építési engedélyben kell meghatározni.” 
 
Az elsőfokú építésügyi hatóságok (egy része) vélhetően ezen jogszabályi rendelkezésre 
figyelemmel az ügyfelek által kért építési engedély illeszkedési szempontok kifejtésével 
történő megadásával egyidejűleg határozatában (esetleg külön határozatban) rendelkezik az 
OTÉK. 34. § (2) bekezdése szerinti elvi építési engedély megadásáról is. 
 
Ez jogszabálysértő gyakorlat. 
 
A Étv. 35. § (1) bekezdése értelmében ugyanis: „Az ügyfél az építésügyi hatóság 
engedélyének megkérése előtt – a beépítési, építészeti, műemléki, régészeti, településképi, 
természet- és környezetvédelmi, életvédelmi, valamint a műszaki követelmények előzetes 
tisztázása céljából – elvi engedélyt kérhet. Jogszabály az elvi engedély kérését kötelezővé 
teheti.” 
 
2004. január 1. óta tehát – mindaddig, amíg a települési önkormányzat új, OTÉK-alapú helyi 
építési szabályzatát, szabályozási tervét meg nem alkotja – építési engedélyt csak azt 
követően lehet jogszerűen kiadni, ha az adott ingatlant érintő építési vonal meghatározása 
érdekében az építtető előzetesen (az építési engedély „megkérése előtt”) elvi építési engedélyt 
kér és kap, s csak ezen elvi építési engedély jogerőre emelkedését követően lehet egy, a telken 
belül ennek megfelelően elhelyezett építményre építési engedélyt kérni (és adni). Egy 
határozatban, illetve két külön határozatban ugyan, de egyidőben ezt – figyelemmel az Étv. 
35. § (1) bekezdésének idézett, s külön is kiemelt első mondatára – nem lehet(ett volna) 
megtenni. Az további szabálytalanság volt az esetek egy részében, hogy elvi építési engedélyt 
az építtető nem is kért, azaz a hatóság a kérelmen túlterjeszkedve, quasi hivatalból hozott 
döntést e kérdésről. 
 
A megye települési önkormányzatainak többsége még nem fogadta el új, OTÉK-alapú helyi 
építési szabályzatát és szabályozási tervét (sok esetben még meg sem rendelte ennek 
elkészítését településtervezési jogosultsággal rendelkező személytől, cégtől), azonban az Étv. 
2005. január 1-jétő hatályos rendelkezése a határidőt 2007. december 31-ig kitolta. 
 
Általánosságban is meg kell említeni azt, hogy az elsőfokú hatósági határozatok túlnyomó 
többsége csupán egy sablon, az egyedi eset sajátosságait nem tükröző „indokolást” tartalmaz. 
Azt lehet mondani, hogy még ha másodfokú döntésünk helybenhagyó is, úgy lényegében 
hivatalunk határozata pótolja az elsőfokú határozatból hiányzó „érdemi” indokolást. 
Szükségesnek tartjuk annak megemlítését is, hogy a sajnos csekély számú helybenhagyó 
határozatunk esetében többségében teljesen más érvek, indokok alapján jutunk arra a 
következtetésre, hogy az elsőfokú hatóság végülis érdemben helyes döntést hozott (úgy is 
lehet fogalmazni, hogy az elsőfokú hatóságok „ráhibáztak” a döntésre, azonban ezt a 
jogszabályokból nem következő éveléssel támasztják alá (már ha egyáltalán alátámasztják 
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valamivel). Ezen elsőfokú hatósági határozatok többsége egyébként az ügyfelek által 
előterjesztett építéshatósági engedély iránti kérelmek elutasításáról rendelkezett. 
 
Ebben az évben több olyan üggyel találkoztunk, ahol az elsőfokú eljárások irataiból, 
esetlegesen informális csatornákon keresztül hivatalunkhoz eljutott információkból az derült 
ki számunkra, hogy egyes elsőfokú építésügyi hatóságok a számukra „kényelmetlen”, 
kellemetlen döntéseket igyekeztek a másodfokú építésügyi hatóságra hárítani (pl. antennatartó 
szerkezetek esetében, tartva az esetleges lakossági ellenérzésektől). 
 
Több esetben egyedi ügyekben is „állásfoglalást” kértek tőlünk az elsőfokú hatóságok, 
melyek kiadására az eljárási fokozatok betartásának kötelezettségére, a hatáskörelvonás és a 
prejudikálás tilalmára figyelemmel nincs módunk. Volt olyan eset is, hogy új eljárás elrendelő 
másodfokú határozatunk kapcsán – mely határozatunk indokolásában töretlen hivatali 
gyakorlatunknak megfelelően a vonatkozó jogszabályi előírások ismertetése mellett részletes 
útmutatást adtunk a lefolytatandó új eljárás részletkérdéseiről is – kért tőlünk állásfoglalást 
egy elsőfokú hatóság. 
 
Értekezletek, statisztikai jelentések 
 
2004. január 27-én értekezletet tartottunk a kiemelt építésügyi hatósági ügyintézők részére, 
ahol az Étv. 18. § (2) bekezdésében szabályozott ún. illeszkedési szabály alkalmazása során 
felmerülő problémák megoldáshoz kívántuk segítséget nyújtani. Ennek az adott aktualitást, 
hogy 2004. év elején a megye 18 városa és a 8 kiemelt építéshatósági jogkört gyakorló 
községe körül csupán 4 város és 3 község rendelkezett új, OTÉK-alapú rendezési tervvel. Az 
illeszkedési szabállyal kapcsolatos OTÉK előírásokat összegyűjtöttük és az erről készített 
anyagot átadtuk a kollégák részére azzal, hogy az engedélyezési eljárások, illetve a kötelező 
elvi építési engedélyezési eljárások során milyen szempontokra ügyeljenek. Az értekezleten 
ismételten felhívtuk a kollégák figyelemét a műszaki nyilvántartásokkal összefüggő 
feladatokra és az erről szóló tájékoztató anyagunkat is kiosztottuk. Ismertettük a kollégákkal 
az elmúlt fél év jogszabályváltozásait is. 
 
2004. november 22-23.-án hivatalunk köztisztviselője előadóként és vizsgáztatóként részt vett 
a Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyei építésügyi hatósági ügyintézők részére Szegeden 
megszervezett kötelező továbbképzésen. 
 
Év elején (2004. február 28-i állapotnak megfelelően) felmértük a megye településeinek 
rendezési tervi ellátottságát. 
 
Bekértük és összesítettük a megye első- és másodfokú építésügyi hatósági statisztikáját. 
 
Meg kívánjuk említeni azt is, hogy az OLÉH megkeresése alapján több, az Étv-ben 
szabályozott jogintézmény (korlátozási kártalanítás, telekalakítás, útlejegyzés, tilalmak 
elrendelése, stb.) gyakorlati alkalmazása, érvényesülése tekintetében is végeztünk adatgyűjtést 
a megye valamennyi települését érintően. 
 
Az elsőfokú építésügyi hatságok által 2003. évben végzett építésügyi hatósági ellenőrzések 
összegzett megyei tapasztalatairól az OLÉH. kérésére a megjelölt határidőn belül elkészítettük 
a jelentést. Ennek lényege röviden: tényleges, érdemi, a jogszabályi előírásoknak megfelelő 
tervszerű ellenőrzési tevékenységről nem lehet beszélni a megyében. Megjegyzem, az 
építésügyi és a műemlékvédelmi hatósági ellenőrzés részletes szakmai szabályairól szóló 
47/1997. (XII.29.) KTM rendelet 6. §-ának előírása ellenére a települések többségéből nem 
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kaptuk meg a tárgyévet követő 30 napon belül az ellenőrzések megállapításait tartalmazó 
jelentést. A jelentéseket a települések többségétől csak többszöri sürgetésünk hatására kaptuk 
meg, s jó néhány helyről még így sem. 
 
Jogszabálytervezetek véleményezése 
 
A Belügyminisztérium Jogi Főosztálya megkeresére véleményeztük a 220/1997. (XII.5.) 
Korm. rendeletet két új városi címet elnyert megyei település (Tompa és Dunavecse) kiemelt 
építésügyi hatósági hatáskörével kapcsolatban. 
 
A 11/1977. (III.11.) MéM rendelet véleményezését –a kisajátítási tervek záradékolásával 
kapcsolatos jogszabály-módosítás tekintetében – három alkalommal is elvégeztük. 
 
Az OLÉH megkeresésére ebben az évben is véleményeztük az építésügyről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény tervezett módosítását. 
 

Illetékügyek 
 
A 2004. évben 573 határozatot hoztunk. 
 
Helybenhagyó:  222 db 
Megváltoztató:  229 db 
Megsemmisítő:  38 db 
Új eljárásra utasító:  81 db 
Eljárást megszüntető:  3 db 
 
Egy esetben a végrehajtási eljárás felfüggesztésére utasítottuk az elsőfokú hatóságot, s egy 
alkalommal a végrehajtási kifogásnak helyt adtunk. 
 
2 ügyben felügyeleti intézkedés iránti kérelmet nyújtottak (ügyfél vagy az elsőfokú 
hatóságok) be a Pénzügyminisztérium Illetékek és önkormányzati adók főosztálya, ebből egy 
esetben új eljárásra utasították Hivatalunkat, egy esetben nem tettek felügyeleti intézkedést. 
 
Egy ügyben ügyészséghez fordultak, azonban az nem tett intézkedést. 
 
A bíróság 11 ügyet zárt le jogerősen. 
 
Kereset elutasítása: 4 ügyben 
Pert megszüntető: 2 ügyben 
Elsőfokra kiterjedő hatállyal új eljárásra utasító: 1 ügyben 
Hivatalunkat új eljárásra utasító: 1 ügyben 
 
Egy esetben egyezséget kötöttünk a felperessel, amelyet a bíróság jóváhagyott.  
Két esetben idézés kibocsátása nélkül elutasították a keresetet. 
 
A külföldieket terhelő fizetési meghagyásokat negyedévente felülvizsgáltuk alaki 
szempontból. 
 



 - 130 - 

Részt vettünk 2004. január 28-án az Illetékhivatalnál megtartott szokásos évi megbeszélésen, 
ahol a felmerült problémákat, jogértelmezési eltéréseket tárgyaltuk meg. Meghívást kaptunk 
az Illetékhivatalok országos értekezletére, melyet az idén városunkban rendeztek meg. 
 
Javaslatot tettünk az Itv. módosításával kapcsolatban. 
 
A 2004. január 1-től hatályba lépett módosítások: 
 
Az illetékkötelezettség keletkezésének időpontja visszterhes vagyonszerzési illeték esetén – 
többek között – a szerződés megkötésének napja, ez érvényessé vált az ingatlanok, illetve 
gépjárművek pénzügyi lízingjére vonatkozó tulajdonjog átszállást eredményező szerződések 
esetén is. 
 
2004. január 1-től nem tárgya az öröklési illetéknek a magánnyugdíjpénztártag egyéni 
számláján felhalmozott összeg kedvezményezett (örökös) általi megszerzése, ezért 
értelemszerűen kivették az öröklési illeték mentes felsorolásból a fenti esetet. 
 
Az öröklési és ajándékozási illetéknél 18 millió forintig, 18 millió forint és 30 millió forint 
között, és 30 millió forint felett különböző illetékkulcsot kell alkalmazni, ezek a kulcsok is 
változtak a korábbiakhoz képest. 
 
Az öröklési és ajándékozási illeték mértéke gépjármű esetén a visszterhes vagyonátruházási 
illeték kétszerese lett. (Korábban azonos volt.) 
 
Speciális szabályt vezettek be arra az esetre nézve, ha az adott ingatlan ajándékozása 
ugyannak a megajándékozottnak a javára öt éven belül több szerződéssel történik. 
 
Kivették az öröklési illeték alól mentes esetek közül azt, amikor az örökös a termőföldre az 
örököstársak által tett nyilatkozat alapján ingyenesen szerzett tulajdonjogot. 
 
A gépjármű vagyonszerzési illeték mértéke minden cm3 után 15 forintra emelkedett. 
 
Az államigazgatási eljárási illeték megfizetésének módjaként jelölte meg az elektronikus 
illetékfizetés módját is. 
 
Változott a cégbírósági eljárás illetéke is. 
 
2004. január 1-től nem lehet bélyeges űrlappal fizetni. 
 
Az EU csatlakozás kapcsán bevezetett módosítással kapcsolatban fellebbezés nem érkezett 
hivatalunkhoz. 
 
A felterjesztett illetékügyek elbírálásakor tapasztalt tendenciák 
 
A felterjesztett illetékügyek száma az előző évekhez képest jelentősen megnőtt, sajnos több 
esetben előfordult, hogy a fellebbezést több hónappal később terjesztette fel az Illetékhivatal. 
A másodfokon elbírált ügyek nagy részében a forgalmi érték megemelése miatt fellebbeztek 
az ügyfelek. Gyakran éltek jogorvoslattal a vagyonszerzők a méltányossági kérelmük 
elutasítása ellen. 
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A felterjesztett iratanyagok nincsenek összerendezve, gyakran hiányosak, a tértivevényeket 
nem csatolják hozzá a levelekhez vagy határozatokhoz, a kapcsolódó és az ügyfél által 
hivatkozott ügyiratokat nem terjesztik fel. Gyakran nem állapítható meg, hogy a mellékletek 
melyik beadvánnyal együtt érkeztek, előfordul, hogy nincs beiktatva egy-egy ilyen beadvány. 
 
Az ügyintézési határidőket nem tartják be, a fellebbezéseket sokszor csak hónapok múlva 
terjesztették fel hivatalunkhoz. 
 
A forgalmi érték megállapítása során tapasztaltak: 
 
A forgalmi értékelésnél még mindig hiányosak a jegyzőkönyvek, illetve helyenként 
olvashatatlanok. Az összehasonlító adatok sokszor nem támasztják alá a megemelt forgalmi 
értéket.  
 
Az Illetékhivatal álláspontja szerint a bejelentett értéknél alacsonyabb forgalmi értéket nem 
lehet megállapítani. Ez nem minden esetben igaz, főleg amikor valamilyen speciális 
szerződéssel szerzik meg az ingatlan tulajdonjogát, mint pl. lízingszerződést kötnek a felek, 
ilyenkor a vagyonszerző nemcsak az ingatlan értékét fizeti meg, hanem a lízingelt ingatlan 
használatáért kifizetett bérleti díjat is, ami nem képezheti a forgalmi érték részét. 
 
Továbbra is előfordul, hogy a helyszíni szemlén a vagyonszerző nem jelenik meg, így csak 
külső megtekintés alapján állapítják meg a forgalmi értéket, illetve a felterjesztett 
összehasonlító adatok nem tartalmaznak semmiféle adatot az ingatlanok műszaki 
paramétereire, állapotára. Sokszor nem hasonló funkciójú ingatlanokat használnak fel az 
összehasonlításra. 
 
Gyakran tapasztaltuk, hogy az első helyszínelésen nem volt jelen az ügyfél, az így 
megállapított forgalmi érték alapján szabták ki az illetéket, majd a fellebbező arra hivatkozott, 
hogy felújításokat eszközölt a vétel és a helyszíni szemle időpontja között, ekkor újabb 
szemlét tartotrtak, s a felújítás értékét levonva ismételten ugyanazt a forgalmi értéket hozták 
ki. 
 
Többször nem vették figyelembe a bérleti jogviszony fennálltát, mint értékcsökkentő 
tényezőt. 
 
 
A fizetési meghagyások és a határozatok formai és tartalmi vizsgálata: 
 
Több esetben problémát okozott, hogy a fizetési meghagyások formahatározatok, nem 
tartalmaznak részletes indokolást. Az Illetékhivatal tájékoztatása szerint ezt a jövőben úgy 
próbálják kiküszöbölni, hogy a formahatározatok mellé csatolnak egy részletes indokolást 
tartalmazó külön ívet. 
 
Tapasztaltuk azt is, hogy a határozatokat néhány esetben nem a kiadmányozásra vonatkozó 
szabályok szerint bocsátották ki („h” betű melléírásával valaki más írta alá a határozatot, mint 
aki aláíróként fel volt tüntetve), ezért ezekben az esetekben új eljárás lefolytatására utasítottuk 
az elsőfokú hatóságot, azzal, hogy a kiadmányozás rendjének betartásával hozzák meg a 
határozatot. 
 
Előfordult, hogy a több ingatlan tulajdonjogát szerezte meg az ügyfél, de a fizetési 
meghagyásban csak az egyik szerepelt, így nem volt egyértelmű a vagyonszerző számára, 
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hogy mi alapján állapította meg az illetéket az Illetékhivatal. Egyébként is az illeték alapjának 
meghatározásának módja sokszor nem derül ki egyértelműen a határozatokból, a 
fellebbezések egy része ebből fakad. (Igaz, hogy az utóbbi időben néhány esetben előfordult, 
hogy az Illetékhivatal külön levélben tájékoztatta a fellebbezőt a kiszámítás módjáról.) 
 
Jellemző fellebbezési okok: 
 
Számos ügyben előfordult, hogy a megvásárolt ingatlan lakóház, udvarként volt bejegyezve, 
de azon egy bontásra érett épület volt található, az ügyfelek kérték a 4 éves feltételes 
mentesség vagy éppen az egy éven belüli eladás-vétel kedvezményének alkalmazását, tehát az 
ingatlan minősíteni kellett, hogy építési teleknek vagy lakóháznak volt-e tekinthető a 
vagyonszerzés időpontjában. Ehhez minden esetben be kellett szerezni a bontási engedélyhez 
csatolt tervdokumentációt, helyszínrajzot. 
 
Több esetben érkezett fellebbezés az egy éven belüli eladás és vétel kedvezményével 
kapcsolatban. Az ügyfelek gyakran kérték, hogy a nem lakóházként nyilvántartott, de akként 
használt ingatlanok eladása vagy vétele esetében is alkalmazzuk a kedvezményt, melyre 
sajnos a jogszabály nem ad lehetőséget. 
 
Beadvány tartalma szerinti elbírálás követelménye: 
 
Gyakori hibaként jelentkezik, hogy a fellebbezési határidőben előterjesztett tartalmát tekintve 
vegyes (fellebbezés és méltányosság) kérelemnek minősülő beadványt az Illetékhivatal 
méltányossági kérelemnek minősített és akként is bírált el, majd a méltányossági határozat 
elleni fellebbezést terjesztette fel Hivatalunkhoz. A másodfokú eljárás során a méltányossági 
határozatot, mint idő előttit meg kellett semmisíteni, és a jogalapi fellebbezést el kellett 
bírálni. 
 
Méltányossági ügyek: 
 
Méltányossági eljárások kapcsán felküldött fellebbezések felülvizsgálata során gyakran 
tapasztaltuk, hogy ha nem adtak helyt a törlés vagy mérséklés iránti kérelmeknek, 
pótlékmentes fizetést biztosítottak az ügyfelek számára, holott azt nem is kérték, ilyenkor a 
határozatokat meg kellett változtatni, azaz előírni az esedékességtől számított pótlékot, mert 
hivatalból nem adható pótlékmentesség. 
 
Az Art. 134. § (1) és (4) bekezdéseiben foglaltak szerint méltányosságból elrendelhető törlés 
illetve mérséklés, ha az ott meghatározott feltételek teljesülnek. A (4) bekezdés szerint 
illetéknél a vagyonszerzés körülményeit is vizsgálni kell. 
 
A törlés illetve mérséklés iránt benyújtott méltányossági kérelmek elbírálásakor gyakran nem 
vizsgálja meg az Illetékhivatal az ügyfél tényleges vagyoni helyzetét, hanem csak a szerzés 
körülményeire utalnak (pl. ingatlan üdülő funkciójú, számítania kellett a vagyonszerzési 
illetékfizetési kötelezettségére stb.). 
 
Végrehajtás: 
 
Az Illetékhivatal élt azzal a törvényi lehetőséggel (Art. 146. § (3) bekezdés), hogy a 
végrehajtást átadta önálló bírósági végrehajtónak, a végrehajtó intézkedésével kapcsolatban 
több esetben nyújtottak be az ügyfelek végrehajtási kifogást. A végrehajtás során számos 
jogszabálysértést követtek el a végrehajtók. Pl.: nem követelték meg a tartozást előíró jogerős 
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határozat csatolását. Több végrehajtási kifogás érkezett az önálló bírósági végrehajtó által 
kiállított fizetési felhívással vagy díjjegyzékkel kapcsolatban, ahol az adózók a megállapított 
költségeket vitatták, jórészt jogosan. Jellemző az is, hogy az elévülési időn ugyan belül van a 
végrehajtásra történő átadás, de éppen az utolsó pillanatban intézkedik az Illetékhivatal, így 
előfordul, hogy mire a végrehajtást foganatosítja az önálló bírósági végrehajtó, a tartozás 
végrehajtásához való jog elévül. Sok esetben nem állapítható meg a végrehajtáshoz való jog 
elévülési ideje, mert nem tértivevénnyel kézbesítették a fizetési meghagyást az ügyfélnek. 
Ilyen esetekben többször azt kellett megállapítanunk, hogy már az illeték előírásához való jog 
is elévült, s törölni kellett az illetéket. 
 
A végrehajtás során az ügyfelek az adóhatóság jogszabálysértő intézkedés ellen végrehajtási 
kifogással élhetnek, 2004. január 1-től a végrehajtási kifogást elbíráló határozatunk ellen 
fellebbezésnek van helye a Pénzügyminisztérium Illetékek és önkormányzati adók 
főosztályához. A végrehajtást elbíráló határozatunk ellen nem érkezett fellebbezés. 
 
Összességében megállapítható, hogy számos területen tapasztaltunk anyagi és eljárásjogi 
szabálytalanságot, tendenciaszerűen előforduló hibákat, ahogy azt a fenti statisztikai is 
mutatja, hiszen 573 határozatból csupán 222 esetben tudtuk helybenhagyni az elsőfokú 
határozatot. 
 

Adóügyek 
 
Gépjárműadó 
 
eljárást megszüntető:          1  
helybenhagyó:     38 
megváltoztató:    23 
megsemmisítés és új eljárásra utasító:   1 
megsemmisítő:      2 
Összesen:     65 db 
 
Telekadó 
 
Helybenhagyó:    - 
Megváltoztató:    2 
Megsemmisítő és új eljárásra utasító: - 
Megsemmisítő:    - 
Összesen:     2 db 
 
Iparűzési adó 
 
Helybenhagyó:    6 
Megváltoztató:    3 
Megsemmisítő és új eljárásra utasító: 1 
Megsemmisítő:    2 
Összesen:              12 db 
 
Építményadó 
 
Helybenhagyó:    3 
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Megváltoztató:    1 
Megsemmisítő és új eljárásra utasító: 1 
Megsemmisítő:    - 
Összesen:     5 db 
 
Kommunális adó 
 
Áe. 4. §-a szerinti eljárásra utasító:   1  
Helybenhagyó:    1  
Összesen:     2 db 
 
Adó-visszatérítési támogatás 
 
Megváltoztató:    1 db 
 
Méltányossági ügyek 
 
Helybenhagyó:    2 
Megváltoztató:    3 
Megsemmisítő és új eljárásra utasító: 1 
Megsemmisítő:    - 
Összesen:     6 db 
 
Végrehajtási kifogások 
 
Helybenhagyó:    1 
Megváltoztató:    - 
Megsemmisítő és új eljárásra utasító: - 
Megsemmisítő:    1 (melyet a PM felügyeleti intézkedés keretében 

megsemmisített) 
Összesen:     2 db 
 
 
2004. évben a másodfokon jelentkező adóügyek száma, ezen belül a gépjárműadóügyek 
száma megnőtt, tekintettel arra, hogy 2004. január 1-jétől tartoznak a gépjárműadóról szóló 
1991. évi LXXXII. törvény (Gjt.) hatálya alá az E, illetve a P betűjelű ideiglenes 
rendszámtáblával ellátott gépjárművek. Többségében ilyen, ideiglenes forgalomban tartási 
engedéllyel ellátott járművek utáni - a forgalomban tartási engedély érvényességi idejétől 
függetlenül fennálló - adófizetési kötelezettséget vitató jogorvoslati kérelmek fordultak elő. 
Ezek zömmel méhészeti, szórakoztató és vidámparki tevékenység folytatására alkalmas 
járművekre vonatkoztak, a járművel végzett tevékenység azonban az adóalanyiság és -
kötelezettség keletkezése szempontjából irreleváns. A jármű fajtájának tehergépkocsiként, 
vagy pótkocsiként való megjelölése alapján ugyanis ezen gépjárművek gépjárműadó-
kötelezettség alá esnek. 
 
2004. évtől továbbá a gépjárműadóztatás rendszere a közlekedési jogszabályokra és a 
járműnyilvántartásra épül. Ez évtől ugyanis a belföldi rendszámú gépjárművek adóztatása 
kivetéses alapon történik. A fizetendő gépjárműadót az önkormányzati adóhatóság a közúti 
közlekedési nyilvántartás alapján állapítja meg. Ezzel egyidejűleg, bizonyos esetek 
kivételével (adómentes gépjármű megszerzése, adófizetési kötelezettség szüneteltetése – 
megszűnik az adózó adóbevallási kötelezettsége.  
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Más adónemben érzékelhetően nem növekedett a jogorvoslati kérelmek száma az előző 
évekhez képest. Ezen adónemekben érkezett fellebbezések száma ugyanis elenyésző (2 db 
telekadó, 5 db építményadó, 1 db kommunális adó, 12 db iparűzési adó) a gépjárműadóban 
érkezett, és jogerősen elbírált 64 db másodfokú határozattal szemben. 
 
Az Európai Unióhoz való csatlakozással szükségessé vált a helyi adókról szóló 1990. évi C. 
törvényben (Htv.) a vállalkozások számára - gyakorlatilag korlátlanul - biztosított 
kedvezmény és mentesség-nyújtási lehetőségek szűkítése. Ennek megfelelően az 
önkormányzatok vállalkozásokra vonatkozó, hatályban lévő építményadó, telekadó, iparűzési 
adó és a vállalkozók kommunális adórendeletei EU-kompatibilissá tételével kapcsolatos 
rendeletalkotási munkálatokban vetünk részt, tekintettel arra, az említett módosulások a 
hatósági munkára is közvetlen kihatással vannak.  
 
A fenti kedvezmények szűkítésével közvetlenül érintett vállalkozások miatt jogorvoslati 
kérelemmel 2004. év folyamán nem éltek. A vállalkozások főként bejelentési kötelezettség 
elmulasztása miatt előírt mulasztási bírságok törlésére irányuló méltányossági kérelmet 
nyújtottak be.  
 
Helyi adókban – a gépjárműadón kívül - tehát inkább méltányossági alapú jogorvoslati 
kérelmek fordultak elő nagyobb számban. Ezen kérelmek elbírálása során megállapítható, 
hogy az első fokú szervek nem minden esetben vizsgálják meg körültekintően az egyéni 
vállalkozók, vállalkozások pénzügyi-vagyoni helyzetét (mérleget, eredménykimutatást, 
beszámolót, stb.), hanem egy adatlapot töltetnek ki az adózóval, amelyből a vállalkozás tárgyi 
eszközei, nettó árbevétele, stb. szerepel, de pl. a rendkívüli költségek és bevételek, a 
rendelkezésre álló pénzeszközök nem. 
 
Ezenkívül végrehajtási kifogások kapcsán találkozunk azzal a problémával, hogy nem minden 
esetben állapítható meg, hogy a tartozást előíró határozat pontosan mikor emelkedett jogerőre, 
és vált végrehajthatóvá.  
 
Építményadóban főként a gazdasági jellegű, de lakás céljára vásárolt és használt épületek 
utáni adókötelezettséget vitatják az adózók, a helyi adótörvény szerint azonban az 
adókötelezettség az építmény hasznosításától, rendeltetésétől függetlenül fennáll. 
 
Magánszemélyek kommunális adójában többnyire azt sérelmezve érkeztek fellebbezések, 
hogy az adott településrészen szemétszállítás nem történt, mégis kommunális adót vetettek ki 
számukra. Mivel az adókötelezettséget ez esetben is az ingatlan tulajdonjoga alapozza meg, 
elutasító határozatok születtek. 
 

Szabálysértés 
 
A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 37. §-a irányítási feladatokat ad a 
közigazgatási hivatal vezetőjének.  Ennek gyakorlása érdekében  
Ø a szabálysértési hatóságtól tájékoztatást, iratokat, adatgyűjtést, egyéb információkat 

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

jogszabálysértésre; 
Ø ha ez érdemi határozat törvényessége aggályos, ezt az illetékes ügyészségnek jelezzük. 
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Elkészítettük és továbbítottuk a Belügyminisztériumba, valamint a Kecskeméti Városi 
Bíróságnak a megye 2003. évi szabálysértési statisztikáját.  
 
Szabálysértési ellenőrzéseket tartottunk a településeken, s tapasztalatainkat, észrevételeinket 
minden esetben megküldtük a jegyzőknek. (Ezt a beszámolóban később részletesen kifejtjük.) 
 
Az Sztv. 116. § (2) bekezdés a.) pontja értelmében az önkormányzati hatáskörbe tartozó 
szabálysértések esetében a közigazgatási hivatal vezetője bírálja el a méltányossági 
kérelmeket. Két méltányossági kérelem érkezett hivatalunkhoz szabálysértési pénzbírság 
törlése érdekében. Ebből az egyiket visszavonták és befizették a pénzbírságot, a másikat – az 
elsőfokú hatóság pótlólag elkészített környezettanulmányára is figyelemmel – mint 
megalapozatlant elutasítottunk.  
 
Az Sztv. 44. § (2) bekezdése szerint a kizárási ok megalapozottságáról a szabálysértési 
hatóság közvetlen felettes szerve dönt. Tizennégy esetben helyt adtunk a kizárás iránti 
kérelemnek, egy esetben elutasítottuk azt. 
 
A korábbi évekhez hasonlóan 2004. november 17-én szakmai értekezletet tartottunk a 
szabálysértési előadóknak és a jegyzőknek, ahol a Kecskeméti Városi Bíróság elnökhelyettese 
is elmondta tapasztalatait.  
 
Több alkalommal véleményeztük az új szabálysértési törvény koncepcióját és nyilatkoztunk – 
a BM megkeresésére – az új szabálysértési törvény hatálybalépését követő 
létszámigényünkről. 
 
Ezen túl véleményeztük az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) 
Kormányrendelet és a 11/2000. (II. 23.) BM rendelet módosításának tervezetét. 
 
A havi tájékoztatókban rendszeresen felhívtuk a figyelmet az aktuális jogalkalmazással 
kapcsolatos problémákra, illetve a jogszabályváltozásokra.  
 

Birtokvitás ügyek 
 
Huszonöt birtokvitás ügyben jártunk el. Az esetek többségében eljáró hatóság kijelölését 
kérik. Panaszlevelek kivizsgálása alapján öt alkalommal kellett a hatóságot az ügy érdemi 
elbírálására utasítanunk, amelynek a jegyzők többszöri felhívásunk ellenére sem tettek mindig 
határidőben eleget. 
 
Az elsőfokú hatóságok birtokvitás ügyek intézése során gyakran keverik az alapeljárásra 
irányuló kérelmeket a végrehajtás iránti kérelmekkel. Sokszor olyan esetben, amikor a 
kérelem egy új birtokháborítást kifogásol, egy korábbi alaphatározat végrehajtása iránt 
intézkednek, de volt olyan is, hogy több alaphatározatot hoztak az ügyben, ahelyett, hogy 
végrehajtási intézkedést tettek volna. Ez több okból helytelen. (Pl. eltérő jogorvoslati 
lehetőséggel lehet élni ezek ellen a határozatok ellen, stb.)  
 
Általános megállapításunk az is, hogy az elsőfokú hatóságok nem tudnak bizonyítási eljárást 
lefolytatni, nem tudnak tényállást felderíteni. A birtokháborítást megállapító, s attól eltiltó 
határozataikban nem fogalmazzák meg sokszor azt a magatartást, amelyre kötelezik a 
birtoksértőt, s ez bizonytalanságot eredményez többek között a végrehajtási eljárás során is. 
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A végrehajtási határozatok elleni fellebbezések során az ügyek 70 %-ában hoztunk 
helybenhagyó határozatot, a fennmaradó esetek többségében megváltoztattuk a jegyző 
döntését, s egy ügyben rendeltük el új eljárás lefolytatását, mivel ténylegesen új 
alapkérelemről volt szó. 
 
Annak érdekében, hogy az elsőfokú hatóságok munkáját segítsük, 2004. március 31-én 
értekezletet és konzultációt tartottunk a jegyzőknek és az ügyintézőknek.  
 

Állattartás 
 
A tárgyidőszakban 19 db kérelem érkezett Hivatalunkhoz, melyek a jegyző első fokon hozott, 
állattartással kapcsolatos határozatainak felülvizsgálatát kezdeményezték, vagy azt 
kifogásolták, hogy a jegyző nem intézkedett az ügyben.  
 
Határozattal 11 ügyben zárult le az eljárás. Ezek közül: 
 
1 esetben az első fokon született határozatot helybenhagytuk, 
4 esetben az első fokú határozat megsemmisítésére és az első fokon eljárt hatóság új eljárásra 
utasítására,  
6 esetben a jegyző határozatának kisebb-nagyobb mértékű megváltoztatására került sor. 

 
A többi alkalommal eljáró hatóság kijelölésére, az első fokú hatóság eljárásra utasítására, 
illetve fellebbezésnek nem tekinthető kérelem elutasítására került sor.  
 
Gyakorlati problémaként jelentkezik a törvényi szabályozás hiánya, mert a helyi rendeletek 
megalkotásához, tartalmi és szerkezeti felépítéséhez nem ad támpontot egyetlen magasabb 
szintű jogszabály sem és ez joghézagok keletkezéséhez vezethet, amelyek feloldása sokszor 
komoly nehézséget jelent. Többször találkoztunk olyan határozatokkal, amelyek jogszabályi 
felhatalmazás nélkül írtak elő különféle kötelezéseket. 
 
Az állattartási ügyekben legtöbb esetben az első fokú hatóság eljárásra utasítására kerül sor, 
azonban általános tapasztalatunk szerint a jegyzők nem vagy nem maradéktalanul tesznek 
eleget a határozatunkban kifogásolt hiányok, panaszok kivizsgálása kapcsán tett 
utasításainknak, ezért az ügyek elhúzódnak, többször is megjárják a másodfokot. 
 
Problémát jelent továbbá, hogy számos község nem rendelkezik helyi állattartási rendelettel, 
ezért az ezzel kapcsolatos problémák kezelésére konkrét, jogszabályon alapuló hatáskörrel 
nem rendelkeznek. Ezekben az esetekben az ügy birtokvédelmi problémaként való kezelését 
és az ez alapján való eljárást javasoljuk a jegyzőknek.  
 

Szociális és honvédelmi igazgatás 
 
Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményei 
 
Közlekedési kedvezmény ügyében 34 jogorvoslati kérelmet bíráltunk el.  
 
21 esetben helybenhagytuk az I. fokú határozatot és a fellebbezés elutasításra került, általában 
azért, mert a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem meghaladta a jogszabályban 
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meghatározott mértéket vagy az orvosi felülvizsgálat sem állapította meg a kérelmező súlyos 
mozgáskorlátozottságát.  
 
7 ügyben került sor az I. fokú határozat megváltoztatására, a kért ellátás megállapítására, 
mivel a II. fokú orvosi szakvélemény alapján a kérelmezők súlyos mozgáskorlátozottnak 
minősültek 
 
5 alkalommal az I. fokú határozatokat megsemmisítettük és új eljárás lefolytatását rendeltük 
el, mivel a becsatolt I. fokú orvosi szakvélemény nem volt megfelelő és ezt a hibát az I. fokú 
hatóság nem észlelte, egy másik esetben az ügyfelet az eljárás során nem hívták fel 
hiánypótlásra, hanem kérelmét azonnal elutasították, illetve a hiánypótlási határidőt követően 
benyújtott új szakvéleményt új kérelemként kezelték és az igazolási kérelmet nem bírálták el, 
így a benyújtási határidő elteltére hivatkozással utasították el a kérelmet. 
 
Egy esetben felügyeleti intézkedést tettünk, ugyanis a súlyos mozgáskorlátozott személy 
szállítását házastársa vállalta, azonban a szállítást vállaló házastárs hét éven belül szerzési 
támogatásban részesült és személygépkocsit vásárolt. A jegyző nem kívánt saját hatáskörben 
intézkedni, így felügyeleti intézkedéssel a határozatot megváltoztattuk, a kérelmet 
elutasítottuk. 
 
Hadigondozás 
 
Egy esetben új eljárás lefolytatását kellett elrendelni, mivel nem tisztázta a tényállást az 
elsőfokú hatóság. Három ügyben helybenhagytuk az elsőfokú döntést tekintettel arra, hogy az 
egyösszegű térítésre való jogosultságot nem lehetett megállapítani, illetve nem 
Magyarországon élt a kérelmező, továbbá az egyösszegű térítést helyesen állapította meg az 
eljáró hatóság. Ez utóbbi ügyben a fellebbezésben benyújtott új kérelem (hadiárva járadék) 
elbírálására is utasítottuk az elsőfokú hatóságot. 
 
Állapotrosszabbodás miatt a hadigondozotti pénzellátás összegének felemelését kérték, 
azonban az I. fokú OSZI állapotrosszabbodást nem állapított meg. Az eljárás során 
elrendeltük kérelmező orvosi felülvizsgálatát. Mivel a II. fokú orvosi bizottság a hadieredetű 
fogyatékosság mértékét felemelte,  az I. fokú határozatot megváltoztattuk, és az emelt összegű 
hadigondozási pénzellátást megállapítottuk. 
 
Egy ügyben az elhunyt hadirokkant hozzátartozója kérelmezte az elhunyt jogán az egyösszegű 
térítést 2003-ban. Ilyen lehetőséget nem szabályoz a hadigondozásról szóló törvény, 
helybenhagytuk az elutasító döntést. A kérelmező, illetve olyan személy fordult bírósághoz, 
aki ügyfélként nem szerepelt az eljárásokban, kértük a kereset elutasítását idézés kibocsátása 
nélkül. Ez ügyben megszüntette a pert a bíróság, és megküldte részünkre a végzést.  
 
Ugyanabban a hadigondozási ügyben két bírósági végzés született: igazolási kérelem 
elutasítása érdemi vizsgálat nélkül, majd ezt követően a kereset elutasítása idézés kibocsátása 
nélkül, tekintettel arra, hogy elkésetten nyújtotta be a keresetet a felperes.  
 
Szakmai értekezletek 
 
Március 31-én Baján, április 1-én Kecskeméten szociális ügyintézők részére tartott 
értekezleten adtunk tájékoztatást az ellenőrzések tapasztalatairól, jogszabály-módosításokról,  
működési engedélyezés anomáliáiról. 
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December 9-én a kijelölt jegyzők részére a működési engedélyezéssel kapcsolatban tartottunk 
szakmai értekezletet. 
 

Kereskedelmi és iparigazgatás 
 
Üzletek működése 
 
Az üzletek működési engedélyének kiadásával, visszavonásával és nyitva tartásuk 
korlátozásával kapcsolatos jogi szabályozás az esztendő folyamán lényegében nem változott, 
alapját továbbra is a belkereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló 4/1997. (I. 22.) Korm. 
rendelet képezi. Az eljárásunk során – a hangnyomásszintek mérésével kapcsolatosan – 
gyakran alkalmazott 8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendelet sem módosult a jelzett 
időszakban. Amennyiben az ügyek számát, jellegét vizsgáljuk, akkor szintén az előző évek 
tapasztalatait tudjuk megerősíteni. 
 
A 47 ügyből 1 van folyamatban.  
 
3 esetben állásfoglalás kialakítására irányuló kérelem érkezett hivatalunkhoz.. Az egyik 
kérdés az üzemeltető személyében bekövetkezett változással volt kapcsolatos. A másik két 
esetben az I. fokú hatóságnak annak eldöntése okozott problémát, hogy az ügyfél által 
folytatni kívánt tevékenység telepengedély, avagy működési engedély köteles-e. Mindkét 
esetben a háttérben az húzódott meg, hogy az egyéni vállalkozó igazolványában nem a 
valóságos tevékenységnek megfelelő TEÁOR-szám volt feltüntetve. 
 
Eljáró hatóság kijelölésére irányuló kérelem elbírálására 3 esetben került sor, ezen esetekben 
helyt adtunk a kérelemben foglaltaknak. 
 
12 alkalommal - ebből 1 ügyben 4 ízben is (Madaras, diszkó) – panasszal, illetve kérelemmel 
fordultak hivatalunkhoz: 
Ø 7 esetben (hatáskör hiányában) áttettük a kérelmet I. fokú elbírálásra 
Ø 2 esetben az I. fokú hatóságot az eljárás lefolytatására utasítottuk 
Ø 3 esetben tájékoztattuk a panaszost az ügy állásától, például arról, hogy az ügy a 

végrehajtás szakaszában van.  
 
11 elsőfokú határozatot hagytunk helyben. Ezen esetek közül négyszer a megismételt, új 
eljárás során hozott jegyzői határozat ellen fellebbeztek. A megtámadott határozatok zöme az 
éjszakai nyitva tartás korlátozására, illetve zeneszolgáltatás megtiltására irányult. Az a tény, 
hogy növekedett a helyben hagyó határozatok száma, jelzi, hogy az I. fokú hatóságok az 
eljárásuk során az előző időszakokhoz képest körültekintőbben jártak el. További ügyekben 
azért került sor eljárás lefolytatására, mert nem rendelkezett az üzlet melegkonyhás 
vendéglátó tevékenység folytatására alkalmas helyiséggel, vagy az „egyéb kiszolgálók”, nem 
folytattak melegkonyhás kiszolgáló tevékenységet, ám ennek ellenére szeszesitalt is 
értékesítettek, úgy, hogy egyik esetben egészségügyi intézmény, másik esetben iskola 
helyezkedett el 200 méteren belül. A többi esetekben az üzlet legfeljebb 90 napig történő 
zárva tartását rendelte el a jegyző jogszerűen. 

 
1 alkalommal úgy került sor az elsőfokú határozat megsemmisítésére, hogy nem rendeltük  
el az új eljárás lefolytatását, mivel a zeneszolgáltatás megtiltása kapcsán meghozott határozat 
kétszeres szankciót jelentett volna.  
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10 elsőfokú határozatot semmisítettünk meg és új eljárást rendeltünk el. Ezekbe az ügyekben 
az elsőfokú hatóság általában abban a tekintetben követett el hibát, hogy nem tisztázta, hogy a 
kérelem pontosan mire – szabálysértési eljárás lefolytatására, vagy működési engedély 
visszavonására, nyitva tartás korlátozására, avagy zeneszolgáltatás megtiltására - irányult. A 
leggyakoribb probléma azonban az volt, hogy nem folytatott le az I. fokú hatóság megfelelő 
bizonyítást, nem tárta fel az ügy érdemi elbírálása szempontjából szükséges tényállást, nem 
hallgatta meg az érintetteket, és egyéb eljárási hibákat is vétett. 
 
6 elsőfokú határozatot változtattunk meg. Ezek egy részében – a zeneszolgáltatás megtiltása 
tárgyában – a határozat azért került megváltoztatásra, mivel a hatóság teljesítési határidőt nem 
állapított meg. (Egyéb részében a határozat nem volt jogszabálysértő.) Egy – másik – 
alkalommal lehetőség nyílott arra, hogy a vállalkozó kimérve ugyan nem, de palackozva 
értékesíthet szeszesitalt a 200 méteres védőtávolságon belül való elhelyezkedés ellenére. 
Három ízben a határozat kötelező zárva tartást elrendelő részét azért kellett megváltoztatni, 
mert ilyen döntéshozatalra a kormányrendelet felhatalmazást nem ad, annak alapján - a 
sérelmezett zajhatás miatt - csak egy bizonyos időszakra (pl. májustól szeptemberig) lehet az 
üzlet zárva tartását elrendelni.  
 
2 esetben nyújtottak be határozatunk ellen bírósági felülvizsgálat céljából keresetet a Bács-
Kiskun Megye Bírósághoz. A bíróság egy esetben a keresetet elutasította, a másik esetben a 
felperes a keresetét visszavonta, s a bíróság a pert megszüntette. 
 
Telepengedélyek  
 
Telepengedélyezéssel kapcsolatosan 36 másodfokú eljárás indult  
 
32 érdemi határozatot hoztunk, a hivatalunk ezek közül:  
Ø 7 esetben a jegyző határozatát helybenhagyta,  
Ø 14 esetben az első fokon eljárt hatóság határozatát megsemmisítette,  
Ø 1 esetben az első fokon eljárt hatóság határozatát felügyeleti jogkörben megsemmisítette 
Ø 5 esetben az első fokon eljárt hatóság határozatát megsemmisítette, és az első fokon eljáró 

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

 
Jelenleg 4 telepengedélyezéses ügy elbírálása van folyamatban. 
 
2004-ben egyszer kellett panaszbejelentés alapján eljárásra utasítani az I. fokú hatóságot. 
A telepengedélyezés jogszabályi környezetének folyamatos módosításával kapcsolatos 
munkával összefüggésben a Belügyminisztérium több ízben is megkereste hivatalunkat abból 
a célból, hogy a települési önkormányzatok jegyzői körében a telepengedélyezési eljárás 
gyakorlati alkalmazása során felmerült tapasztalatokat gyűjtse össze. Ennek során az alábbi – 
legjellegzetesebb – problémák felmerüléséről nyertünk képet: 

 
A Kormányrendelet 8. § (2) bekezdésének alkalmazása során a települési önkormányzatok 
jegyzői a jogszabály módosításakor szükségesnek tartják figyelembe venni, hogy a 
Kormányrendelet 4. § d.) pontjában megjelölt tevékenységben történő változás esetén a 
jegyző – az e rendeletben meghatározott eljárás lefolytatásával a 7. § (1) bekezdésében 
foglaltak alapján – a régi telepengedély bevonásával egyidejűleg a jogosult nevére szóló új 
telepengedély megadásáról hoz határozatot. 
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A kérelmezők részére kiadott telepengedélyes határozatokban a szakhatóságok által előírt 
kikötések rögzítésre kerülnek. Amennyiben a kérelmező új tevékenységi kört vesz fel, 
helyszíni szemle tartásával részére új telepengedélyt kell kiadni a régi engedély 
visszavonásával. A szakhatósági előírások időközben változhatnak, több év is eltelhet a két 
határozat kiadása között, viszont régi tevékenységi körét nem szünteti meg, ahhoz újat vesz 
fel. Ilyenkor célszerű lenne a módosítás esetleges bevezetését megfontolni, illetőleg 
rendelkezni kellene a régi tevékenység és annak szakhatósági sorsáról, kell-e azt is 
felülvizsgálni vagy sem, mivel a régi nem minden esetben szűnik meg. 
 
A három éves időintervallum a mai technológia, ill. szakhatósági követelmények tekintetében 
túl hosszú, a telepengedély más jogosult részére történő átadás esetén, figyelemmel arra a 
tényre is, hogy esetlegesen semminemű változás nem történt a tevékenység gyakorlásában. 
 
A telepengedélyezési eljárásoknál a szomszédok jogainak birtokvédelmi értelemben 
figyelembe veendő érdekei nem teljes körűen kezelhetőek az eljárásban, azok teljesen más 
jellegűek, homlokegyenest ütköznek a vállalkozási jog gyakorlásának szabadságával, a 
gazdasági érdekekkel, egyes esetekben a szakhatósági állásfoglalásokkal is. Átgondolandó 
ezen szabályozás felülvizsgálata és más eszközökkel történő kezelése. 
 
A rendelet mellékletében szereplő tárolás, raktározás (TEÁOR 63.12) tevékenységi kör esetén 
a gyakorlatban már többször előfordult, hogy tűzveszélyes anyagokat, árukat tárolnak a 
vállalkozások, melyhez viszont a tűzvédelmi szakhatóság hozzájárulása a rendelet szerint nem 
szükséges. Javasoltuk, hogy a módosítás keretében legalább az „A” és „B” tűzveszélyességi 
osztályú áruk tekintetében e tevékenységi kör gyakorlása esetén a tűzvédelmi szakhatóság 
közreműködése kötelező legyen. 
 
2004 januárjában kiemelkedő számban érkeztek a fellebbezések TEÁOR 63.21 szám alatti 
tevékenységgel összefüggésben, mellyel kapcsolatosan felmerült a TEÁOR 63.21 szám alatt 
található meghatározás konkrét esetek kapcsán történő értelmezése.  
 
A Kormányrendelet melléklete szerint – mely a telepengedélyhez kötött tevékenységek 
felsorolását tartalmazza a TEÁOR alapján, ideértve az ezen tevékenységekkel kapcsolatos 
szolgáltatásokat is – telepengedélyhez kötött tevékenység a 63.21 Egyéb szárazföldi szállítást 
segítő tevékenységekből a parkolóhely, garázs üzemeltetése, kivéve a közút kezelője által 
üzemeltetett, közút területén vagy a közút területén kívüli közterületen létesített, illetőleg 
kijelölt várakozóhely, valamint a vállalkozási tevékenység jellegétől függetlenül a 
tevékenységhez igénybe vett gépjárművek, nehézgépjárművek, munkagépek, vontatott 
gördülőállomány mennyiségtől független tárolása, karbantartása, illetve javítása.  
 
A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről (TEÁOR 2003) szóló 
9003/2002. (SK. 6.) KSH közlemény melléklete szerint 63.21 Egyéb szárazföldi szállítást 
segítő tevékenység szakágazatba tartozik: 
Ø az utas, élő állat, más áruk szárazföldi szállításával kapcsolatos tevékenység 

(személypályaudvari menetjegy-árusítás, helyfoglalás, poggyászőrzés, elveszett csomag 
kezelése): 

Ø a terminálberendezés üzemeltetése pályaudvaron, vasútállomáson, autóbusz-pályaudvaron 
és árukezelés céljából teherpályaudvaron, 

Ø a vasúti infrastruktúra működtetése, 
Ø a szállítási tevékenység részeként a vasúti és közúti kötöttpályás mozdony és vontatott 

kocsi a szállítási tevékenység részeként, a napi üzemelés során szükségessé váló kisebb 
karbantartása, javítása, 
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Ø az autópálya, út, alagút, híd, parkolóhely, garázs, kerékpártárolók üzemeltetése, 
Ø a lakókocsik, gépkocsik téli tárolása. 
 
Nem ebbe a szakágazatba tartozik: 
Ø vasúti és közúti kötöttpályás mozdony és vontatott kocsi szállítási tevékenységtől 

elkülönült javítása, karbantartása, felújítása, átalakítása, lásd 35.20 
Ø garázs, garázsrész bérbeadása, lásd 70.20 
 
A fentiekből kitűnik, hogy a 63.21 TEÁOR év elején hatályos szövege nem tartalmazta a 
Kormányrendelet mellékletében felsorolt 63.21 TEÁOR tevékenységek között írt tevékenység 
egy részét (a kettő nincs szinkronban), ezért, valamint azért, mert a Kormányrendelet TEÁOR 
63.21 alatti szöveg nyelvtani értelmezéséből az következik kétséget kizáróan, hogy az egyéb 
szárazföldi szállítást segítő tevékenységekből csak a parkolóhely, garázs üzemeltetése 
telepengedély köteles tevékenység, önmagában a gépjármű tárolás – hivatalunk megítélése 
szerint – nem az. 
 
A probléma megoldódott, miután a jogalkotó módosította a telepengedély alapján 
gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről 
szóló többször módosított 80/1999. (VI. 11.) számú Kormányrendeletnek a telepengedélyhez 
kötött tevékenységeket tartalmazó mellékletét is úgy, hogy a 63.21 TEÁOR szám alatt 
felsorolt telepengedély-köteles tevékenységeket egyértelművé tette. 
 
Szakmai értekezletek 
 
Hivatalunk Bács-Kiskun megyei települési önkormányzatok jegyzőinek, valamint a 
telepengedélyezéssel kapcsolatos tevékenységet ellátó ügyintézőknek konzultációs jellegű 
képzést szervezett 2004. szeptember 29-én. A képzésen közel 100 fő vett részt, és valamennyi 
meghívott szakhatóság képviseltette magát a rendezvényen. A képzésen előadást tartott 
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Jogi Főosztályának munkatársa, dr. Komáromi Márta 
tanácsos asszony, aki a telepengedélyezéssel kapcsolatos jogi környezet szabályozását célzó 
munkálatokban – már az előkészítés korai fázisától fogva – részt vett; a szóban forgó 
témakörben jártassággal, széles körben tapasztalatokkal rendelkezik. Hitelt érdemlő ismeretei 
alapján a véleménye komoly segítséget nyújtott a jogértelmezési kérdések megválaszolásában 
és a jogalkotói szándék felismerésében egyaránt. 
 
Hivatalunk részt vett a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közigazgatási Hivatal szervezésében 
2004. október 12-én telepengedélyezési eljárások témakörben megtartott szakmai 
értekezleten. Az értekezlet jó alkalmat biztosított arra, hogy a meghívott közigazgatási 
hivatalok képviselői az azonos ügykörben felmerülő tapasztalatokat egymással megosszák, 
illetve a felmerülő kérdések alapján a helyben bevett gyakorlati megoldásokat ismertessék. Az 
értekezleten az alábbi kérdéseket tárgyaltuk meg: 
 
1. A telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a 
telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. (VI. 11.) Kormányrendelet (továbbiakban: R.) 1. § 
(1) bekezdés szerint a rendelet hatálya kiterjed jogi személyekre, jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdasági társaságokra, természetes személyekre (egyéni vállalkozókra, 
bedolgozókra), bérmunkát, illetve aktív feldolgozást végzőkre, valamint a külföldi 
vállalkozások magyarországi fióktelepeire, amelyek e rendelet mellékletében felsorolt olyan 
ipari, szolgáltató, raktározási tevékenységet folytatnak, ahol a felhasznált és a technológia 
során keletkezett anyagok, illetőleg üzemeltetett berendezések miatt a végzett 
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munkafolyamatok következményeként egészségártalom, tűz- és robbanásveszély, vagy zavaró 
környezeti hatásuk miatt levegő-, víz-, talajszennyezés, zajhatás léphet fel. 
A R. 2. § (1) bekezdése alapján a rendelet mellékletében meghatározott tevékenységeket 
telepen vagy építményben, építményrészben, mint önálló rendeltetési egységben (a 
továbbiakban együtt: telep) csak telepengedély alapján lehet megkezdeni, vagy folytatni (a 
továbbiakban: telepengedély). 
 
A fentiek alapján a mellékletben felsorolt tevékenységek vonatkozásában nem minden esetben 
szükséges telepengedély, hanem csak akkor, ha a tevékenységet telepen gyakorolják. 
Problémát okoz, hogy adott esetben a tevékenység jellege mellett elfogadható-e, hogy az adott 
vállalkozónak ne legyen telepe? Pl. a szennyvízszippantó tevékenységet - 90.01 TEÁOR – a 
szippantókocsi tárolása miatt tartottuk telepengedély kötelesnek. Ugyanakkor a 285202 
Fémhegesztés, forrasztás egyéni vállalkozói tevékenység, azaz R. melléklete szerint 28.52 
TEÁOR Fémmegmunkálás tevékenység esetén a megrendelőnél folytatott munkavégzést nem 
minősítettük telepengedély köteles tevékenységnek, az elsőfokú hatóságnak további 
bizonyítási eljárást javasoltunk (szakma vélemény kérés során). 
 
2. A fellebbezés elbírálása során a jegyző eljárásában elkövetett eljárási hibák megelőzik a 
szakhatósági állásfoglalások másodfokú elbírálását. Amennyiben pl. a helyszíni szemlét a 
jegyző nem megfelelően folytatta le, vagy egyéb olyan súlyos eljárási hibát vétett, amely 
önmagában megalapozza az elsőfokú határozat megsemmisítését és új eljárásra kötelezést, 
nem indokolt a másodfokú szakhatóságok megkeresése annak ellenére, hogy a fellebbezésben 
azokat kifogásolja az ügyfél. 
 
3. Amennyiben a fellebbező a jogorvoslati kérelmében a szakhatósági állásfoglalásokat 
vitatja, meg lehet keresni minden eljáró szakhatóság másodfokú szakhatóságát, de 
jogszerűnek kell tekinteni kizárólag a vitatott kérdésben eljáró másodfokú szakhatóságok 
keresését is. 
Amennyiben a fellebbező jogorvoslati kérelmében az első fokú építési hatóság szakhatósági 
állásfoglalását vitatja, a közigazgatási hivatal által másodfokú építés szakhatósági jogkörében 
kiadott írásbeli szakhatósági állásfoglalást is be kell szerezni. 
 
4. A másodfokú telepengedélyezési eljárás ügyintézési határideje változatlanul 30 nap, 
kizárólag az első fokú hatóság ügyintézési határideje 60 nap. Problémát okoz, hogy egyes 
szakhatóságok az ágazati jogszabályuk szerinti 30 napot tekintik irányadónak az Áe. 21. § 
szerinti 15 nappal szemben (pl. Országos környezet és Vízügyi Főfelügyelőség a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 92. § (2) bekezdése alapján).  
A szakhatóság a hozzájárulását az ügyben eljáró közigazgatási szerv határozatának 
meghozataláig módosíthatja vagy vonhatja vissza, a határozat meghozatalát követően már 
nem. 
 
5. Kizárási ok - az Áe. 19. § (6) bekezdése szerint a közigazgatási szerv a saját ügyének 
eldöntésében nem vehet részt. Az önkormányzat a jegyző vonatkozásában nem minősül „saját 
ügynek”, ugyanakkor a kizárást indokolt alkalmazni olyan esetben, ha a telep önkormányzati 
tulajdonban álló ingatlanon található. Egy BAZ megyei bírósági ítélet az önkormányzat 
ellenérdekű ügyféli minőségét abszolút kizárási oknak minősítette, ez vonatkoztatható arra az 
esetre is, ha az önkormányzat anyagilag érdekelt az ügyben. Az abszolút kizárási ok 
figyelmen kívül hagyása illetékesség hiányában hozott határozatot jelent és megsemmisítést 
eredményez. 
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6. A R. 8. § (2) bekezdése alapján a R. 4. § d) pontjában megjelölt tevékenységben történő 
változás esetén a jegyző - az e rendeletben meghatározott eljárás lefolytatásával, a 7. § (1) 
bekezdésében foglaltak alapján - a régi telepengedély bevonásával egyidejűleg a jogosult 
nevére szóló új telepengedély megadásáról hoz határozatot.  
 
Például ha a gazdasági társaság 28.52 TEÁOR Fémmegmunkálás tevékenységre rendelkezik 
telepengedéllyel, amelyet bővíteni kíván az adott telephelyen 28.51 TEÁOR Fémfelület-
kezelés tevékenységgel, a telepengedélyezési eljárást mindkét tevékenységi körre le kell 
folytatni. Figyelemmel arra, hogy a jegyző a régi telepengedélyt visszavonja és új határozatot 
ad ki immár mindkét tevékenységi körre, a közreműködő valamennyi szakhatóságnak ehhez 
kell igazítania az eljárását, vagyis a szakhatóságoknak is újból valamennyi TEÁOR 
vonatkozásában kötelesek szakhatósági állásfoglalást adni. Amennyiben a szakhatósági 
állásfoglalásból nem derül egyértelműen, hogy milyen tevékenységi körökre vonatkozik, azt 
vissza kell küldeni pontosítás (kiegészítés) végett. A hatóságoknak az időközben 
bekövetkezett jogszabályváltozásokat figyelembe kell venni az eredeti tevékenységi kör 
vonatkozásában is, ezért előfordulhat, hogy erre tekintettel a bővítés időpontjában már nem 
engedélyezhető a „régi” tevékenység sem. Az eredeti TEÁOR vonatkozásában a bővítésig 
van „szerzett joga” a kérelmezőnek.  
A fentiekből következi, hogy például a szomszédok – mint általában ellenérdekű ügyfelek – 
az új határozatban foglalt valamennyi rendelkezést – adott esetben a „régi” tevékenység 
engedélyezését is kifogásolhatják. 
 
7. A 2003. május 2-án hatályba lépett R. 5. § (1) bekezdése szerint a jegyző az építésügyi 
hatóság szakhatósági állásfoglalása alapján a telepengedély kiadására vonatkozó döntése előtt 
köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott 
övezeti besorolás, illetőleg azok hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. §-ának (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett 
telepen az adott tevékenység végezhető-e. 
 
Problémát okoz, hogy a rendezési tervek általában az építmények elhelyezésére vonatkozó 
rendelkezéseket tartalmaznak, amelyek alkalmazása fogalmilag kizárt meglévő építményekre. 
Ebből származhat a hivatalok nem egységes gyakorlata, mely szerint egyes megyékben a 
meglévő, korábban jogszerűen létrejött és működő telepekre ebből a szempontból 
egyszerűsített eljárást folytatnak le, és ezek vonatkozásában az esetleges övezeti változás 
következményeit nem veszik figyelembe. Más megyékben nem tesznek különbséget a 
meglévő és az új telepek között.  
Dr.Komáromi Márta (GKM) tájékoztatása szerint a jogalkotó szándéka szerint nem kívánt 
különbséget tenni a meglévő és az új telepek között, tehát a már működő telepek esetén is 
vizsgálni kell az 5. § (1) bekezdésben foglalt övezeti besorolást. 
További alapvető probléma a fenti rendelkezéssel, hogy az építési hatóság feladat és hatásköre 
szerint az építmény elhelyezhetőségéről tud nyilatkozni, nem tevékenység folytatásáról. Az 
építéshatóságnak nem feladata tevékenység engedélyezése. 
 
8. A R. 2003. május 2-től hatályos módosítása értelmében a telepengedélyt akkor lehet 
megadni, ha a telep különösen műszaki szempontból megfelel a vonatkozó előírásoknak és a 
tevékenység a telep környezetében élők szomszédjogi, birtokvédelmi értelemben vett 
nyugalmát nem zavarja. 
Kérdés, hogy a szomszédok nyilatkozatát, tiltakozását hogyan lehet figyelembe venni. A 
gyakorlatban nem fordult olyan eset, amikor önmagában szomszéd tiltakozás miatt a hatóság 
elutasította volna az engedély iránti kérelmet. Ugyanakkor a bírósági gyakorlatban (pl. építési 
igazgatási ügyekben) egyre nagyobb hangsúlyt kap a szomszédok jog- és érdekvédelme. 
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Például JNSZ Megyei Bíróság ítélete szerint falusias környezetben nem adható ki autójavító 
műhelyre építési engedély, figyelemmel arra, hogy annak része lenne egy fényező kabin, 
amelyből kiáramló gázok zavarják a szomszédot az egészséges lakókörnyezethez fűződő joga 
gyakorlásában (annak ellenére, hogy minden szakhatóság hozzájárult az engedély 
kiadásához).  
Megítélésünk az elsőfokú hatóságoknak az az iránymutatás adható, hogy a szomszédok 
nyilatkozatát minden esetben érdemben vizsgálják, ha azok szakkérdést érintenek, akkor erre 
tekintettel külön is indokolt megkeresni az érintett szakhatóságokat. A szomszéd 
nyilatkozatokat és vizsgálatuk eredményét a határozat indokolásában külön fel kell tüntetni, 
ennek hiányában a határozat megalapozatlan, ami megsemmisítést és új eljárásra utasítást 
eredményez. 
  
9. Problémát okoz a helyes sorrend alkalmazása a vállalkozói igazolvány, illetve táras 
vállalkozások cégbírósági bejegyzése, vagy a telepengedély kiadása vonatkozásában. 
A BM KANYV Hivatal közzétett szakmai véleménye szerint a telepengedély megelőzi a 
vállalkozói igazolvány kiadását. Ez gyakorlati szempontból annyiban indokolt, hogy az 
egyéni vállalkozónak a hosszúra nyúló telepengedélyezési eljárás időtartamára nem kell 
társadalombiztosítási járulékot fizetnie. Ugyanakkor a jelenlegi rendelkezések szerint a 
telepengedélyt „kontárok” részére is ki kell adni, hiszen a hatóság az engedélyezés során nem 
vizsgálhatja a tevékenység végzésére jogosultságot. Megítélésünk szerint ebben az esetben is 
javasolható - az üzletek működési engedélyezése analógiájára – olyan jogszabály módosítás, 
mely szerint a telepengedély kiadás előfeltétele legyen a vállalkozói igazolvány léte, illetve 
cégbírósági bejegyzés, vagyis a tevékenység folytatására jogosultság igazolása. Ezt indokolná 
a tevékenységi körök megfelelőségének vizsgálata is a telepengedély kiadásakor. 
 
10. A R. 8. § (2) bekezdés szerint amennyiben a telepengedély jogosultja tevékenységét 
megszünteti, köteles azt a jegyzőnek haladéktalanul bejelenteni. 
A kiadott telepengedély határozatot nem kell a tevékenység megszüntetésekor bevonni. Az 
ügyfél bejelentését indokolt egyszerűsített határozattal tudomásul venni, és ezáltal értesíteni 
mindazokat, akik a telepengedély kiadásáról értesültek.  
Felmerült az a javaslat, hogy az üzlet működési engedélyéhez hasonlóan az engedélyt 
tartalmazó határozat mellett legyen egy másik okirat, amely „tanúsítja” az engedély meglétét 
és tartalmazza a legalapvetőbb adatokat. Megszűnés esetén ezt a külön okiratot le lehetne 
adni, ami jól működik a belkereskedelmi igazgatásban. 
 
11. Az első fokú hatóság a R. 8. § (3)-(5) bekezdése alapján a tevékenységet felfüggesztheti, 
korlátozhatja, a telepengedély visszavonásáról határoz, illetve az engedély nélkül folytatott 
tevékenység gyakorlását megtiltja.  
Kérdés, hogy ezek az ügyek a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás 
díjáról szóló 35/1999. (X. 13. ) BM rendelet szempontjából telepengedélyezési eljárásnak 
tekinthetők-e, és így a 2. § (4) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie a 
fellebbezőnek, vagy az általános szabályok szerint fellebbezési eljárási illetéket. 
A hivatalokban különböző a gyakorlat, ezért BM szakmai véleményét indokolt kérni. 
Megítélésünk szerint a szolgáltatási díj csak kérelemre induló ügyekben értelmezhető, ahol a 
díj fizetése és a szolgáltatás közötti kapcsolat közvetlenül fennáll. Ennek a fenti hivatalbóli 
ügyek nem felelnek meg. Ennek értelmében ugyancsak nem díjat, hanem illetéket kell fizetnie 
a telepengedélyt kiadó határozat ellen fellebbező szomszédoknak is.  
 
Ezzel összefüggésben értelmezhető a természetes személy (szomszéd) költségmentességi 
kérelme. A BM rendelet 3. § a) pontja az Itv. 4. § (2) bekezdésére, és 5-6. §-ira utal a 
díjmentesség vonatkozásában (ez tartalmilag a személyes illetékmentes kört jelenti) ezért 
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szolgáltatási díj vonatkozásában az Áe. 90. § szerinti költségmentesség nem engedélyezhető. 
Azokban az esetekben, amikor a fentiek szerint eljárási illetéket kell fizetni, a 
költségmentesség is engedélyezhető.  
A fellebbezési eljárási illeték vonatkozásában a költségmentesség engedélyezéséről az 
elsőfokú hatóság dönt, amely határozat ellen fellebbezésnek van helye. 
 
A tévesen lerótt eljárási illeték visszatérítését az Itv. 80. § (1) bekezdés f) pontja alapján lehet 
elrendelni, amelynek alapján az Illetékhivatalnak nem kell újabb határozatot hozni. 
 
A fellebbezési eljárási díj 2004. január 1-től ÁFA mentes, és a másodfokon eljáró 
közigazgatási hivatalt illeti meg. Erre tekintettel az elsőfokú hatóságokat tájékoztattuk a 
Hivatal számlaszámáról, amit kértünk, hogy a határozatuk jogorvoslatról való tájékoztatási 
részében tüntessenek fel. 
 

Személyi adat- és lakcímnyilvántartás 
 
Népesség-nyilvántartási adatok igénylése ügyében – az Országos Tisztifőgyógyszerész jelzése 
alapján – a jegyzőt az Áe. 4. §-a szerint az eljárás lefolytatására kellett utasítani. 
 
Lakcím fiktívvé nyilvánításával kapcsolatos panasz nyomán megkeresésünkre ill. az érintett 
kérelmére az eljárás I. fokon határozathozatallal zárult. Egy másik lakcímpanasz ügyében - 
szintén a jegyzőhöz való áttétel után – azt állapítottuk meg, hogy semmiféle jogsértés nem 
történt, mivel ténylegesen nem is indult eljárás. 
 
Ugyancsak lakcímrendezéssel kapcsolatos beadványra adtunk tájékoztatást a Kaskantyúi 
„Harmónia” Szociális Otthon részére, egy másik megkeresés alapján pedig a külföldiek 
tartózkodásával összefüggésben feltett kérdésekre válaszoltunk. 
Emellett érkeztek egyéb népesség-nyilvántartással összefüggő beadványok, így sor került 
kiskorú lakcímbejelentésével kapcsolatos panasz kivizsgálására és gyámhivatalhoz való 
áttételére, három ízben népesség-nyilvántartás helyi kartonos állománya továbbvezetésének 
megszüntetése iránti kérelem felterjesztésére, Szerencsejáték Felügyelet címegyeztetés iránti 
megkeresése és külföldről lakcímadat beszerzése iránti intézkedésre, lakosságszám igazolása 
ügyében áttételre, örökbefogadásról felvilágosítási iránti kérelem kapcsán anyakönyvi iratok 
bekérésére és gyámhivatalhoz áttételre stb. 
 
Részt vettünk a január 27-én a BM Központi Hivatal által az egyes külföldiek nyilvántartásba 
vételével kapcsolatos jogszabályváltozás ismertetése céljából megtartott szakmai értekezleten, 
ennek nyomán a jegyzők részére szakmai tájékoztató anyagot készítettünk február első 
napjaiban. (Érdekes megemlíteni, hogy az egyes végrehajtási rendeleteket módosító és 2004. 
február 1-jén hatályba lépett Korm. rendelet néhány napos késéssel jelent meg, de a Központi 
Hivatal is csak február közepe táján küldött ki a polgármesteri hivataloknak szakmai 
útmutatót.) 
 

Adatvédelem 
 
Az adatvédelem témakörében – a június 30-áról idén előrehozott február 1-jei határidőre – 
hivatalunk vonatkozásában összesítettük és továbbítottuk az adatvédelmi biztos részére a 
2003. évi adatokról a törvényben előírt jelentést. Az Avtv. január 1-jei változása miatt 
elkészítettük az Adatvédelmi Szabályzatunk módosításának tervezetét, majd többszöri vezetői 
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egyeztetés után annak végleges változatát. Részt vettünk a Megyei Adatvédelmi Kollégium 
éves munkatervének, majd a május 7-i és december 2-i üléseinek előkészítésében, 
lebonyolításában és azok anyagának összeállításában. Részben megkeresés nyomán, részben 
öntevékenyen figyelem felhívásokat készítettük az adatvédelmi biztos közleményeivel 
(polgárok adatletiltási joga, adatvédelmi szabályzattal és adatvédelmi felelőssel összefüggő 
kötelezettségek, iratselejtezés) kapcsolatosan a havi tájékoztatóinkba. Adatvédelmi 
kérdésekben sok, és bizonyos aktuális témák miatt (pl. hulladékgazdálkodással kapcsolatos 
helyi önkormányzati rendeletalkotás, kötelező általános adatvédelmi szabályzat és más 
konkrét ügyek stb.) egyre több esetben keresnek konzultációs igénnyel mind a hivatalon belül, 
mind pedig a helyi és más hivatalok részéről.  
 

Okmányirodák 
 
Az okmányirodai tevékenységgel összefüggően az első negyedévben – az Informatikai 
Főosztály közreműködésével – két alkalommal intézkedtünk a telefonos időpont-foglalással 
kapcsolatos felmérésre ill. annak lehetőség szerinti teljes körű bevezetésére, továbbá a 2000. 
évben kiadott PVC személyazonosító igazolványok cseréjének felgyorsítására. Március 24-én 
az okmányirodák vezetői részére az XR rendszerről (Internetes Közigazgatási Szolgáltató 
Rendszer) tartottunk ismertetőt. Egyeztetéseket folytattunk a július 1-jével városi címet kapott 
Dunavecse okmányiroda kialakítására vonatkozó kérelme alapján, illetve a kistérségek és más 
illetékességi területek összehangolásában is részt vettünk. Külön feladatot jelentett az 
okmányirodák nyári ügyfélfogadásának egyeztetése, a problémák felmérése, a 2003. évi 
okmányirodai ügyszámok beszerzése és más hasonló, kisebb horderejű aktuális feladatok. 
 
Az okmányirodai ügyintézők képzésében a KRMKK-nál 2003. őszén indult tanfolyam ez év 
januárban zárult, felkérésre részt vettünk a január 17-i gyakorlati és január 26-i elméleti 
vizsgáztatásban. Az idei első félévi képzés júliusra húzódott, amelyen szintén nem csak a 
koordinációban, az oktatásban, de a július 19-i és 29-i (írásbeli és szóbeli) vizsgáztatásban is 
ismét szerepet kaptunk, ugyan így az őszi képzésben, amely a december 13-i szóbeli vizsgával 
zárult. A tananyag – változatlan óraszám mellett – a vonatkozó egyes szakképesítésekről 
szóló BM rendelet módosítása alapján a II. félévtől kiegészült a mozgáskorlátozottak 
parkolási igazolványával és az úti okmány adat-felvételezéssel kapcsolatos ismeretekkel. 
 
Okmányirodai ügyintézők részére szerveztünk szakmai továbbképzést május 20-ára, amelyen 
meghívott központi hivatali előadók közreműködésével a magyar állampolgársággal, a 
külföldiekkel és a vállalkozói igazolvány ügyintézéssel kapcsolatos – az uniós csatlakozásból 
eredő változásokat is követő – napirendek szerepeltek. December 1-én a közlekedésigazgatási 
ügyintézőknek szerveztünk értekezletet, melyen a BM KANYV Hivatal és a Bács-Kiskun 
Megyei Közlekedésfelügyelet munkatársai is részt vettek. A különös érdeklődést mutatja, 
hogy a rendezvényen Kecskemét kivételével valamennyi okmányiroda részt vett 1-3 
(összesen 36) fővel. 
 
 
Személyazonosító igazolvány 
 
A személyes kapcsolattartás folyamatos az okmányirodákkal, fellebbezés azonban nem 
érkezett. 
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Vállalkozói igazolvány  
 
A tárgyi időszakban 14 db kérelem érkezett hivatalunkhoz, melyek közül egy elbírálása még 
folyamatban van. 
 
1 esetben az eljárás megszüntetésére került sor, mivel az ügyfél kérelmét visszavonta. 
1 esetben az okmányiroda a hivatalunk által megküldött fellebbezés alapján határozatát az Áe. 
65. § (2) bek. szerinti eljárásban megváltoztatat 
 
8 érdemi határozatot hoztunk, melyek közül: 
 
4 esetben a jegyző megbízásából eljáró okmányiroda határozatát  helybenhagytuk; 
2 esetben az első fokú hatóságot új eljárás lefolytatására utasítottuk; 
5 esetben az első fokú határozat megsemmisítésére került sor, mivel az APEH nem a 
jogszabályi előírásoknak megfelelő eljárás/felhívás után kereste meg az okmányirodákat a 
vállalkozói igazolványok visszavonása érdekében. 
 
Tapasztalatként megállapítható, hogy a legtöbbször az APEH megkeresése alapján került sor 
a vállalkozói igazolványok visszavonására. 
 
Az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény 14. § (1) bekezdés c) pontja szerint 
pedig: 
 
Az egyéni vállalkozótól vissza kell vonni az igazolványt, ha az adó, illetve vám megfizetésére 
irányuló kötelezettségeit az illetékes hatóság felhívását megelőzően legalább 12 hónapig nem 
teljesítette, illetve a bejelentkezési, adóbevallási, nyilvántartási kötelezettségeinek az 
adóhatóság felhívása ellenére a felhívásban megjelölt határidőig sem tett eleget. 
 
A fenti jogszabályi rendelkezés alkalmazásának elengedhetetlen feltétele, hogy az adóhatóság 
korábban értesítse az adóst fennálló tartozásáról, és hívja fel a figyelmét, hogy amennyiben az 
általa megjelölt határidőig a tartozás kiegyenlítésére nem kerül sor, a hatóság az egyéni 
vállalkozói igazolvány visszavonását kezdeményezi. A törvény egyértelműen leszögezi 
továbbá, hogy a felhívását megelőzően legalább 12 hónapja esedékes adótartozás fennállása 
esetén kezdeményezheti az adóhatóság a vállalkozói igazolvány visszavonását az illetékes 
okmányirodánál. 
 
Az év első felében – a korábbi évhez hasonlóan - tapasztalatunk szerint a jogszabályi 
rendelkezéseknek maradéktalanul nem feletek meg az APEH hatósági felhívásai, ezért az az 
alapján vállalkozói igazolványok visszavonását elrendelő határozatok megsemmisítésére 
került sor másodfokon. A második félévben – feltehetően egyértelmű utasításainknak és 
ellenőrzéseinken elmondott felvilágosításainknak köszönhetően – a felterjesztett ügyek 
esetében az adóhatósági felhívás már a jogszabályi követelményeknek megfelelt. 
 
Az okmányirodai ellenőrzések tapasztalatai szerint a vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos 
ügyintézés viszonylag problémamentes, kisebb hiányosságoktól eltekintve jogszabályszerű. 
Visszatérő hiányosság a vállalkozói igazolvány ügyek ABC sorrendben történő (nem pedig 
évenkénti és főszámonkénti) irattározása, mely nem csak az ellenőrizhetőség, átláthatóság, 
hanem az esetleges későbbi selejtezés szempontjából is okozhat nehézségeket. 
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Közlekedésigazgatás 
 

A rendelkezésre álló adatok alapján a 2004. évben 61 fellebbezés érkezett közlekedési 
igazgatási határozat ellen. 
2 esetben az eljárás megszüntetésére került sor, mivel a fellebbező jogorvoslati kérelmét 
visszavonta, 1 esetben pedig az elsőfokú hatóság saját hatáskörében módosította határozatát. 
 
58 érdemi határozat született, melyek közül  

34 a jegyző határozatát helybenhagyó,  
9 a jegyző határozatát megváltoztató,  
11 a jegyző határozatát megsemmisítő és új eljárás lefolytatását elrendelő és  
4 a jegyző határozatát megsemmisítő határozat. 
 

A közlekedésigazgatással összefüggő fellebbezések döntő többsége járműigazgatási ügy volt, 
vezetői engedélyekkel összefüggő ügyekben ritkán érkezik jogorvoslati kérelem.  
 
A 2004. évben hozott érdemi határozatok száma valószínűleg azért kevesebb jelentősen, mint 
a 2003. évben hozott határozatoké, mert az évközben bekövetkezett újabb jogszabály-
módosítások egyszerűbb, ügyfélbarátabb ügyintézést tettek lehetővé, így kevesebb esetben 
került sor az elsőfokú határozatok ellen fellebbezés benyújtására.  
 
Bár a jogszabály lehetőséget biztosít a végrehajtóknak, hogy a forgalomból kivonás helyett 
csupán a foglalás tényének bejegyzését kérjék a közlekedésigazgatási hatóságtól, ezzel a 
lehetőséggel a végrehajtók nem élnek. A gyakorlatban problémaként merül fel az is, hogy az 
ügyfeleknek nem volt tudomásuk a foglalásról, illetve az ellene benyújtható jogorvoslati 
lehetőségről, így az elsőfokú közlekedésigazgatási határozat elleni fellebbezésben sérelmezik 
magát a foglalást, melynek felülbírálására hivatalunk nem rendelkezik hatáskörrel.  
 
Az év folyamán a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok 
kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet többszöri jelentős 
módosítására került sor.  
 
2004. július 1-én lépett hatályba a rendelet novella értékű módosítása, melynek néhány – 
hivatalunk feladatkörével szorosabb kapcsolatot mutató – fontosabb rendelkezése az 
alábbiakban foglalható össze. 
 
A vezetői engedélyekkel kapcsolatban megállapítható, hogy a jogalkotó több helyen 
pontosította a R. szabályait. A módosítások közül kiemelendő a 27-31. §-ok változása.  
 
Az R. 27. § (1) bekezdése alapján a rendőr a vezetői engedélyt a helyszínen csupán akkor 
veszi el, ha 

a) a járművezető azzal gyanúsítható, hogy közúti baleset során maradandó fogyatékosságot, 
halált, kettőnél több ember halálát vagy halálos tömegszerencsétlenséget okozó [Btk. 187. § 
(2) bekezdés] bűncselekményt követte el, 

b) a jármű vezetője járművezetés ittas vagy bódult állapotban bűncselekmény (Btk. 188. §) 
elkövetésével gyanúsítható, 

c) a járművezető járművezetéstől eltiltás hatálya alatt áll, vagy a közlekedési igazgatási 
hatóság a vezetési jogosultságának szünetelését jogerősen elrendelte, 

d) gyanú van arra, hogy a vezetői engedély hamis, meghamisították vagy azzal más módon 
visszaéltek. 
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A fentiek alapján megállapítható, hogy a jogalkotó jelentősen szűkítette azt a kört, amikor a 
rendőrnek intézkedési jogosultsága van a vezetői engedély helyszíni elvételére. A vezetői 
engedély elvételéről szóló átvételi elismervénynek tartalmaznia kell az elvétel e rendeletben 
meghatározott jogalapját. 
 
Változott a vezetési jogosultság szünetelése elrendelésének jogszabályi terminológiája is: 
a közlekedési igazgatási hatóság a vezetési jogosultság szünetelésének elrendelésével 
korlátozza a közúti közlekedésben járművezetőként történő részvételét annak, aki 

a) a 27. § (1) bekezdésében meghatározott szabályszegéseket elkövette, illetőleg 
b) a külön jogszabályban meghatározott egészségi, pályaalkalmassági, képzési és 

vizsgáztatási előírásoknak nem felel meg. 
A vezetésre való jogosultság szünetelésének esetkörei is módosultak, s csupán az alábbi 
esetekben szünetel a vezetési jogosultság: 

a) a közlekedésbiztonsági alkalmatlanság jogerős megállapításának napjától az alkalmasság 
igazolásának a közlekedési igazgatási hatóság előtti bemutatás időpontjáig, ha a járművezető 
a járművezetésre közlekedésbiztonsági szempontból alkalmatlan [15. § (1) bekezdés a)-d) 
pont], 

b) a vezetői engedély helyszíni elvételének, a büntetőeljárás megindításától, illetve 
ismeretlen tettes ellen indult eljárás esetén a megalapozott gyanú közlésének napjától a 
büntetőeljárás jogerős befejezéséig, ha az eljárás a közúti baleset okozása [Btk. 187. § (2) 
bekezdésében meghatározott] minősített esete, illetve a járművezetés ittas vagy bódult 
állapotban (Btk. 188. §) elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult, 

c) a közúti járművek vezetésétől történő eltiltás lejáratának a napjától az utánképzésen való 
részvétel közlekedési igazgatási hatóság előtti igazolásáig, ha a járművezető külön jogszabály 
alapján engedélyét csak az utánképzést követően kaphatja vissza, 

d) ha a járművezetőt egészségi, pályaalkalmassági szempontból alkalmatlannak 
minősítették, az alkalmatlanság megállapításának a napjától az alkalmas minősítésű igazolás 
közlekedés igazgatási hatóság előtti bemutatásáig, továbbá ha a soron kívül elrendelt vagy 
kezdeményezett egészségi, illetve rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton a járművezető 
önhibájából nem jelent meg, illetve, ha az időszakos egészségi alkalmassági vizsgálat során az 
arra illetékes egészségügyi hatóság alkalmatlannak minősítette. Nem kell elrendelni a vezetési 
jogosultság szünetelését, ha az alkalmas minősítésű igazolást az ügyfél a közlekedési 
igazgatási hatóság határozatának meghozatal előtt önként bemutatja, 

e) a vizsga érvénytelenítését elrendelő határozat jogerőre emelkedésének napjától az 
érvényes vizsgaigazolás közlekedési igazgatási hatóság előtti bemutatásáig, ha a járművezetői 
vizsgát a közlekedési hatóság külön jogszabály alapján érvénytelenítette. 
Amennyiben a vezetési jogosultság szünetelésének feltételét az eljáró hatóság az eljárás 
megindítását követően észleli, a helyszíni elvétel szabályait értelemszerűen alkalmazni kell. 
Az eltiltással érintett kategóriára, alkategóriára, kombinált kategóriára vonatkozó vezetési 
jogosultság szünetelésének elrendeléséről, annak nyilvántartásba vételéről, a vezetői engedély 
visszavonásáról, valamint a külföldi hatóság által kiállított vezetői engedély bevonásáról a 
közlekedési igazgatási hatóság határozatot hoz. 
Amennyiben a vezetői engedély helyszíni elvételére nem került sor, a közlekedési igazgatási 
hatóság határozatában kötelezi az ügyfelet a vezetői engedély leadására. A határozat 
meghozatalával egyidejűleg a vezetői engedély visszavonását, bevonását és a vezetési 
jogosultság szünetelését nyilvántartásba veszi. 
Az ügyben eljáró ügyészség értesítése alapján a vezetői engedélyt a határidő letelte előtt 
csupán abban az esetben kell visszaadni, ha az eljárás a Btk. 187. § (2) vagy a Btk. 188. 
szakaszában meghatározott bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt indult. Ebben az 
estben a közlekedési igazgatási hatóság a vezetői engedélyt visszaadja, ennek és a vezetési 
jogosultság folytatásának tényét a nyilvántartásba bejegyzi, és erről az eljáró hatóságot abban 
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az esetben értesíti, ha a visszavonás alapját képező cselekmény miatti eljárás még 
folyamatban van. 
A helyszínen vagy az eljáró hatóság által elvett vezetői engedélyt csak a közlekedési 
igazgatási hatóság adhatja vissza. 
Amennyiben az eljárás alá vont külföldi állampolgárnak nincs magyarországi lakó- 
(tartózkodási) helye, vezetési jogosultság szünetelésének elrendelésére, annak nyilvántartásba 
vételére a cselekmény elkövetési helye szerint illetékes közlekedési igazgatási hatóság 
intézkedik. 
 
A járműigazgatással kapcsolatos ügyekben az alábbi változások jelentettek kihívást a 
közlekedésigazgatási hatóságok számára.  

 
Jelentősen módosult a járművek forgalomba helyezésével kapcsolatos szabályozás, a 
jogalkotó lényegében egy szakaszt sem hagyott érintetlenül, s a jogszabályi terminológia is 
módosult, amennyiben 2004. július 1-től nem előzetes eredetiség ellenőrzésről, hanem 
előzetes eredetiségvizsgálatról rendelkezik. Megjelent a regisztrációs matrica fogalma is, 
melyet a hatályos rendelet 46/A. §-a tartalmaz. A rendeletnek a rendszámtáblára, az 
érvényesítő címkére, járműkísérő lapra, törzskönyvre és forgalmi engedélyre vonatkozó részei 
is jelentősen módosultak. 
 
A rendőr a forgalmi engedélyt, illetve az ideiglenes forgalomban tartási engedélyt a 
helyszínen akkor veszi el, ha 

a) járművet a külön jogszabályban meghatározott engedély nélkül átalakították; 
b) a járművel érvénytelen forgalmi engedéllyel, ideiglenes forgalomban tartási engedéllyel, 

vagy hatósági jelzéssel, illetve műszaki érvényesség nélkül vettek részt a közúti forgalomban, 
illetve, ha a közlekedési hatóság műszaki vizsgálatra történő berendelésre vonatkozó jogerős 
határozatában foglaltaknak határidőben nem tettek eleget; 

c) a jármű közúti forgalomban való további részvétele közvetlen balesetveszéllyel jár és a 
járművel ennek ellenére közlekednek; 

d) a jármű vezetője a külön jogszabályban meghatározottak szerint nem tudja igazolni, az 
érvényes kötelező felelősségbiztosítás fedezetének fennállását; 

e) gyanú van arra, hogy a jármű rendszámtábláját, forgalmi engedélyét, ideiglenes 
forgalomban tartási engedélyét, regisztrációs matricáját, címkéjét meghamisították vagy azzal 
más módon visszaéltek; 

f) a forgalmi engedély, az ideiglenes forgalomban tartási engedély rongálódása miatt, 
feltéve, hogy a bejegyzett adatok kétséget kizáróan nem állapíthatók meg; 

g) a közlekedési balesettel érintett jármű kormányműve vagy futóműve, illetve 
karosszériája (alváza) nyilvánvalóan úgy károsodott, hogy a forgalomban történő részvétele 
balesetveszéllyel jár; 

h) az új típusú rendszámmal rendelkező járművön nincs regisztrációs matrica elhelyezve, és 
azt a jármű vezetője nem tudja a helyszínen bemutatni, illetőleg a matrica utángyártására vagy 
egyedi gyártására vonatkozó kérelemmel sem rendelkezik. 
A R. meghatározza azt is, hogy mely esetekben kell, illetve nem kell a forgalmi engedély, 
illetve az ideiglenes forgalomban tartási engedély helyszíni elvételével egyidejűleg a címkét a 
rendszámtábláról eltávolítani. 
A rendőr a forgalmi engedély, az ideiglenes forgalomban tartási engedély, illetve a hatósági 
jelzés elvételéről átvételi elismervényt ad, amely tartalmazza a jármű azonosító adatait, az 
engedély számát és az elvétel okát.  
Az ideiglenes forgalomban tartási engedélyt és a hatósági jelzést a közlekedési igazgatási 
hatóság határozattal visszavonja. 
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A rendőrhatóság által a megküldött hatósági engedélyt, jelzést a közlekedési igazgatási 
hatóság határozattal bevonja, illetve visszavonja. 
A visszaélés fogalma is módosuláson esett át, s akkor valósul meg, ha 

a) a járműre a jogszabály vagy hatóság által nem engedélyezett rendszámtáblát, 
regisztrációs matricát szereltek fel, vagy helyeztek el, illetve a használat jogszerűségét más 
járműre kiadott forgalmi engedéllyel kísérlik meg igazolni, 

b) a járművel rendszámtábla nélkül, vagy olyan rendszámtáblával vettek részt a közúti 
forgalomban, amelyről a címkét eltávolították, 

c) a rendszámtábla adattartalmát (ideértve az államjelzést, felségjelzést is) jogosulatlanul 
megváltoztatják, vagy azon a jogszabályban meghatározottól eltérő jelzést helyeztek el. 
 
A járművet a közlekedési igazgatási hatóság a forgalmi engedély érvénytelenítésével és a 
hatósági jelzés visszavonásával hivatalból vagy kérelemre véglegesen kivonja a forgalomból. 
A járművet kérelemre a közlekedési igazgatási hatóság a forgalmi engedély 
érvénytelenítésével és a hatósági jelzésen a címke eltávolításával vonja ki ideiglenesen a 
forgalomból. 
A járművet hivatalból a közlekedési igazgatási hatóság a forgalmi engedély és a hatósági 
jelzés visszavonásával vonja ki ideiglenesen a forgalomból. 
A jármű forgalomból történő kivonását a közlekedési igazgatási hatóság a nyilvántartásba 
bejegyzi. 
A jogalkotó az átírás elmulasztása esetén fennálló eltérő joggyakorlatot egységesíteni 
kívánva az alábbi szabályozást hozta. 
Amennyiben a jármű jogszerű megszerzője a bejelentési kötelezettségét, annak keletkezésétől 
számított 15 napon túl, késedelmesen teljesíti a közlekedési igazgatási hatóság az (5) 
bekezdésben foglalt intézkedések megtétele mellett, bejegyzi a tulajdonjogot a 
nyilvántartásba, és a forgalmi engedély, valamint a törzskönyv kiadására intézkedik, továbbá 
értesíti a mulasztási bírság kiszabása érdekében az Illetékhivatalt. 
Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott esetben a közlekedési igazgatási hatóság 
megállapítja, hogy az ügyfél önhibájából nem tett eleget bejelentési kötelezettségének a 
járművet kivonja a forgalomból, amennyiben a jármű tulajdonjogában időközben nem 
következett be változás, tehát ha továbbértékesítették a járművet, annak kivonására nincs 
lehetőség. 
A járművet akkor lehet kivonni a forgalomból, ha az ügyfél hitelt érdemlően nem igazolja, 
hogy a jármű tulajdonjogában bekövetkezett változás bejelentési kötelezettségének önhibáján 
kívüli okból nem tudott eleget tenni.  
A fentiekre tekintettel megállapítható, hogy a közlekedésigazgatási hatóság az új tulajdonos 
tulajdonjogát minden esetben bejegyezheti, intézkedhet a törzskönyv kiadása iránt, azonban 
ha az ügyfél nem tudja hitelt érdemlő módon bizonyítani, hogy önhibáján kívül nem tett eleget 
átírási kötelezettségének, akkor minden esetben ki kell vonni a járművet a forgalomból, a 
jogszabály nem ad lehetőséget mérlegelésre vagy méltányosság gyakorlására. 
 
A jármű hivatalból történő forgalomból kivonása esetére meghatározott időtartam is 
módosult.  
Meghatározásra került az is, hogy mikortól kell számítani a kivonás időtartamát: a hivatalból 
indult eljárásban a forgalomból történő kivonás időtartamát a forgalmi engedély helyszíni 
elvételének időpontjától kell számítani. 
Amennyiben a hatósági engedélyt és jelzést a helyszínen nem vették el a kivonás időtartamát 
a közlekedési igazgatási hatóság határozatának jogerőre emelkedésének napjától kell 
számítani, kivéve, ha az ügyfél a határozat jogerőre emelkedését megelőzően azokat leadta. 
Ebben az esetben a leadás napjától kell a kivonás időtartamát számítani. 
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A forgalomból kivonást elrendelő határozat jogerőre emelkedésétől számított három 
munkanapon belül - amennyiben arra a helyszínen nem került sor - a forgalmi engedélyt és a 
rendszámtáblát le kell adni. 
A kivonás időpontjaként az előzőekben meghatározott napot kell a nyilvántartásban 
megjelölni, abban az esetben is, ha az ügyfél a leadási kötelezettségének nem tett eleget. 
 
Összességében elmondható, hogy a R. módosítása a gyakorlatban már régen jelentkező 
problémák egy részére megoldást kínált, azonban a R.-nek továbbra is vannak olyan 
rendelkezései, melyek pontosításra szorulnak. 2004. december 1-én került megtartásra a 
közlekedésigazgatási ügyintézők részére szervezett értekezlet, melyen a jogértelmezéssel, 
jogalkalmazással kapcsolatos időszerű problémákról tartott előadás után a felmerült kérdések 
megbeszélésével segítették az előadók az ügyintézők napi munkáját. 
 
 
Mozgásában korlátozott személyek parkolási igazolványa 
 
A mozgásában korlátozott személyek parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) 
Kormányrendelet értelmében 2004. július 1-jétől a parkolási igazolványra nem csak a súlyos 
mozgáskorlátozott személyek, hanem az egyéb fogyatékosságban szenvedők (látási 
fogyatékosok, értelmi fogyatékosok, autisták, mozgásszervi fogyatékosok, vakok) is 
jogosultak. 
 
Az igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul, az eljárásra első fokon az 
okmányirodák kijelöléséről szóló Kormányrendeletben meghatározott települési, a fővárosban 
a fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője (körzetközponti jegyző) jár el. 
 
A jogszabály 2. számú melléklete tartalmazza azokat az adatokat, amelyeket a kérelemnek 
tartalmaznia kell. A kérelemhez mellékelni kell az 1. számú mellékletben meghatározott 
szakvéleményt. Ezek a következők: 
Ø A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. 

(XII. 27.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében meghatározott I. fokú orvosi 
szakvélemény, illetve a 3. számú mellékletében meghatározott II. fokú orvosi 
szakvélemény. 
Felhívtuk a figyelmet arra, hogy csak a hiánytalanul, pontosan és a kiállításra jogosult 
háziorvos, illetve szakorvos által kiállított szakvélemények fogadhatók el. 
 

Ø A súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági 
támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Kormányrendelet 3. 
számú mellékletében meghatározott szakvélemény. 

Ø A vakok személyi járadékának bevezetéséről szóló 1032/1971. (VII. 4.) 
Kormányhatározat végrehajtásáról szóló 6/1971. (XI. 30.) EüM rendelet 4. számú 
mellékletében meghatározott nyilvántartási lap. 

Ø A magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 
5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet 3. számú mellékletében meghatározott igazolás. 
 

A KRESZ-ben foglalt közlekedési kedvezmények a 164/1995. (XII. 27.) Kormányrendelet 12. 
§ alapján kiadott, érvényes parkolási engedélyekkel a rendelet hatálybalépését követően hat 
hónapig vehetők igénybe. Ezt követően – 2005. január 1-jétől - a közlekedési kedvezmények 
csak a 218/2003. (XII. 11.) Kormányrendelet szerint kiállított parkolási igazolvánnyal 
vehetők igénybe. 
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A 2004. június 30. napjáig benyújtott kérelmek esetén – amennyiben a jogosultsági feltétel 
fennállt – a jegyző a parkolási engedélyt három éves időtartamra állította ki, azonban ettől 
függetlenül az igazolvány csak 2004. december 31. napjáig használható. 2005. január 1-jétől 
csak 218/2003. (XII. 11.) Kormányrendelet alapján kiállított parkolási igazolvány jogosít 
közlekedési kedvezmény igénybevételére. 
Az okmányirodák döntése ellen nem érkezett hivatalunkhoz jogorvoslati kérelem. 
 

A MÁSODFOKÚ ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT HATÁROZATOK ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉSE 
 
Amint a beszámoló 19. számú melléklete is jól tükrözi, jelentősen nőtt a másodfokon hozott 
határozatok száma a 2003. évihez képest. (Ennek okait korábban már jeleztük). Meg kell 
azonban jegyeznünk, hogy a jogorvoslattal megtámadott határozatok aránya elenyésző az 
önkormányzatok által hozott határozatok számához képest.  
Ezen belül azonban csökkent a helybenhagyás, illetve az új eljárásra utasítás, míg jelentősen 
nőtt a megváltoztatások aránya. Ennek oka az, hogy amennyiben rendelkezésünkre állnak a 
megfelelő bizonyítékok, illetve azokat a másodfokú eljárás jelentős elhúzódása nélkül be 
tudjuk szerezni, nem adjuk vissza új eljárásra az ügyet, hanem magunk hozzuk meg a 
szükséges döntést. 
 

KÖZIGAZGATÁSI HATÁROZATOK BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA 
 
A hivatalunk által hozott határozatok elleni bírósági keresetek száma elenyésző a hozott 
határozatainkhoz képest. Főként építési ügyekben, valamint a kisajátítási és bányaszolgalmi 
határozatainkban megállapított kártalanítási összeg felemelése iránt fordulnak az ügyfelek 
bírósághoz. 
A beszámoló 20. számú melléklete mutatja a jogerősen elbírált ügyekben hozott döntések 
alakulását. Ebből megállapítható, hogy pernyertességi arányunk igen jó: 82,9 %, a 
határozatok megváltoztatására 6,6 %-ban igazságügyi szakértői vélemény alapján került sor. 
 
A közigazgatási perek kapcsán szükséges kiemelni a következőket. 
 
Tekintettel arra, hogy a jövőben a közigazgatási perek gyakorlatára is kihatása lesz, lényeges, 
hogy az Alkotmánybíróság 42/2004. (XI.9.) AB határozatával alkotmányellenessége miatt a 
Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvénynek a felülvizsgálati eljárás 
jogintézményére vonatkozó rendelkezései közül a 270. és 273. §-ok egyes rendelkezéseit 
megsemmisítette, melynek eredményeként a jövőben a felülvizsgálati kérelmek benyújtása a 
Pp. 2001. évi módosítása előtti szabályok szerint ismételten tágabb körben lehetséges. 
 
A Bács-Kiskun Megyei Bíróság közigazgatási perekben ítélkező bíráitól jelzés érkezett 
hozzánk azzal kapcsolatban, hogy a másodfokú építéshatósági határozataink fejlécében 
korábbi gyakorlatunktól eltérően immár a hatáskört gyakorló közigazgatási szervként a 
„Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal Vezetője” kerül feltüntetésre a korábbi „Bács-
Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal” fejléc helyett. Bár a bírák által vitatott változtatásnak 
konkrét ügyben még nem volt gyakorlati jelentősége, egy feljegyzésben kifejtettük az üggyel 
kapcsolatos álláspontunkat, melyet a bírák részére is eljuttattunk.  
 
Több egyedi ügy kapcsán problémát jelentett az, hogy nem volt (és ma sincs) egységes 
gyakorlat a bírák között a hivatalunk által pernyertességünk esetére igényelt perköltségek 
megítélése tárgyában. Az általunk igényelt jogtanácsosi munkadíjat minden esetben megítélik 
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a bírák, azonban a perrel összefüggésben felmerült készkiadásaink fedezésére igényelt 
perköltség tekintetében már nem ilyen következetesek. Ennek megelőzése érdekében a 
második félévtől bírósági nyilatkozatainkban tételes kimutatást is készítünk perköltség-
igényeinket alátámasztandó, melynek általános elveit hivatalunk Pénzügyi Főosztályával 
egyeztetetten dolgoztuk ki. 
 
A peres ügyek kapcsán említést kell tenni két államigazgatási jogkörben okozott kár 
megtérítése iránti perről is, melyek építésügyi hatósági vonzattal is bírnak: 
Ø dunevecsei lakos esetében a felperes keresetét jogerősen elutasították (a Szegedi Ítélőtábla 

helybenhagyta a Bács-Kiskun Megyei Bíróság keresetet elutasító ítéletét), 
Ø kecskeméti lakos ügyében a kijelölés alapján eljáró Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Bíróság első fokon szintén elutasította a felperes keresetét. 

KÖZIGAZGATÁSI HIVATALNÁL VÉGZETT VIZSGÁLATOK 
 
 
Az OLÉH-nál előterjesztett panasz kapcsán három ügyben kellett vizsgálatot lefolytatnia 
hivatalunknak: 
Ø Egy névtelen bejelentés ügyében, mely szerint Mélykút Nagyközség Önkormányzat 

állítólag engedély nélkül végzett építési engedélyhez kötött építési munkálatokat az 
általános iskolai „kisbolt”, illetve az orvosi rendelő épülete vonatkozásában. Az ügyet 
kérésünkre az elsőfokú hatóság kivizsgálta, s megállapította, hogy az elvégzett építési 
munkáltatok nem voltak építési engedélyhez kötöttek. 

Ø Egy budapesti lakos a tassi üdülőterületen lévő nyaralójuk szomszédságában korábban 
állott, időközben építéshatósági kötelezés alapján elbontott nyilvános árnyékszék ügyében 
terjesztett elő ismételten beadványt, melyet hivatalunk egyszer már kivizsgált, s 
megalapozatlannak talált. Erről az OLÉH-ot az ügyben keletkezett iratanyag 
megküldésével együtt tájékozattuk (csakúgy, mint a korábbi panasz alapján ezt már 
egyszer megtettük). 

Ø Egy kecskeméti lakosnak a villanegyed területén – hivatalunk másodfokú hatósági 
eljárásait is követően – jogerős elvi, illetve építési engedély alapján megépített épület 
kapcsán tett panaszát az elsőfokú hatóság bevonásával kivizsgáltuk. Megállapítást nyert, 
hogy az építési munkálatokat a jogerős engedélyeknek megfelelően végezte el az építtető, 
a panaszbejelentésben foglaltak nem voltak megalapozottak. 

Ezen vizsgálataink megállapításait az OLÉH elfogadta, további intézkedéseket nem kellett 
tennünk ezen ügyekben. 
 
Ombudsman-i vizsgálatok: 
Ø Az ombudsman felkérésére egy esetben vizsgálatot folytattunk le Tiszakécske város 

építésügyi hatóságánál egy korábban általunk elrendelt új eljárással, illetve egy jelenlegi 
állítólagos engedély nélküli építéssel kapcsolatosan. Az általunk elrendelt új eljárás során 
az elsőfokú hatóság a rendezési terv készítéséig eljárását – jogszabálysértő módon – 
felfüggesztette. Időközben az építtető visszavonta kérelmét, így az elsőfokú hatóság ezen 
eljárását megszüntette. Az építtető újonnan beadott építési engedély iránti kérelmeinek 
elbírálásából a panaszosok „vádaskodása” kapcsán a jegyző kérte kizárását, így ezen 
eljárások lefolytatására Kecskemét Megyei Jogú Város Jegyzőjét jelölte ki hivatalunk. A 
megalapozatlan panasz egyébként az önkormányzat által korábban jogszerűen értékesített 
ún. vakköz eladására vonatkozott, melyet az ombudsman három évvel korábban már 
kivizsgált és az értékesítést jogszerűnek találta. 

Ø Egy kiskőrösi építéshatósági engedélyezési ügyben szomszédok által előterjesztett, s már 
hivatalunk, illetve a panaszos keresete alapján a bíróság (beleértve a Magyar Köztársaság 
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Legfelsőbb Bírósága) által is felülvizsgált és megalapozatlannak talált kifogások ügyében 
előterjesztett újabb panaszbeadvány kapcsán az ombudsman kérésére megküldtük az 
üggyel kapcsolatos álláspontunkat tartalmazó levelet, s az ügy szempontjából lényeges 
iratok másolatait. 

Ø Egy kalocsai ügyfél által előterjesztett panasz kapcsán utasítottuk az elsőfokú hatóságot, 
hogy az ügyfél kérelméről (pontosabban kérelmeiről) egy tájékozató levél helyett hozzon 
jogorvoslati lehetőséget is biztosító határozatot. Az ügyfél a hivatalunknál előterjesztett 
panaszával párhuzamosan az ombudsmanhoz is beadvánnyal fordult ezügyben, így az 
ombudsman kérésére az ügyben tett intézkedéseinkről (a rendelkezésünkre bocsátott teljes 
elsőfokú iratanyag másolatának csatolásával) részére is tájékoztatást adtunk. 

 
Ügyészségi vizsgálatok: 
Ø A kecskeméti „Malom Center” néven elhíresült ügyben hivatalunk – az ügyben 

tapasztalható sorozatos és kirívó jogszabálysértések okán – óvás benyújtását 
kezdeményezte a Bács-Kiskun Megyei Főügyészségnél az elsőfokú építésügyi hatóság 
által kiadott elvi építési, illetve építési engedély határozatok ellen. A Megyei Főügyészég 
először nem értett egyet álláspontunkkal, azonban utóbb, az ügyben beadványt 
előterjesztő társadalmi szervezetek kezdeményezése alapján a Legfőbb Ügyészség 
utasítására ezt mégis megtette mindkét határozat ellen. Az más kérdés, hogy 
hivatalunknak az ügyből – megítélésünk szerint a hatályos jogszabályi előírásokat, és az 
ezen alapuló kialakult egységes joggyakorlatot semmibe vevő módon – történő kizárását 
követően a kijelölt Pest Megyei Közigazgatási Hivatal nem értett egyet az óvásban 
foglaltakkal, s az óvást elutasította, mely ellen az ügyészség már nem fordult bírósághoz. 
A jelzett építkezést azóta is folyamatosan végzik. 

Ø A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság törvényességi vizsgálatot kezdeményezett 
hivatalunk egyik másodfokú határozata ügyében a Bács-Kiskun Megyei Főügyészségnél, 
mivel nem értett egyet az e határozatunkban kifejtett jogértelmezésünkkel. Egy, az 
Igazgatóság kezdeményezésére hozott határozat elleni fellebbezés kapcsán ugyanis azt 
észleltük, miszerint a jelenleg hatályos szabályozás értemében a reklámtáblák építése 
külterületi, építés teleknek nem minősülő ingatlanokon nem építési engedélyhez között 
tevékenység. Az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel 
kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997. (XII.29.) KTM 
rendelet (R.) 9. § (1) bekezdés cd) pontja értelmében ugyanis: „A következő építési 
tevékenységek csak építési engedély alapján végezhetőek: (…) építményen, illetve attól 
különállóan mind építési telken, mind közterületen: cd) 1,0 m2-nél nagyobb felületű 
hirdetési és reklámcélú építmény, reklámszerkezet és reklám-, cég- vagy címtábla (…) 
építése, elhelyezése, átalakítása és bővítése;”. Az építménytől különálló reklámtábla tehát 
csupán akkor építési engedélyhez kötött építmény, ha annak felülete nagyobb 1,0 m2-nél, 
s azt építési telken és közterületen kívánják elhelyezni. A konkrét esetben egy Kecskemét 
külterületén lévő szántó művelési ágú ingatlanról volt szó, mely egy magánszemély 
kizárólagos tulajdonát képezte, azaz sem közterületnek, sem építési teleknek nem 
minősült (figyelemmel az Étv. 2. §-ában szerepelő fogalom-meghatározásokra). 
4465/2004. számú határozatunkban azonban felhívtam a figyelmet a következőkre is: 
„(…) E reklámtábla ügyében az építésügyi hatóságnak legfeljebb az R. 9. § (5) 
bekezdésében szabályozott esetben van intézkedési joga, illetve kötelezettsége. Eszerint 
ugyanis: „Az építési engedély nélkül végezhető építési (…) munkát is csak a 
településrendezési tervek, a helyi építési szabályzat, továbbá az általános érvényű kötelező 
építésügyi és más hatósági (védőterületi, biztonsági, közegészségügyi, tűzvédelmi, 
környezetvédelmi, műemléki és természetvédelmi, az egészséges és biztonságos 
munkavégzésre történő stb.) előírások megtartásával szabad végezni. E rendelkezések 
megsértése esetén a szabálytalanul végzett építési munkák jogkövetkezményeit kell 
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alkalmazni.” Az tehát, hogy egy adott építmény létesítéséhez, megépítéséhez nincs 
szükség az építésügyi hatóság engedélyére, nem jelenti azt, hogy az építtető „kénye-kedve 
szerint” azt és ott épít, amit és ahol akar. Építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött 
építmények esetében is be kell tartani a fentiekben idézett jogszabályhelyben is jelzett 
általános érvényű szabályokat, s amennyiben ezt az építtető nem tette meg, úgy az 
építésügyi hatóság az építési engedélyhez kötött, ám engedély nélkül végzett építési 
munkák jogkövetkezményeit alkalmazva járhat el (azaz az építmény átalakítását, végső 
soron akár elbontást is elrendelheti az Étv. 48. §-ának szabályai szerint). (…)” A Megyei 
Főügyészség részére megküldtük az ügyben keletkezett teljes iratanyagot, illetve 
részletesen kifejtettük a jogértelmezésünket megítélésünk szerint alátámasztó érveket. A 
Főügyészég az iratokat azzal küldte vissza részünkre, hogy az ügyben idő előtti lenne 
állást foglalnia, mivel az Igazgatóság által sérelmezett határozatunkkal új elsőfokú eljárás 
lefolytatására utasítottuk az elsőfokú építésügyi hatóságot, mely szerv még nem hozta 
meg határozatát. (Megítélésünk szerint egyébként az ügyészségről szóló 1972. évi V. 
törvény alapján semmi akadálya nem lett volna ezen jogerős másodfokú határozatunk 
ügyében az ügyészi törvényességi vizsgálat lefolytatásának.) 

Ø Egy illetékügyben ügyészséghez fordultak, azonban az ügyészség jogszerűnek tartotta 
eljárásunkat, így nem tett intézkedést. 

Ø Kecskemét megyei jogú város jegyzője több másodfokú telepengedélyezési 
határozatunkat (TEÁOR 63.21.) sérelmezve az ügyészség intézkedését kérte, aki azonban 
hivatalunk eljárásait jogszerűnek tartotta. 
  

Pénzügyminisztérium vizsgálata: 
Ø A Pénzügyminisztérium Illetékek és önkormányzati adók főosztálya 2004. december 14-

én a helyi adók és gépjárműadó tárgykörében hozott másodfokú határozatok jogszerűségét 
vizsgálta. 
Megállapításaim a következők voltak:  
„A határozatok a tényállás teljes körű – pl. a szakhatóságok megkeresésével – tisztázása 
után, az elintézési határidő betartásával, általánosságban alapos indokolással ellátva 
kerültek kiadásra. Abban az esetben, ha a Hivatal a határidőt tartani nem tudja szinte 
minden esetben szabályszerűen értesíti az ügyfelet a hivatalvezető, vagy a főosztályvezető 
által elrendelt határidő-hosszabbítás tényéről. A másodfokú döntéshozatalt sok esetben 
hátráltatta, hogy az adóalanyok fellebbezésének felterjesztése nem minden alkalommal 
tartalmazta az elsőfokú adóhatóság véleményes javaslatát. Ilyen esetben általános 
gyakorlat az elsőfokú hatóság megkeresése, mely tartalmazza a saját hatáskörben történő 
módosítás lehetőségét. Az illeték lerovására, illetve az ügyfél mulasztása esetén a 
lerovatásra jogszerűen sor került.” 

 
Egy helyi adó és egy gépjárműadó ügyben vállaltuk, hogy határozatunkat saját 
hatáskörben módosítjuk. 

 

KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL ÁLTAL VÉGZETT HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS, FELÜGYELETI 
VIZSGÁLAT 
 
Hivatalunk által 2004. évben végzett ellenőrzéseket a beszámoló 21. számú melléklete 
tartalmazza. 
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Hatósági ellenőrzés, felügyeleti vizsgálat alapja 
 
A módosított 191/1996. (XII. 17.) Kormányrendelet 10. §-a ad felhatalmazást a közigazgatási 
hivatal vezetőjének a hatósági ellenőrzésekre azon ügyekben, amelyekkel kapcsolatos 
jogorvoslatok elbírálására az Áe. 94. § (1) bekezdése alapján a hivatalvezető hatáskörébe 
tartoznak. 
 
A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. tv. 37. § b. pontjára figyelemmel végeztünk 
hatósági ellenőrzést az elsőfokú szabálysértési hatóságoknál. 
 
A felügyeleti jogkörről az anyakönyvi igazgatás vonatkozásában az 1982. évi 17. tvr. 3. § (1) 
bekezdése, a személyi adat- és a lakcímnyilvántartást, valamint az okmányirodai feladatokat 
illetően pedig az 1992. évi LXVI. tv. 8. § (1) bekezdés a.) és b.) pontja rendelkezik. 
 
Vizsgálatainkat munkatervünk alapján végeztük, s megállapításainkról az ügyintézőket, 
jegyzőket szóban és a vizsgálati jegyzőkönyv megküldésével is értesítettük. Célunk az, hogy a 
helyszínen minden esetben segítséget nyújtsunk jogesetek megoldásával, illetve egyéb 
módon. 
 

Hatósági ellenőrzések tapasztalatai 
 
Építésügyi igazgatás 
 
Személyi és tárgyi feltételek 
 
Személyi feltételek biztosítottsága tekintetében az állapítható meg, hogy nem minden 
településen alkalmaznak szakirányú, a képesítési előírásoknak megfelelő végzettséggel és 
közigazgatási gyakorlattal rendelkező ügyintézőt ezen feladatok ellátására, döntés-
előkészítésre. Egyes kiemelt építésügyi hatósági jogkörrel nem rendelkező település esetében 
a jegyző intézi a helyi jegyzői hatáskörben maradt építéshatósági ügyeket is, illetve több 
kistelepülés esetén tapasztalható az, hogy egyazon ügyintéző látja el ezen feladatokat több 
településen is (hetenként napi egy-két órában végezve ezen feladatot egy-egy településen). 
Megfelelő, főállású szakirányú végzettséggel rendelkező, illetve a kiemelt építésügyi 
hatóságok esetében az illetékességi körzettel arányban álló létszámú építéshatósági ügyintéző 
hiányában a jogszabályok által előírt feladatok (így pl. a rendszeres és tervszerű építésügyi 
hatósági – beleértve az építéshatósági engedélyezési eljárások során, azokkal összefüggésben 
előírt, illetve ettől függetlenül megtartandó – ellenőrzések megtartása; építésügyi műszaki 
nyilvántartások naprakész vezetése, stb.) teljesítése nem történik meg, de megítélésünk szerint 
ez nem is várható el ilyen körülmények között. 
 
A tárgyi feltételek tekintetében a kiemelt építésügyi hatóságok esetében megítélésünk szerint 
az alapvető feltételek biztosítottak, úgy a hivatalon belüli elhelyezés, műszerekkel, 
számítógéppel való ellátottság, jogszabályokhoz való hozzáférés lehetősége, mint a helyszíni 
ellenőrzésekhez szükséges gépjárművek biztosítása tekintetében. A kiemelt építésügyi 
hatósági hatáskörrel nem rendelkező települések esetében a helyzet ennél lényegesen 
rosszabb. Az ügyintézők elhelyezése általában meglehetősen esetleges, önálló irodával a 
kollégák többsége nem rendelkezik, sőt esetenként önálló íróasztala sincs a hivatalban. A 
műszeres ellátottság tekintetében is az állapítható meg, hogy az esetenként szükséges 
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műszereket általában szívességi használat keretében személyes ismeretség alapján tudják 
beszerezni (pl. oktatási intézményektől). Fényképezőgép általában valamennyi településen 
rendelkezésre áll. Az esetenként megtartott helyszíni ellenőrzésekhez sokszor saját 
gépjárművet használnak. A hatályos jogszabályokhoz való hozzáférés lehetősége valamennyi 
polgármesteri hivatalban biztosított. 
 
Jogszabályok betartása 
 
2 város és 18 kiemelt építésügyi hatósági jogkörrel nem rendelkező községben végeztünk 
ellenőrzést ebben az évben. 
 
Kerekegyháza városában az 1998. évi ellenőrzésünk óta eltelt időszakban az ügyintézés 
színvonalát illetően javulást nem tapasztaltunk. Az akkori vizsgálatunk során feltárt hibák, 
hiányosságok változatlanul tapasztalhatóak voltak. Szabadszállás városban az építésügyi 
hatósági ügyintézés színvonala – néhány kisebb hiányosságtól eltekintve – jó színvonalúnak 
minősíthető. 
 
A kiemelt építésügyi hatósági jogkört nem gyakorló települések vonatkozásban érdemi 
hatósági ügyintézés szinte nem volt a vizsgálati időszakban, elvétve egy-egy 
rendeltetésmódosítási ügyön kívül esetlegesen néhány szakhatósági állásfoglalást adtak ki a 
jegyzők (esetenként olyan ügyekben is kértek a jegyzőktől építésügyi szakhatósági 
állásfoglalást, amikor erre nem is lett volna szükség, pl. közműbekötésekhez). A megvizsgált 
hatósági ügyekben kisebb-nagyobb hiányosságok megállapíthatóak voltak a települések 
többségénél. A műszaki nyilvántartások vezetése, illetve az építésügyi hatósági ellenőrzések 
végzése és dokumentálása szinte mindenütt hiányos, nem a jogszabályi előírásoknak 
megfelelő. E hiányosságokra az ellenőrzött települések jegyzőinek figyelmét felhívtuk. 
 
Ezévi ellenőrzési tevékenységünkkel a megye 119 településének mindegyike vonatkozásában 
legalább már egy alkalommal elvégeztük az építésügyi hatósági tevékenység ellátásának 
ellenőrzését (1995. január 1. óta). 
 
Az OLÉH felkérésére éves tervünkön felül két településen (Bácsalmás és Mélykút) végeztünk 
vizsgálatot a kiemelt építésügyi hatósági jogkör Mélykúton történt megszűnésével és 
Bácsalmás részére történő „átadásával”, majd „visszavételével” kapcsolatban. 
 
Adóügyi igazgatás 
 
Személyi és tárgyi feltételek 
 
A nagyobb településeken mind a munkát végző ügyintézők száma, mind a rendelkezésre álló 
technikai felszerelések száma kedvezőbben alakul. A kisebb településeken általánosan 
jellemző, hogy egy-egy ügyintéző az adóigazgatási feladatokon kívül kisegítőként más 
feladatokat (iktatás, ingatlan-kataszter vezetése, stb.) is ellát.  
 
A vizsgált településeken az ÖNKADÓ nevű központi programot használják. A számítógéppel 
való ellátottság általában kielégítő, korszerűsítésre ritkán van keret. 
 
Minden településről elmondható, hogy a hivatalos ügyfélszolgálati időtől függetlenül, minden 
munkanapon fogadják az ügyfeleket. 
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Jogszabályok betartása 
 
A határozatok kiadmányozása döntően a jogszabályoknak és a munkaköri leírásoknak 
megfelelően történt, néhány esetben fordult csak elő, hogy olyan személy írta alá a 
határozatot, vagy a közbenső intézkedést, aki erre nem volt jogosult, vagy az aláírásra 
jogosult aláírása felett „h” betűvel írta alá az ügyintéző az intézkedést. 
 
Az iktatás továbbra is főleg gyűjtőszámokon történik, ami miatt az iratok nyilvántartása 
nehézkes, s nem mindig követhető. (Ez az ellenőrzés szempontjából is problémát jelent.) A 
személyesen benyújtott bevallásokat, illetve egyéb beadványokat nem minden esetben 
iktatták, így az eljárási illetékek lerovását sem követelték meg. 
 
Az utóbbi időben az adók módjára behajtandó köztartozások behajtására irányuló tömeges 
megkeresésekre intézkedést 30 napon belül nem foganatosítottak, az adós fizetésre történő 
felszólításán kívül a megkeresések teljesítéséről nem gondoskodtak, a követelés munkabérből, 
járandóságból történő letiltásához, illetve ingó-ingatlan lefoglalásához ritkán folyamodtak. Ez 
többek között azzal magyarázható, hogy különösen megszaporodtak a szabálysértési helyszíni 
bírságok behajtása ügyében érkezett megkeresések, melyek hatalmas terheket jelentenek az 
adóügyintézők részére, hiszen a saját adóbevételeik behajtása is nehézségeket jelent a 
számukra. Gondot okoz továbbá a végrehajtási költségek rendezése is, a rendőrhatóságok nem 
hajlandók megelőlegezni azt. 
 
A határozatokat – pénzügyi okok miatt – nem minden esetben kézbesítik tértivevénnyel, azt 
helyben mezőőrök, illetve hivatalsegédek útján oldják meg, mely kézbesítéseknek nem 
minden esetben van nyoma. 
 
Az anyagi és eljárásjogi szabályok alkalmazása általában megfelelően történt, azonban 
elmondható, hogy a mulasztási bírság kivetésének lehetőségével nem élnek, a végrehajtási 
kényszercselekményekre, adóellenőrzések lefolytatására – idő, munkaerő, és gyakran 
megfelelő szakképesítés hiányában – csak elvétve kerül sor. Inkább a helyi viszonyoknak 
megfelelően, más úton (rábeszélés, többszöri felszólítás) kísérlik meg az adózási morál 
javítását. Emiatt később előfordul, hogy a behajthatatlannak minősülő bevételeiket önálló 
bírósági végrehajtó útján kénytelenek foganatosítani. Az adózási morál a települések nagy 
részén azonban jónak vagy legalábbis elfogadhatónak mondható. 
 
Megállapítható, hogy az ÖNKADÓ programban használatos formahatározatokat nem minden 
esetben aktualizálják a jogszabály-módosításokkal összhangban, s nem egészítik ki pontos 
jogszabályi hivatkozásokkal, a helyi rendeletekben meghatározott mentességek, 
kedvezmények alkalmazásakor azokra nem történik utalás. 
 
Gépjárműadó területen változást jelent, hogy 2004. évtől a gépjárműadóztatás a 
járműnyilvántartásra épül, mely nyilvántartásról elmondható, hogy nem minden esetben 
tartalmazza a valós tényállapotot, ezért az adóhatóságnak szükség esetén egyedenként kell 
tisztáznia a tényállást, az adózóval egyetemben bizonyítási eljárást kell lefolytatnia. 
(nyilatkoztatás, régi okmányok beszerzése, stb.)  
 
A telekadó, építményadó, épület után fizetendő idegenforgalmi adó kivetése során, 
amennyiben az ingatlannak több tulajdonosa volt, és azok nem nyilatkoztak az adófizető 
személyéről, a Htv. 12. §-ában foglaltak ellenére az egyik tulajdonostárs terhére írták elő a 
teljes évi adót. Ezenkívül a vagyoni típusú adók kivetése során nem minden esetben vannak 
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figyelemmel az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésen alapuló adóalanyiságra, az ingatlan 
tulajdonosi viszonyait igazoló földhivatali tulajdoni lapokat nem szerzik be. 
 
Tapasztaltunk olyat, hogy az ügyfelek méltányossági alapú kérelmeit szóban intézték el, s 
engedélyezték az adótartozás több havi részletekben történő megfizetését úgy, hogy arról 
határozatot nem hoztak. A méltányossági ügy elintézésekor az iratanyagból többnyire 
hiányoznak a döntést megalapozó tények, környezettanulmányok.  
 
Az adó- és értékbizonyítványok és az adóigazolások kiadásával kapcsolatban nem találtunk 
hiányosságokat, az ingatlanok forgalmi értékének megállapítása során általában a műszaki 
szakértelemmel is rendelkező, építéshatósági ügyintézők segítségét veszik igénybe.  
 
Az adóigazgatási feladatokat ellátó ügyintézők részére kialakított anyagi érdekeltségi rendszer 
bevezetésével az ellenőrzéssel érintett településeken nem találkoztunk. 
 
Összességében megállapítható, hogy az anyagi, eljárásjogi jogszabályokat – a felsorolt 
hiányosságok és hibák ellenére – többségében helyesen értelmezik, és alkalmazzák. Az előírt 
tartozások behajtása, a végrehajtási cselekmények foganatosítása terén tapasztalhatók 
hiányosságok, szükségesek további erőfeszítések. Célszerűnek tartanánk továbbá az 
adóellenőrzések éves munkaterv szerinti lefolytatását is.  
 
 
Kereskedelmi és ipari igazgatás 
 
Üzletek működése 
 
Személyi és tárgyi feltételek 
 
Az üzletek működési engedélyezésével kapcsolatos hatósági ügyintézés – az I. fokú 
hatóságoknál végzett ellenőrzések tapasztalatai alapján – általában megfelelő. Strukturális 
problémát vet fel az, hogy néhány helyen az üzletek működési engedélyezésével kapcsolatos 
hatósági munka az okmányiroda tevékenységi körén belül valósul meg. Az ipari és 
kereskedelemi szakterületnek az okmányirodai feladatokkal történő összekapcsolását az 
esetek többségében a helyi adottságok, s a feltételek hiányának kényszere szülte. 
Mindezeknek következménye általában az, hogy a tevékenység ellátásával megbízott 
ügyintézők túlterheltek, s szakmai szempontból így nem képesek maradéktalanul eleget tenni 
a rájuk háruló feladatoknak. 
 
Az ügyintézők képzettsége, szakmai felkészültsége megfelelő. Valamennyien rendelkeznek a 
tevékenység ellátásához előírt iskolai végzettséggel.  
 
Kis településen az üzletekkel kapcsolatos ügyek intézése általában magára a jegyzőre hárul. 
Az ügyintézők a határozatokat, illetve az ügyintézéssel kapcsolatos leveleket kivétel nélkül 
maguk írják, általában számítógépen. A CD-jogtár használata a munkavégzéshez hivatalon 
belül általában biztosított.  
 
Jogszabályok betartása 
 
Az üzletek működési engedélyével kapcsolatos kérelmeket mindenhol iktatják, érkeztetik, s 
az ügyiratot külön előadói ívben tárolják. Az egymással összefüggő aktákat azonban nem 
minden települési polgármesteri hivatalban kapcsolják össze, ezért gyakran követhetetlen az 
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ügyintézés menete. Az ügyeket általában csak főszámon tartják nyilván. Az iktatóbélyegző 
lenyomata az alapkérelmen megtalálható, az érkezés dátuma, illetve az előadó is fel van 
tüntetve. Az egyes beadványok mellékleteinek száma nincs megjelölve. Az irattárba helyezés 
dátuma az előadói íveken általában nincs feltüntetve. A később érkezett iratok, a pótlások 
külön alszámot nem kapnak, a csatolt iratok érkezésének időpontja az iratokon történt 
megjelölés alapján sem állapítható meg. Az iktatás, ügyiratkezelés további hiányossága az, 
hogy az akták borító lapján az ügyben történt intézkedések nem jelennek meg.  

 
A kérelmeken pontosan, a hatályos jogszabályoknak megfelelően mindenhol le van rovatva 
az illeték, és a  kérelemre ragasztott illetékbélyegek érvénytelenítése is megtörténik.  
 
Az üzletek működési engedélyével kapcsolatos nyilvántartást formanyomtatványon vezetik, 
melyek általában áttekinthetők, folyamatosak, naprakészek, s a jogszabályban 
meghatározottaknak megfelelőek. Vezetésük számítógépen és manuálisan is megvalósulhat. 
Mindezek ellenére a munkakör ellátásával megbízott ügyintézők – főleg a nagyobb 
településeken – gyakran naprakészen nem, vagy csak nehezen képesek pontosan megmondani 
azt, hogy valójában hány működő üzlet is található a településen 
 
A hatósági eljárás megindításának pontos időpontja általában nem dokumentált. Az eljárás 
megindítása előtt az ügyfelek lényegében minden településen teljes körű tájékoztatást kaptak. 
Ezt támasztja alá az, hogy hiánypótlásra történő felhívás az aktákban gyakorlatilag nem 
található. A kérelem és valamennyi szükséges melléklet befogadása általában egy időben, az 
eljárás megindításakor történik. Megállapítható, hogy az ügyintézők jelentős segítséget 
nyújtanak a kérelem  kitöltéséhez és a szükséges mellékletek beszerzéséhez.  
 
A csatolandó szükséges mellékletek vonatkozásában megállapítható, hogy azok általában  - a 
jogszabály által elrendelt formai követelményeknek megfelelően - megtalálhatók az egyes 
ügyiratokban. Ott, ahol az eredeti okiratok nem találhatók meg, általában hiteles másolatot 
mellékelnek. Az ügyintézők törekednek arra, hogy csak a jogi szempontból alakilag is 
érvényes okiratokat fogadják el. (Noha néhány településen fokozni kellene a részükre adandó 
jegyzői segítségnyújtást.) A tulajdoni lapot az ügyfeleknek általában – akkor is, ha bérleti 
szerződés alapján történik az üzemeltetés – csatolják. A kereskedők a kérelmükhöz a 
kereskedelmi tevékenység végzésére jogosító okiratot megfelelően csatolják. Meg kell 
azonban jegyezni azt, hogy az ügyintézők – döntően cégek esetén –  nem maradéktalanul 
ellenőrzik azt, hogy a kérelmezők a tevékenység folytatására valóban jogosultak-e. (TEÁOR-
szám egyezése, 30 napon belüli cégkivonat megkövetelése) Az engedélyek tárgyában 
valamennyi településen alakszerű határozatot is hoznak. Ezen határozatok azonban nem 
minden esetben felelnek meg maradéktalanul az Áe-ben meghatározott alakiság feltételeinek. 
Hiányosságként róható fel továbbá még az is, hogy néhány helyen még található olyan 
határozat (működési engedély), melyre a szakhatóság hozzájárulásához feltételként kapcsolt 
kikötéseket nem hiánytalanul vezették fel. 
 
Az I. fokú hatóság az eljárása során az Áe. rendelkezéseit, az ott elrendelt eljárási 
határidőket – a fentiekben jelzett hiányosságokon kívül –  lényegében  megtartják. 
Megállapítható, hogy az ügyek érdemi elbírálására a kormányrendeletekben és az Áe.-ben 
meghatározott határidők az ügyek nagy részében elégségesek. A határidő-túllépések jelentős 
százaléka így is elkerülhető lett volna, ha azokban az esetekben, amelyekben a 30 napos 
határidő nem volt tartható, az ügyintézési határidőt meghosszabbították volna. 
 
A működő üzletek ellenőrzése általában alkalomszerűen történik, bár ellenőrzési tervek a 
településeken mindenhol készülnek. A zenés szórakozóhelyek általában ott okoznak gyakran 
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problémákat, ahol – a település jellegénél fogva – számot tevő a pihenni, aludni kívánó 
lakosság a szórakozás ezen formáját nehezen tűri, másrészt ott, ahol a zenés szórakozóhelyek 
körül kialakult viták mögött más ellentétek húzódnak meg. 

 
Telepengedély 
 
A megye településein a telepengedélyezési eljárással kapcsolatos elsőfokú hatósági 
ügyintézés ellenőrzése során tapasztaltak igen eltérő képet mutatnak. 
 
Személyi és tárgyi feltételek 
 
A megye vizsgált településein az egyes ügyintézők eltérő iskolai végzettséggel rendelkeznek. 
Különösen a községekben jellemző, hogy az ügyintézők közgazdasági szakközépiskolai 
végzettségűek, munkájuk ellátásához szükséges a közigazgatási alapvizsga letétele, amelyet 
valamennyi ügyintéző letett. Sokuknak az Eu kiegészítő vizsgája is megvan. Egy esetben 
rendelkezett az ügyintéző irattáros OKJ végzettséggel is, valamint ECDL számítógépkezelő 
vizsgával. A vizsgált városokban (Kiskunhalas, Kiskőrös, Tompa, Izsák) az ügyintézők 
leginkább felsőfokú végzettséggel rendelkeznek. Egyesek Államigazgatási Főiskolai 
végzettséggel rendelkeznek, de egy ügyintéző felsőfokú „KÁLÁSZ” végzettségel 
rendelkezett, de volt, aki Kertészeti Egyetemi diplomája van.  
 
Általánosságban elmondható, hogy az ügyintézők a határozatokat, illetve leveleket 
számítógéppel írják a hivatalban. Az ügyintézés során CD-jogtárt használnak, amit 
folyamatosan frissítenek, így naprakész jogszabályi forrás áll a rendelkezésükre. Az 
ügyintézők a határozatokat maguk írják. Általánosságban elmondható, hogy – különösen a 
kisebb lélekszámú községekben – az ügyintézők más további ügyköröket (pl.: az anyakönyvi 
igazgatás ellátása, a népesség nyilvántartás vezetése, a szociális ügyek, a gyámügyekkel 
kapcsolatos feladatok ellátása, hagyatéki eljárások intézése, és a mozgáskorlátozottakkal 
kapcsolatos feladatok ellátása, stb.) is ellátnak. Nagyobb településeken a telepengedélyezési 
eljárásokat végző ügyintéző általában az üzletműködéssel kapcsolatos feladatokat is elvégzi. 
 
Jogszabályok betartása 
 
Általánosságban elmondható, hogy a telepengedélyezéssel kapcsolatos kérelmeket iktatják, de 
néha voltak olyan tapasztalataink, hogy az eljárás megindítását nem dokumentálták 
(Szabadszállás). A kérelmek benyújtása már mindenhol formanyomtatványon történik, de 
néha tapasztaljuk, hogy a 6.000 Ft + ÁFA igazgatási-szolgáltatási díj lerovása 
illetékbélyegben történik. Az ellenőrzött települések mindegyikében kérelmeket külön előadói 
ívben tárolják, a kérelmek főszámot kapnak, de nem minden településen találkoztunk azzal, 
hogy a pótlólag becsatolt iratokat alszámon iktatták volna. Olyan gyakorlattal is találkoztunk, 
hogy az azonos ügyhöz tartozó beadványokat külön főszámon iktatták, ami alapján 
áttekinthetetlenné válhat az ügyintézés menete. A megvizsgált településeken a nyilvántartás 
vezetése sok esetben nem felel meg teljesen a kívánalmaknak, mivel a tipikus hiba ezek 
esetében az, hogy vagy elavult, vagy pontatlan a nyilvántartás vezetése, ezek következtében 
előfordult olyan eset is, hogy az ügyintéző nem tudott érdemi választ arra nézve, hogy hány 
működő telep van az adott településen. 
 
Sok esetben azt tudtuk megállapítani, hogy az ügyszám – noha a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezések a 2003-as esztendőre olyan kógens határidőket állapítottak meg, amelyek 
elmulasztása esetén a gazdálkodást folytató vállalkozásoknak rendkívül komoly szankciókkal 
(pl. a tevékenység folytatásának megtiltása) kell számolniuk – feltűnően kevés. Egy esetben 
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fordult elő az (Újsolt), hogy a vizsgált időszakban nem nyújtottak be telepengedély iránti 
kérelmet, feltehetően a térségben betöltött csekély szerepe miatt. Nagyon gyakran előforduló 
eset az, hogy a szakhatóságok helyszíni szemléről történő értesítését nem minden esetben 
dokumentálták, előfordult egyes esetekben, hogy a létesítendő teleppel szomszédos 
ingatlanok tulajdonosait, használóit nem értesítették a szemle időpontjáról. Sajnos olyan 
esettel is találkoztunk (Szabadszállás), hogy helyszíni szemléről felvett jegyzőkönyvet nem 
találtunk egy ügy iratai között. A kérelemhez csatolandó mellékletek tekintetében 
megjegyzendő, hogy az ingatlan használati jogcímét - elenyésző esetben – nem pontosan 
igazolják (becsatoltak ugyan bérleti szerződést, de a bérbeadó jogosultsága nincs igazolva) A 
kiadott határozatokra általában elmondható, hogy a formai szabályokat követik, pontos a 
jogszabályi helyekre történő hivatkozás is, de előfordul, hogy a szakhatóságok kikötéseit nem 
teljes körűen vezetik bele az indokoló részbe. Előfordult, hogy folytatni kívánt ipari, 
szolgáltató tevékenység TEÁOR szerinti feltűntetése pontatlan volt. A határozatot – 
különösen a kisebb lélekszámú településeken – a kérelmező a hivatalban személyesen veszi 
át, amit az irattári példányon aláírásával igazol, és a legtöbb helyen – helyesen – az előadói 
ívre is rávezetnek. Ez a megoldás teljes mértékben megfelel a kézbesítés szabályainak, és nem 
utolsó sorban költségtakarékos is. A határozatot nem minden esetben küldik meg az összes 
érintett szakhatóságnak, ennek oka valószínűleg az lehet, hogy a jogszabályi változásokat 
nem naprakészen követik nyomon. Gyakran nem küldik meg a telepengedélyes határozatot a 
Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőségnek, illetve az Országos Munkabiztonsági és 
Munkaügyi Főfelügyelőség illetékes területi szervének. Noha ezek a szervek a 
telepengedélyezési eljárásban nem szakhatóságok, de a jogszabály egyértelműen írja elő 
részükre a határozat kézbesítését. A fenti hiányosságok jövőben történő elkerülése érdekében, 
minden esetben felhívtuk az ügyintézők figyelmét. 
 
Az Országgyűlési Biztosok Hivatala ajánlására a vizsgálatok során arra is kerestük a választ, 
hogy ellenőrzéseket folytatnak-e a működő telepekkel kapcsolatosan. Azt tapasztaltuk, hogy a 
működő telepekkel kapcsolatosan elenyésző számban tartanak ellenőrzéseket, ennek 
fontosságára minden esetben felhívtuk az illetékesek figyelmét. Feltehetően sok az engedély 
nélkül működő telep, ahol szükséges lenne a tevékenység gyakorlásának a megtiltása. 
 
Szabálysértési ügyintézés 
Személyi és tárgyi feltételek 
 
Egy kivétellel (Kerekegyháza) valamennyi településen a szükséges végzettséggel 
(államigazgatási főiskola vagy jogi egyetem) rendelkező köztisztviselő látta el a 
szabálysértési ügyintézést. Kerekegyházán az ügyeket egy érettségivel rendelkező munkatárs 
intézte, s a határozatokat a jegyző vagy az aljegyző írta alá. Megjegyezzük, hogy a 
szakképesítéssel nem rendelkező ügyintéző munkájának színvonala — a megyei átlagot 
figyelembe véve — jónak mondható. 
 
Valamennyi szabálysértési ügyintéző (jegyző) rendelkezésére áll Magyar Közlöny, CD-jogtár, 
sok helyen egyéb szakirodalom (szabálysértési törvény kommentárja, stb.), s általában külön 
helyiségben végzik a munkájukat, ahol lehetőség van a zavartalan meghallgatások 
lebonyolítására is. 
 
Pirtón —igaz, nem minden  nap, de a heti néhány napos rendszerességgel munkát végző 
építési ügyintézővel — van egy szobában a szabálysértési ügyeket intéző jegyző, Tompán 
pedig éppen az ellenőrzés idején alakítottak ki a jegyző részére olyan tárgyalót, ahol 
zavartalanul tudja ezentúl meghallgatni a szabálysértési ügy résztvevőit. 
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Jogszabályok betartása 
 
A szabálysértési hatóságok általában vezetnek mutatókönyvet, de nem folyamatosan, illetve 
nem teljes körűen. Ez azért is fontos, mert az eljárás alá vontak „helyi priorálását” ebből 
(és/vagy) az iktatókönyvből kell elvégezni. (Lásd: a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. 
tv. 27. § (1) bekezdésében foglaltakat.). (Elméletileg az sem kifogásolható, hogy az előírt 
nyilvántartási adatok nemcsak a mutatóból, hanem az iktatókönyvből is megállapíthatóak, de 
azoknak teljeskörűeknek kell lenniük.) 
 
A sértetteket megillető jogokat nem mindenütt értelmezik helyesen. Egyrészt a sértettek körét, 
másrészt a nekik kézbesítendő határozatok körét. Sértettnek csak rendkívül szűk körben kell a 
határozatot kézbesíteni (pl., ha az ránézve is tartalmaz rendelkezést. (Sztv. 51. § (3) bekezdés, 
A 11/2000. (II. 23.) BM r. 17. § (2) bekezdése 2003. június 15-től hatályba lépett módosítása 
óta már a sértettnek egyértelműen nem kell kézbesíteni általában a határozatot.)  
 
Általánosságban megállapítható, hogy a beérkezett feljelentéseket, megkereséseket 
határidőben elintézték, vagy ha az eljárás érdemi befejezése akadályba ütközött, a 
szükségesnek ítélt intézkedéseket folyamatosan megteszik. Előfordul azonban olyan is, hogy 
indokolatlanul elhúzódik az ügyintézési – és a végrehajtási – határidő.  
 
Ha az idézett személy nem – vagy nem a meghallgatás céljából kitűzött napon - jelent meg, 
nem minden esetben készült (un. nemleges) jegyzőkönyv a távolmaradásról. Ez fontos lenne 
például az elévülési határidő aggálytalan figyelemmel kísérése céljából is. 
 
A megszüntető határozatok rendelkező részébe a megszüntetés okát (pl. az elkövető 
személyét nem sikerült megállapítani), az indoklásban pedig a megszüntetési ok jogszabályi 
hivatkozást kell megjelölni. Ez nem mindig így történik.   
 
Az Sztv. 84. § (3) bekezdésében előírt esetekben a megszüntető határozatokat általában 
megküldték a szabálysértési hatóságok az illetékes ügyészségnek. 
 
Vannak olyan szabálysértési hatóságok amelyek a határozatok indoklásában mindig 
hivatkoznak mind a különös, mind a szabálysértési tényállást megfogalmazó jogszabályokra, 
de még mindig vannak olyanok is, amelyek nem.  
  
A határozatokat – általában - jogerősítik.  
 
Azokban az ügyekben, amelyekben fiatalkorú az eljárás alá vont (elkövető) majdnem minden 
esetben helyesen hallgatták meg a törvényes képviselőt a fiatalkorú magatartására, életvitelére 
stb. vonatkozóan. Még mindig előfordult azonban olyan is, hogy a szabálysértésre 
vonatkozóan hallgatták meg csupán a törvényes képviselőt is. (Sztv. 128. § (4) bek.) 
 
A végrehajtási cselekmények általában folyamatosak, de olyan esettel is találkoztunk, amikor 
indokolatlanul „várták” az elkövető önkéntes teljesítését. Ugyancsak ez állapítható meg 
néhány olyan esetben, amikor a pénzbírság behajtása céljából adók módjára történő behajtás 
céljából a szabálysértési hatóság megkereste az adóhatóságot, az adóhatóság – teljesen 
indokolatlanul – felszólította az elkövetőt, hogy fizesse meg a tartozását, s ennek elmaradása 
esetére kilátásba helyezett további jogkövetkezményt. Az adók módjára történő behajtásnak 
ezzel szemben – általánosságban, szabálysértési pénzbírság behajtása esetén – 
ingóvégrehajtásnak kellene lennie.  
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Szociális és honvédelmi igazgatás 
Személyi és tárgyi feltételek 
 
Az ellenőrzések során szerzett tapasztalataink szerint az ügyintézők nagymértékben 
leterheltek, rendkívül szerteágazó munkát végeznek (pld. anyakönyvi igazgatás, személyi 
adat- és lakcímnyilvántartás, hagyatéki igazgatás, iratkezelés, állattartási ügyek, 
gyermekvédelmi, gyámhatósági feladatok, képviselő testület, bizottságok munkájának 
előkészítése stb.) A tárgyi feltételek az utóbbi időben javultak, szinte mindenhol önálló 
számítógéppel, számítógépes programokkal rendelkeznek az ügyintézők, gyakran külön 
irodájuk is van. 
 
Ahol az önálló irodában történő elhelyezés nem megoldott, ott nem igazán biztosított a 
bizalmas jellegű ügyintézés, amelyre főként a szociális ügyek intézése során lehetőséget 
kellene biztosítani. 
 
Az ügyintézők főként a községekben középiskolai végzettséggel és közigazgatási 
alapvizsgával, esetleg anyakönyvi szakvizsgával végzik munkájukat. Városi hivatalokban, 
nagyobb településeken gyakrabban előfordul, hogy az ügyintézők felsőfokú végzettségűek és 
ennek következményeként a közigazgatási szakvizsgát is letették.  
 
2004. évtől ellenőrzéseink során minden alkalommal különös figyelmet fordítottunk annak 
feltérképezésére, hogy az elsőfokú hatóságoknál az akadálymentes közlekedés megoldott-e, 
hiszen sok fogyatékkal élő ügyfél is látogatja a hivatalokat. A szándék az akadálymentesítés 
megoldására minden hivatalban megvolt, azonban a kivitelezésnek nyilván az önkormányzat 
pénzügyi helyzete szab határt. Örömmel tapasztaltuk, hogy néhány településen már megoldott 
az akadálymentes közlekedés, vagy pedig konkrét időpontot tudtak megjelölni az 
akadálymentesítés megvalósítására.  
 
Tapasztalataink szerint a polgármesteri hivatalokban nincs un. gyermeksarok, ahol az 
ügyfelekkel érkező gyermekek kellemesen eltölthetnék a várakozási időt. Azonban  az 
ügyintézők tájékoztatása szerint mindig törekednek arra, hogy a gyermekek jól érezzék 
magukat és szüleik a lehető legrövidebb idő alatt elintézhessék ügyeiket a hivatalokban. 
 
Jogszabályok betartása 
 
Ellenőrzéseink során minden alkalommal azt tapasztaltuk, hogy az elsőfokú hatóságok 
törekednek a jogszabályok betartására. Értekezleteink, valamint az ellenőrzések nyomán az 
egységes jogértelmezésre adunk iránymutatást és ennek következtében már megfigyelhető, 
hogy egyértelműen és látványosan javul az ügyintézés színvonala. Mindig kiderül számunkra 
az is, hogy örülnek az ellenőrzések során a személyes találkozásnak, az esetlegesen felmerülő 
problémák, kérdések megbeszélésének, és elmondásuk szerint munkájukat nagymértékben 
segíti a részletesen megírt ellenőrzési jegyzőkönyv.   
 
Az ellenőrzések során tapasztalt tipikus hibák a következők: 
 
Ø A normatív közgyógyellátási igazolványok esetében nem gondoskodnak a kérelem 

benyújtását megelőző 3 havi jövedelemigazolás beszerzéséről. A jogosultság 
megállapítása helytelenül konkrét időpontra, nem pedig egy évre történik. Ez azért 
helytelen, mert a határozathozatal idején még nem lehet tudni, hogy a döntés mikor válik 
végrehajthatóvá. 
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Ø A súlyos mozgáskorlátozottak esetében az orvosi szakvélemények nem minden esetben 
felelnek meg a hatályos jogszabályi előírásoknak. A szerzési támogatást megállapító és 
meghosszabbító határozatok nem mindig tartalmazzák a támogatás odaítélési sorrendjének 
megállapításához szükséges előnyfeltételeket. Előfordul, hogy a szerzési támogatásra való 
jogosultságot megállapító határozatok határidőn túl, június 30-át követően érkeznek meg 
hivatalunkhoz. 

 
Ø Nem minden esetben történik meg a határozatok jogerőre emelése, mely azért helytelen, 

mert csak a jogerős határozat hajtható végre. Leggyakrabban a bevonulási segély iránt 
előterjesztett kérelmek alapján lefolytatott eljárások során tapasztaltuk, hogy a határozat 
kézbesítésével egyidejűleg már kifizették a segélyt, holott az ügyfél nem mondott le 
fellebbezési jogáról, a határozat még nem emelkedett jogerőre. 

 

Felügyeleti vizsgálatok tapasztalatai 
 

Anyakönyvi igazgatás, személyi adat- és lakcímnyilvántartás felügyeleti vizsgálata 
 
28 településre kiterjedően, 26 polgármesteri hivatalnál ill. körjegyzőségnél tartottunk 
ellenőrzést a munkaterv szerint az anyakönyvi és népesség-nyilvántartási ügykörökben, ezen 
belül Kerekegyházán és Szabadszálláson átfogó hatósági ellenőrzés részeként.  
 
Személyi és tárgyi feltételek 
 
A polgármesteri hivatalok mintegy felénél a két ügykörben – a szóban forgó nyilvántartások 
kapcsolatrendszerére tekintettel szakmailag jó megoldásnak ítélt párosításban – az ügyintéző 
személye megegyezik. 
Az anyakönyvvezetői feladatok ellátásra alkalmas, jogszabályban előírt speciális képesítéssel 
és érvényes megbízással rendelkező köztisztviselő a hivatalok döntő többségénél kellő 
létszámban rendelkezésre áll, ami abból is látszik, hogy a felettes szervi jogkörbe tartozó 
helyettesítésre (más település hivatalától) kijelölés iránti jegyzői megkeresések száma 
elenyésző (2004-ben 5, az előző két évben 2-2). Mindez köszönhető egyrészt annak, hogy a 
jegyzők gondoskodnak a beiskolázásokról, másrészt pedig hivatalunk az igények 
függvényében szinte minden évben szervez előkészítő tanfolyamot és szakvizsgát.  
Az anyakönyvek vezetését támogató, jelenleg folyó informatikai fejlesztés tekintetében 
jelentős eredményeket várhatunk attól, hogy a személyi állomány folyamatosan fiatalodik ill. 
megújul, emellett a hivataloknál az utóbbi években szembeszökően elterjedt a 
számítástechnikai eszközök száma és használata, tehát egyre jobb a készség és hozzáállás az 
ilyen jellegű alkalmazásokhoz. 
A népesség-nyilvántartás területén hagyományosan jellemző az ügykör gyakori átrendezése, 
ezen belül is a feladat új dolgozó munkakörébe sorolása. Ennek eredményeként az figyelhető 
meg, hogy a technikai jellegű napi munkák viszonylag jó színvonalú ellátása mellett is 
többnyire gondot okoz a tényleges hatósági jogalkalmazással járó ügyek intézése mind 
anyagi, mind eljárásjogi szempontból. A körzetközponti feladatokat ellátó városoknál az ilyen 
jellegű népesség-nyilvántartási szerepkör mellett a helyi nyilvántartási feladatok ellátása is 
többnyire beintegrálódik az okmányirodába és ezzel – okmányirodai dolgozók rendszerben 
elfoglalt helye, célirányos képzése következtében – emelkedik a szakszerűség. 
Felügyeleti vizsgálataink az érdemi tevékenységre vonatkozóan mindkét ügytípusnál jórészt 
visszaigazolják a rendszeres szakmai kapcsolattartásra, képzésre, továbbképzésre fordított 
törekvéseinket. 
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Az anyakönyvi igazgatási feladatok ellátáshoz az elemi feltételként elvárt eszközöket (pl. 
nyomtatványok, tárolók stb.) az önkormányzatok szinte maradéktalanul biztosítják, de 
emellett a napi munkához szükséges más segédletek (pl. világatlasz, helységnévtárak) 
jellemző hiánya is megfigyelhető. Az önerős technikai fejlesztésekre, az elektronikus 
módszerekkel való támogatásra eddig kevés törekvést tapasztaltunk (pl. számos helyen elavult 
írógépekkel dolgoznak, az okmányirodával rendelkező városok közül a 2001. novemberétől 
rendelkezése álló ASZA rendszert kevés hivatalnál vették használatba). Ezen a területen 
áttörés jelentett a 2004. év, melynek során a BM a Központi Hivatala révén országos méretű 
informatikai fejlesztést hajtott végre és ezáltal valamennyi településre speciális (GSM alapú), 
országos hálózatba kötött munkaállomást telepített. A rendszer és az alkalmazandó 
programok elsődlegesen az okiratok külön jogszabályban előírt biztonságos kiállítását 
célozzák, teljes körű alkalmazását azonban egyelőre a új típusú nyomtatványok előállítására 
kiírt közbeszerzési pályázat lefolytatása akadályozza. 
A népesség-nyilvántartáshoz szükséges alapvető eszközök, a kartonos állományok 
vezetésének feltételei szintén adottak. Ezen túlmenően az önkormányzatok eljutottak oda, 
hogy a számítógépes helyi nyilvántartó program működtetésének technikai háttere is szinte 
egyöntetűen biztosított, ennek eredményeként pedig az utóbbi években a hivatalok túlnyomó 
többségénél már alkalmazzák a programot. Meg kell jegyezni, hogy az okmányirodával 
rendelkező városi hivatalok – a főhatóság hozzájárulásával – egyre nagyobb arányban 
szüntetik meg a kartonos állományok továbbvezetését.  
 
Jogszabályok betartása 
 
Különösen kirívó szakmai problémát sehol nem észleltünk, a jegyzőtől határidő kitűzése 
mellett három hivatalnál a tárgyi feltételek (anyakönyvek biztonságos őrzése) miatt kértünk 
intézkedést és a kitűzött határidőre tájékoztatást.  
 
Az érdemi anyakönyvi tevékenységben az új Ar.-nek megfelelő szövegmintákra (különösen a 
házassági névmódosítás bejegyzésére), valamint az év elejétől hatályos új bejegyzésekre (férj 
házassági neve) fordítottunk kiemelt figyelmet. Az említett szabályokat a tapasztalatok szerint 
számos helyen nem vagy nem pontosan alkalmazták, ezért az eseti helyszíni és egyéb módon 
történt (telefonon, beküldött ügyiratok nyomán stb.) egyeztetések mellett a problémákra, 
illetve azok kiküszöbölésére a lehetséges fórumokon (havi tájékoztatók, szakmai 
rendezvények) igyekeztünk folyamatosan rávilágítani.  
 
Ugyancsak három hivatalnál a népesség-nyilvántartással (adatvédelmi szabályzat hiánya, 
jogosultsági nyilvántartás naprakészsége és adatszolgáltatások engedélyezése) összefüggően 
észleltünk olyan súlyú – más hivataloknál is időről-időre visszatérő – hiányosságot, ami miatt 
jelzéssel éltünk.  
 
A tett intézkedéseknek kézzel fogható eredményei jelentkeztek, mindemellett pedig az 
ellenőrzések során számos kedvező tapasztalatot szereztünk és némi színvonalbeli javulást is 
észleltünk mind az anyakönyvek, mind a népesség-nyilvántartás vezetésében és az ezzel 
kapcsolatos ügyek intézésében. 
 
Okmányirodai tevékenység felügyeleti vizsgálata 
 
Személyi és tárgyi feltételek 
 
Az okmányirodát működtető városi önkormányzatoknál megállapítható, hogy általában mind 
a képviselő-testület, mind pedig a jegyző részéről nagy az odafigyelés és a készség a 



 - 169 - 

vonzáskörzet polgárainak hatékonyabb és színvonalasabb kiszolgálására. Ennek érdekében 
egyebek mellett a személyi állomány fejlesztésére gyakran saját költségvetésük terhére is 
áldoznak, illetve más megoldásokat (pl. pályakezdő munkanélküli Munkaügyi Központ által 
finanszírozott foglalkoztatása) alkalmaznak. Az okmányirodákban dolgozó köztisztviselők – a 
szigorú jogszabályi előírásoknak megfelelően – szinte kivétel nélkül szakképzettek, az új 
munkatársak beiskolázására gondot fordítanak. Kevés azonban az ügyvitelt ellátók száma. A 
személyi állomány meglehetősen fiatal, ennek következtében kiemelkedő továbbtanulási kedv 
figyelhető meg (pl. egyik városunknál, ahol 13 érdemi ügyintéző, 2 ügykezelő és 2 
információs munkatárs dolgozik az okmányirodában, jelenleg 6 fő folytat felsőfokú 
tanulmányokat) és a munkáltatók ezt többnyire támogatják. 
 
Az érintett önkormányzatok szintén kiemelt figyelmet szentelnek az okmányiroda 
működtetésére, jelentős saját költségvetési eszközöket is felhasználva. Ezen törekvések 
eredményeként – a kisebb horderejű, napi technikai eszköz (pl. telefon, fénymásoló) jellegű 
ráfordítások mellett – folyamatosan valósulnak meg az elhelyezésre vonatkozó, a kultúrált 
ügyfélfogadást és munkakörülményeket megteremtő törekvések (pl. Kiskunfélegyházán 2003. 
decemberében adtak át egy minden igényt kielégítő, kifejezetten európai színvonalú 
okmányirodát, de hasonló helykialakítás folyik Kecskeméten és a terv szintjén Baján is). A 
technikai fejlesztések között a különböző ügyfélhívó és irányító (pl. OSS), illetve az 
elektronikus közigazgatást támogató, a kormányzati portálon megjelenő XR rendszerek 
alkalmazása említendő. A központilag biztosított eszközök tekintetében a 2004. év 
legjelentősebb lépéseként országosan új gépekre cserélték le az összes okmányirodai 
munkaállomást.   
 
Jogszabályok betartása 
 
Az okmányirodai tevékenységi körben a személyazonosító és lakcím-igazolvány ügyintézés 
zökkenőmentes, a járulékos teendőket maradéktalanul ellátják. Egy-egy okmányirodánál - a 
helyi nyilvántartási feladatokhoz hasonlóan - az SZL-el kapcsolatos teendőkben (különösen 
adatszolgáltatások) észlelhető bizonytalanság a konkrét hatósági jogalkalmazásban. 
 
Az ellenőrzött okmányirodák többségénél kifogásolható az irrattározás rendje. Az ügyek 
irattárba helyezése az ügyfelek neve szerint betűrendben, illetve több esetben ezen belül 
településekre lebontva történik. A fenti hiányossággal kapcsolatban minden okmányirodának 
javasoltuk, hogy az átláthatóság és célszerűség követelménye, illetve a hatósági ellenőrzések 
megkönnyítése érdekében térjenek át az évek és főszámok szerinti irattározásra. (Izsáknál az 
iktatással kapcsolatban tapasztalt hiányosság továbbá, hogy az ugyanahhoz a vállalkozóhoz 
tartozó – vállalkozói igazolványával kapcsolatos - események nincsenek egy aktában kezelve, 
és utalás sincs az esetleges előirat(ok) számára.) 
 
Több esetben jelentkező hiányosság, hogy a vállalkozói igazolványok kiadásáról szóló 
„határozatok” irattári példányán semmilyen módon nincs feltüntetve, hogy az ügyfél átvette-e 
a saját példányát, és/vagy hogy mikor került erre sor. Az okmányirodáknak javasoltuk a 
határozatok tértivevénnyel való kikézbesítését, illetve - ha az ügyfél személyesen veszi át a 
határozatot az okmányirodánál, akkor - az átvétel ténye és annak dátuma feltüntetését - az 
átvételt igazoló aláírás mellett - a határozat irattári példányán. 
 
Az év első felében – a korábbi évhez hasonlóan - tapasztalatunk szerint a jogszabályi 
rendelkezéseknek maradéktalanul nem feletek meg az APEH hatósági felhívásai, ezért az az 
alapján történő, vállalkozói igazolványok visszavonását elrendelő határozatok 
megsemmisítésére került sor másodfokon. A második félévben – feltehetően egyértelmű 
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utasításainknak és ellenőrzéseinken elmondott felvilágosításainknak köszönhetően – az 
adóhatósági felhívás már a jogszabályi követelményeknek megfelelt. (A vállalkozó az 
adóhatóság felhívását megelőzően legalább 12 hónapja fennálló adótartozása, vagy 
adókötelezettségének elmulasztása miatt kezdeményezett visszavonásának kezdeményezése). 
 
Összességében megállapítható azonban, hogy az okmányirodai ügyintézők az ügyfelek és a 
környező települések igényeit szem előtt tartva törekszenek munkájukat gyorsan, 
ügyfélbarátian, ugyanakkor jogszerűen végezni. A leterheltségük igen nagy, gyakran csak 
túlmunkával képesek feladataikat ellátni. Az esetek döntő többségében kisebb 
hiányosságoktól eltekintve az okmányirodák hatósági tevékenysége alapvetően megfelel a 
jogszabályi előírásoknak. 
 

Komplex hatósági ellenőrzések, felügyeleti vizsgálatok 
 
Éves munkatervünk alapján komplex vizsgálatokat tartottunk Kerekegyháza és Szabadszállás 
város polgármesteri hivatalainál. 
A hatósági ellenőrzés az adóügyi, építésügyi, honvédelmi, szociális, kereskedelmi és ipari 
igazgatást valamint a szabálysértési ügyintézést, a felügyeleti vizsgálat pedig az okmányirodai 
tevékenységet, az anyakönyvi igazgatást, továbbá a személyi adat és lakcímnyilvántartást 
érintette. A vizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy a jegyző hatáskörébe tartozó 
hatósági tevékenység megfelel-e a jogszabályi előírásoknak 
 
Az ellenőrzés tapasztalatai szerint a jegyző és a köztisztviselők törekednek munkájukat 
humánusan, ugyanakkor jogszerűen ellátni. 
Kerekegyházán a kereskedelmi igazgatás, okmányirodai ügyintézés, anyakönyvi igazgatás, 
személyi adat és lakcímnyilvántartás, míg Szabadszálláson az okmányirodai ügyintézés és a 
személyi adat és lakcímnyilvántartás területén a hatósági munka nagyon jó színvonalú. 
 
Találkoztunk azonban az ellenőrzések során az egyes igazgatási ágazatoknál főként eljárási, 
de bizonyos esetekben anyagi jogszabálysértésekkel is. Tipikusan ugyanazok a hibák, 
hiányosságok voltak megállapíthatók, mint amelyeket az egyes igazgatási ágazatoknál már a 
beszámoló 3.1.2-3. pontjaiban jeleztünk. 
Kerekegyházán az építésügyi igazgatásnál sajnálatos módon azt tapasztaltuk, hogy hivatalunk 
által korábban végzett hatósági ellenőrzés során feltárt szabálytalanságok változatlanul 
megtalálhatók. A telepengedélyezéssel kapcsolatos hatósági munka színvonala is erősen 
kívánnivalókat hagyott maga után. Az ellenőrzés időpontjára a korábbi ügyintéző 
köztisztviselői jogviszonya megszűnt, javasoltuk azonban a jegyzőnek, hogy fokozottan 
segítse és ellenőrizze a munkatársai tevékenységét. 
Szabadszálláson a kereskedelmi és ipari igazgatás terén tártunk fel jelentős 
szabálytalanságokat. Az ellenőrzést megelőzően az ügyintéző közszolgálati jogviszonya 
megszűnt, két köztisztviselő osztott munkakörben vette át a feladatok ellátását, így reális 
lehetőséget látunk arra, hogy a jogszerű ügyintézés megvalósuljon. 
Mindkét városban szükségesnek tartjuk az adott igazgatási ágazatokban az utóellenőrzés 
lefolytatását. 
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XXIIII..  
PPIIAACCFFEELLÜÜGGYYEELLEETTII  ÉÉSS  FFOOGGYYAASSZZTTÓÓVVÉÉDDEELLMMII  TTEEVVÉÉKKEENNYYSSÉÉGG  

 
Felügyelőségünk a 2004. évi munkáját az előző évekhez képest változatlan személyi és tárgyi 
feltételekkel kezdte meg.  
Az elmúlt időszak céljai között továbbra is – a Kormány I. és II. Középtávú fogyasztóvédelmi 
stratégiájával összhangban – a fogyasztók életének, egészségének és biztonságának, gazdasági 
érdekeinek védelme, illetve a piac-felügyeleti feladatok magas színvonalon történő ellátása 
kapott prioritást. A 2004. évi munkánk nagy részét - a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség 
iránymutatása, vizsgálati terve alapján – a fenti célok, feladatok végrehajtása határozta meg.  
Az FVF által összeállított Országos Vizsgálati Program alapján Felügyelőségünk elvégezte a 
2004. évre előrevetített vizsgálatok egészét. A 2003. év tendenciáit követve, idén is 17 kijelölt 
országos témavizsgálat került feldolgozásra, ezzel párhuzamosan ez évben 4 helyi 
kezdeményezésű vizsgálatot folytattunk le, mely az előző évhez viszonyítva csökkenést 
mutat. A kis- és nagykereskedelemben, továbbá a szolgáltatók körében együttesen elvégzett 
ellenőrzések száma a múlt évhez képest 43%-kal emelkedett, amely számszerűsítve 1556 
vizsgálati számot eredményezett. A vizsgálati eredmények alapján 1145 üzlet tevékenysége 
kapcsán merült fel további intézkedés igénye, mellyel a kifogásolás aránya 74%-ra apadt.  
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ellenőrzött egységek kifogásolt egységek  
 
Kiemelten fontos szerepet játszik ebben az a tény, hogy az élelmiszer kiskereskedelemben 
végzett 412 ellenőrzés 53%-át a fűszerpaprika őrlemények kapcsán folytatott intenzív 
ellenőrzések tették ki. Ezek esetében a kereskedelmi egységek működésére, illetve a 
forgalmazás körülményeire vonatkozó előírások közül kizárólag a paprika – ÁNTSz által 
kiadott, folyamatosan aktualizált – forgalmazhatóságát néztük, ahol ebből eredően jelentősen 
alacsonyabb kifogásolási arány (5%) mutatkozott. Ugyanezen értelmezés alkalmazandó a 
vendéglátás területén is, ahol a ténylegesen vizsgált 646 egység közül 107 helyen csak a 
fűszerpaprika ügyében vizsgálódtunk. 
Érdemes tehát – a valósághű tájékoztatás érdekében – a felelősségre vonás számadatait 
akképpen is meghatározni, hogy csak azon vizsgálatokat vesszük figyelembe, melyek 
alkalmával általános fogyasztóvédelmi ellenőrzést folytattunk le. A valós helyzetet tükröző 
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kifogásolási arány az összes éves vizsgálat tekintetében 91%, az élelmiszer kereskedelem 
területén 99%, a vendéglátó egységek körében pedig 95%. 
A vizsgálati eredmények tükrében megállapításra került, hogy valamennyi bírságnem 
keretében kiadott szankciótételek összege ebben az évben 81.437.796,- Ft-ot tesz ki, amely 
egy kiegyenlítő, köztes állapotot tükröz a 2002-es 35.388.003,- Ft értékhez és a 2003. évi 
kiugróan magas 93.648.117,- Ft bírságösszeghez képest. 
 
A beszámolási időszak különböző bírságnemei az alábbi megoszlást mutatják: 
 

Bírságnemek érték szerinti megoszlása

50 025 000
61%

2 910 000
4%

27 057 796
33%

1 445 000
2%

Fogyasztóvédelmi bírság Reklámfelügyeleti bírság
Minőségvédelmi bírság Szabálysértési bírság

 
 
A teljes bírságösszeg 61%-át képezi a fogyasztóvédelmi bírság, a minőségvédelmi bírság – 
ami idén májustól két és félszeres nagyságrendű szankciót von maga után élelmiszer 
tételenként – 33%-kal részesedik. A szabálysértési eljárás keretében történő bírságolás 2004. 
év során radikálisan csökkent, ez elsősorban a szabálytalanságok jellegéből, illetve súlyából 
adódott. Ennek megfelelően idén 280.000,-Ft értékben került kiadásra szabálysértési bírság, 
továbbá 1.165.000,- értékben éltünk a helyszíni bírság kiszabásának lehetőségével, melyek 
így együttesen 1,8%-kal képviseltetik magukat a bírságok palettáján. A reklámfelügyeleti 
bírság arányait tekintve 2,5-szeresére nőtt az év során – mely betudható a többszörösére 
duzzadt gazdasági reklámfelügyeleti ellenőrzési számnak –, s ezzel jelenleg a bírságok 3,5%-
át teszi ki. Az államigazgatási jogkörben hozott intézkedések száma 14%-kal kevesebb – 
számszerűsítve 1166 db – mint a 2003-ban hozott határozati szám, azonban ez évtől egy 
határozatban kerülnek kiadásra a fogyasztóvédelmi bírság és a kötelezés és/vagy forgalmazás 
megtiltása és/vagy feltételhez kötése, valamint a minőségvédelmi bírság és a forgalmazás 
megtiltása és/vagy feltételhez kötése. 
Az a módszer tehát, hogy a 2004. évtől kezdődően a kötelezést, forgalmazás feltételhez 
kötését, illetve megtiltását egy határozatban adtuk ki a bírságokkal, a gyakorlatban problémát 
nem okozott, a hatósági munkát viszont lényegesen egyszerűbbé tette, mivel az egy 
határozatra fordítandó munkaidő ugyan minimálisan hosszabb lett, azonban lényegesen 
kevesebb, mint amennyit a két külön határozat igényelt volna.  
A 2004. évben kiadott államigazgatási határozataink ellen mindösszesen 55 fellebbezést 
nyújtottak be. Ebből a Hatósági és Jogi Főosztály vagy a Reklámfelügyeleti és E-
kereskedelmi Osztály 4 határozatot megváltoztatott, 2 esetben került sor új eljárásra utasításra, 
a többi ügyben az I. fokú határozat helybenhagyásra került, vagy az eljárás még folyamatban 
van. 
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Hatósági és jogi munkánk elismerésének tartjuk, hogy esetenként az FVF perképviseletét 
elláthatjuk. Erre 2004-ben 5 esetben került sor, természetesen a jövőben is igyekszünk eleget 
tenni az erre vonatkozó felkérésnek (annál is inkább, mert a bírói gyakorlat ismerete igen 
hasznos a napi jogalkalmazás során). 
A lehetőségeinkhez képest igyekszünk jogász munkatárs részvételével jelen lenni az egyes 
vizsgálatokat megelőző szakmai értekezleteken, tekintettel arra, hogy bizonyos 
részletszabályok megvitatását minden témában elengedhetetlennek tartunk. Ezen túlmenően 
kiemelkedően hasznosnak tartottuk a december 8-11. között megrendezésre került szakmai 
továbbképzést, ezért szorgalmazzuk, hogy a jövőben a lehetőségekhez képest minél többször 
kerül sor ilyen ismeretbővítő fórum szervezésére. 
 
A lakossági bejelentések, minőségi kifogások számát illetően 2004. év során enyhe visszaesés 
volt tapasztalható, a 2003-ban iktatott 438 kérelemhez vagy bejelentéshez képest idén 350 
fogyasztó fordult – ügyét rendezendő – Felügyelőségünkhöz. A tájékoztatást igénylők száma 
22%-kal emelkedett (213 db), mely nyilvánvalóan az – EU csatlakozást megelőző 
jogharmonizáció nyomán – folytonos változás alatt álló szabályozás körüli bizonytalanság 
számlájára írható. A beadványok 19%-a (66 db) illetékesség, vagy hatáskör hiánya 
következtében átadásra került más hatósághoz, a jogos és elintézett bejelentések száma ez 
évben 71 db. Az ügyfélforgalom mintegy 3%-kal gyarapodott a 2004. évben, az fogyasztók 
különféle reklamációjával  kapcsolatosan 2745 fő ügyfelet fogadtunk. 
A legnagyobb számú bejelentés az élelmiszer kiskereskedelem és az iparcikk kiskereskedelem 
körében jelentkezett, de jelentős számú kifogás volt tapasztalható a javító-
karbantartószolgáltatók tevékenysége, valamint a vendéglátó egységek működése kapcsán is.  
Természetesen a legegyenesebb út, ha oda megy vissza a vásárló panaszát rendezni, ahol a 
sérelem érte, azaz – az ügyet rendezendő – magát a forgalmazót, vagy gyártót keresi fel, ahol 
azonnal kiderül, hogy ki követte el a mulasztást, továbbá, hogy az esetlegesen elkövetett hibát 
elismerik-e, orvosolni kívánják-e. Amennyiben az adott szituáció nem vezet eredményre, úgy 
érdemes egyéb módszerekhez folyamodni. A fogyasztók a legtöbb esetben azért fordulnak 
Felügyelőségünkhöz, mert az arra illetékesek nem, vagy szabálytalanul intézik a 
fogyasztóktól eredő reklamációkat. A kereskedelemben a termékek minősége, a vásárlói 
megkárosítás, a fogyasztói jogok megsértése, továbbá a meghibásodott áru javításának, 
cseréjének megtagadása okozza a problémák jelentős hányadát. Jellemzően közérdekű 
bejelentések megtétele ügyében is felkeresik Felügyelőségünket, mely során a 
kereskedelemben tapasztalt hiányosságokra, illetve a kereskedelmi tevékenység gyakorlásával 
összefüggő jogsértésekre hívják fel a figyelmet.  
 

VIZSGÁLATAINK ÁLTALÁNOS TAPASZTALATAI 
  
Piacfelügyeleti tevékenységünk során a fogyasztók életének, egészségének és biztonságának 
védelme érdekében egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk a termék- és szolgáltatásbiztonság 
erősítését szolgáló hatósági ellenőrzésre. E munkánkat nagyban segítené a II. középtávú 
fogyasztóvédelmi stratégiában meghatározott személyi állomány bővítése, melynek keretében 
sor kerülhetne a harmonizált direktívákban foglalt előírásokat jól ismerő műszaki 
végzettséggel rendelkező munkatársak alkalmazására. 
 
Felügyelőségünk 2004. évben helyi és országos piacfelügyeleti vizsgálat keretében a 
következő árucsoportok termékbiztonságra vonatkozó előírásainak betartását ellenőrizte: 
Ø távol-keleti importból származó könnyűipari termékek (játékáru), 
Ø festékhígítók és grillgyújtó folyadékok, 
Ø veszélyes anyagokat tartalmazó háztartási tisztítószerek,  
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Ø légkondicionáló berendezések, 
Ø mezőgazdasági, kertészeti kisgépek, szerszámok és felszerelések,  
Ø elektromos játékáruk. 

 
A játékáruk piacfelügyeleti vizsgálata során jellemzően a távol-keleti importból származó 
játékárukból az év folyamán 34 féle termék mintavételezésére került sor, amelyből a FVF 
laboratóriumában elvégzett vizsgálatok alapján 27 féle bizonyult balesetveszélyesnek. Több 
alkalommal találtunk a FVF által már korábban letiltott vagy az importőr által visszahívott 
balesetveszélyes terméket, például „vízi yoyo” labdát. Az árusítás helyén történő értékesítést 
megtiltó államigazgatási határozat kiadása mellett, piacfelügyeleti eljárást kezdeményeztünk a 
területileg illetékes felügyelőségnél az importőrrel szemben. Visszatérő problémaként 
jelentkeznek a kínai üzletekben, forgalomban lévő magyar nyelvű címke, használati-kezelési 
útmutató, CE megfelelőségi jelölés teljes hiányával kínálaton tartott játékáruk. A termékek 
eredetét, termékbiztonságra vonatkozó dokumentációit az érintett üzletek utólag sem tudják 
igazolni. Ezekben az esetekben az értékesítés megtiltása mellett, nagyobb összegű bírság 
kiszabásával igyekszünk a jogkövető magatartást kikényszeríteni.  
Vegyipari termékek közül a festékhígítóknál és grillgyújtó folyadékoknál sem tapasztaltunk 
kedvezőbb képet. A területen végzett ellenőrzések alkalmával meggyőződtünk arról, hogy a 
gyártók, forgalmazók, termékeikhez nem biztosítottak a jogszabályi előírásoknak megfelelő 
tartalmú címkéket még azonos áruféleségek esetében sem. A vonatkozó törvény 
hatálybalépését követően - figyelembe véve a két év türelmi időt - ugyanazok a problémák 
jelentkeztek, mint a korábbi időszakban végzett festékvizsgálat során. Mind ebből az a 
következtetés vonható le, hogy az érintettek jellemzően három és fél évvel a kémiai 
biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény hatálybalépését követően sem érezték 
felelősségüket ezen a területen, pedig megítélésünk szerint elég idő állt rendelkezésre a 
harmonizált jogszabályi előírások megismerésére és gyakorlatban történő alkalmazására. 
Kedvezőbb tapasztalatot szereztünk a helyi kezdeményezésű háztartási tisztítószerek 
vizsgálata során. E termékkört gyártóknál, forgalmazóknál az előző években végzett 
vizsgálatok eredményeként a címkézések, jelölések, egyes veszélyes anyag besorolásnál előírt 
gyermekbiztos zár megléte jellemzően biztosított volt. A megyénkben található vegyipari 
termékeket gyártóknál piacfelügyeleti eljárás keretében sikeresen közreműködtünk a 
veszélyes termékek visszahívása, majd megfelelő módon történő ismételt forgalomba 
helyezése terén.   
Hasonló megállapításaink voltak a helyi, légkondicionáló berendezések piacfelügyeleti 
ellenőrzése során. Vizsgáltuk a termékeken lévő jelölések meglétét, a termékbiztonságra 
vonatkozó dokumentációkat, amelyeket az ellenőrzött gépek esetében megfelelőnek találtuk. 
Ezen a téren elsősorban a vásárlók tájékoztatásánál tapasztaltunk jelentős hiányosságokat 
például az energia hatékonysági adatlapok és címkék területén. 
A mezőgazdasági, kertészeti kisgépek, szerszámok és felszerelések ellenőrzésének 
elsődleges célja volt a veszélyes áruk kiszűrése a forgalomból. Megnyugtató eredményként 
értékelhető, hogy az ellenőrzött üzletekben a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség által letiltott, 
veszélyes árukat nem forgalmaztak. Az ellenőrzés során a CE megfelelőségi jelölés néhány 
termék esetében hiányzott, de a gépek biztonságosságát igazoló dokumentációk utólag 
bemutatásra kerültek.  
A teleppel és akkumulátorral működtetett játékok termékkörében lefolytatott 
témavizsgálat jellemző, kirívó hiányosságaként észleltük az összes ellenőrzött telepes játék 52 
%-ánál, az elemek és akkumulátorok behelyezésére, használatára és kezelésére vonatkozó 
fogyasztói tájékoztatás elmulasztását. A vizsgálat során egyes játékokat CE megfelelőségi 
jelölés nélkül forgalmaztak, több esetben kifogásolhatónak találtuk a terméken feltüntetendő 
korcsoport jelölést, részben annak teljes hiánya, részben pedig a terméken, annak 
csomagolásán és a magyar nyelvű címkén lévő ajánlott korosztály jelölések ellentmondása 
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miatt. Ugyancsak magas arányt ért el az egyes kockázatokra - és a veszélyek 
elkerülhetőségére felhívó figyelmeztető felirat meglétének hiánya. A vizsgálat során 6 féle, 
biztonságossági szempontból gyanúsnak vélt játék, továbbá 8 féle játéknak, illetve 
mobiltelefonnak látszó világító öngyújtó termék mintavételezésére került sor, ezek vizsgálata 
a FVF laboratóriumában még folyamatban van. 
 
Ez évben témavizsgálat keretében összesen 124 piacfelügyeleti ellenőrzést végeztünk 
elsősorban forgalmazóknál, illetve – vegyipari termékek esetében – a megyénkben található 
gyártóknál, importőröknél. A felelősségre vonás aránya 91 - 100% között volt. Ez az arány 
véleményünk szerint azt mutatja, hogy a piac résztvevői számára még mindig a termék 
eladhatósága és nem a termék biztonsága, vagy a biztonságos használatot elősegítő 
jogszabályi előírásoknak megfelelő, jelölések, figyelmeztető feliratok, biztosítására való 
törekvés a meghatározó.  
 
A piacfelügyeleti munka hatékonyságának növelése érdekében valamennyi, az FVF által 
szervezett szakmai programokon és konferenciákon részt vettünk. Az előadásokon 
elhangzottak nagymértékben hozzájárultak szakmai és elméleti ismereteink bővítéséhez e 
területen végzett munkánk eredményeinek eléréséhez. Ezért fontosnak tartjuk a folyamatos, 
szakmai osztályok által szervezett gyakorlati és elméleti továbbképzést, tájékoztatást, segítve 
ezzel a piacfelügyeleti tevékenységet végzők felkészültségét.  
 
Az élelmiszeripari termékek ellenőrzése során az élelmiszerbiztonság e félévben is 
változatlanul kiemelt jelentőséget kapott. Az országos, illetve a helyi munkatervben kitűzött 
feladatok elsődleges célja a piacfelügyeleti tevékenység keretében az élelmiszerbiztonsággal 
összefüggő vizsgálatok számának növelése volt. A vizsgálatok hatékonysága és egységessége 
érekében a Főfelügyelőségen működő Élelmiszerbiztonsági Tanács (munkájában 
felügyelőségünk részéről két fő vesz részt) által elkészített élelmiszerbiztonság ellenőrző 
munkalapot minden vizsgálat alkalmával kitöltjük.  
 
Az éves országos és helyi munkatervben az Uniós csatlakozás küszöbén illetve a csatlakozást 
követően prioritást kapott a módosított, illetve az új jogszabályi előírások megismerése és a 
hálózati ellenőrzésekhez kapcsolódóan azok megismertetése. 
 
A következő ábrán az élelmiszerbiztonsággal összefüggő vizsgálatok számát és azok 
kifogásolási arányait kívánjuk bemutatni: 
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A statisztikai adatok magas ellenőrzési számot mutatnak, a kifogásolási arányt azonban az ad-
hoc jelleggel elrendelt fűszerpaprika őrlemény forgalmazásával, felhasználásával kapcsolatos 
gyorsvizsgálat nagymértékben befolyásolta, amelyet az alábbi táblázatban kívánunk 
szemléltetni.  

 
 

Témavizsgálat Vizsgálatok száma Kifogásolási arány % 

Árfeltüntetés 43 100 
Tej, tejtermék 32 100 
Élelmiszer (helyi) 63 100 
Nagyforgalmazók 36 97 

Piac 4 100 

Őrölt paprika 222 5 
 
 
A fentiek is bizonyítják, hogy a szabálytalanságokat tekintve az élelmiszer forgalmazás 
területén a helyzet az előző évekhez képest lényegesen nem változott (2003-ban a felelősségre 
vonás aránya 96 %).  
 
Az ellenőrzött egységek 40 %-ában tapasztaltunk vásárlói megkárosítást, amely elsősorban 
abból adódott, hogy a kiszolgálást végző a csomagolóanyaggal együtt mért súly alapján 
állapította meg a termék ellenértékét. Ezen túl menően gyakori a fogyasztók tájékoztatására, 
az élelmiszerek tárolására vonatkozó előírások megsértése.  
Évek óta visszatérő szabálytalanság az élelmiszerek lejárati időn túli forgalmazása, annak 
ellenére, hogy a lejárt élelmiszerek forgalmazóival szemben az  ÉT. súlyos szankciót helyez 
kilátásba. 
 
Az alábbi ábra az elmúlt 2 évben kiszabott minőségvédelmi bírságok összegeit, valamint a 
változás mértékét tükrözi: 
 

Kiszabott minőségvédelmi bírság 

Időszak Száma Összege 

2004. év 219 esetben 26. 957.796 Ft 

2003. év 198 esetben 15. 775.117 Ft 

Különbség 
 

17 esetben 
 11. 182.679 Ft 

 
A kiszabott bírságösszeg több mint másfélszeresére nőtt annak ellenére, hogy szinte csak 
lejárt élelmiszerek esetében szabtuk ki a minőségvédelmi bírságot.  
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Felügyelőségünk egész évben prioritásként kezelte a gazdasági reklámtevékenységre 
vonatkozó jogszabályok betartásának ellenőrzését. A témavizsgálat során 29 (42%) 
alkalommal került sor kihelyezett szabadtéri reklámok helyszínen tett ellenőrzésének 
lefolytatására, további 40 (58%) ellenőrzés pedig a Bács-Kiskun megye területén megjelent, 
leginkább a heti rendszerességgel kiadott, regionálisan illetve kistérségi szinten terjesztett 
helyi sajtóban – kiemelten a kereskedelmi szempontból jelentőséggel rendelkező ingyenes 
kiadványokban – és egyéb szóróanyagokban közzétett reklámok megfelelőségének 
vizsgálatára terjedt ki. 
Egy szigorú korlátozásokkal tűzdelt hatósági álláspont alapján a dohánygyártók és 
dohányforgalmazók, fogyasztókat érintő reklámtartalmú kommunikációja erőteljesen 
leszűkült, a dohányáru reklámozása tiltott tevékenységgé vált. Ennek következtében 
ellenőrzés alá estek az „üzletkülsőn” elhelyezett, cigarettát hirdető portálok, utcafronti 
feliratok, világító kétoldalú reklámtáblák, nagyméretű hamuzók, továbbá a dohánytermékek 
dobozaiban elhelyezett nyereményakciós felhívások is, melynek során 7 esetben 
foganatosítottunk eljárást.  
Alkoholtartalmú ital közoktatási és/vagy egészségügyi intézmény bejáratától számított 200 m-
es tilalmi övezetben történő reklámozását 13 kereskedelmi egységben tapasztaltuk, illetve 1 
alkalommal találkoztunk szeszesital megjelenítésével az akciós hirdetési újság címoldalán. 
Különleges ajánlatokra (akció, vásár, kiárusítás, kedvezmény) vonatkozó szabályok 
betartásának megsértését – hogy az ajánlat mely árura és mely időszakban érvényesül – 31 
alkalommal tártunk fel.  
Az írott sajtó összes szabálytalanságának 20%-a a fogyasztók részére népszerűsített áruk és 
szolgáltatások, fogyasztói forgalomban fizetendő árainak a „nettó ár+ÁFA” meghatározással 
való ártájékoztatásából-, avagy az „Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák!” kiegészítő 
megjegyzésből adódott. Fogyasztási kölcsön reklámozásával kapcsolatban elkövetett 
szabálytalanságot 7 esetben észleltünk, mely szerint a fogyasztói kölcsön folyósítása során 
felmerülő költségek mértéke, illetve a THM nem, vagy nem megfelelően került megjelölésre.  
Az éves vizsgálat lezárultával, a szerzett tapasztalatok nyomán elmondható, hogy – csakúgy, 
mint a piacfelügyelet esetében – a reklámfelügyelet folytatása során sem utazhatunk át egy 
településen- illetve lapozhatunk végig egyetlen sajtóterméket sem anélkül, hogy ne 
találkoznánk valamiféle szabálytalansággal; hogy – vagy tájékozatlanságból eredően, vagy a 
befolyásolás különféle eszközeinek alkalmazása révén – ne követnének el jogsértést és ne 
akarnának rábeszélni egyes termékek azonnali megvásárlására, bizonyos szolgáltatások 
igénybevételére. Erkölcsileg kiemelten kritikus helyzet ez, amikor a fogyasztói magatartás 
befolyásolását a gyerekek (közoktatási intézmények) és kiszolgáltatott emberek (egészségügyi 
intézmények) körében végzik. Az év során számos jogsértés megállapítására sor került, 
azonban rendkívül fontos ezen eredményeknek a folyamatos utóellenőrzése, jelenlétünk 
fenntartása a köztudatban.  
 

OKTATÁS ,TÁJÉKOZTATÁS 
 
A fogyasztók szempontjából fontosnak tartjuk, hogy az üzleti élet képviselői, a vállalkozások 
azonosulni tudjanak a fogyasztóvédelemmel, felismerjék annak fontosságát. Célunk elérése 
érdekében szoros kapcsolatot építettünk ki a Kereskedelmi és Iparkamarával, valamint a 
KISOSZ megyei szervezetével. Támogató és szervező munkájuk eredményeként megye 
városaiban a gazdasági élet szereplői részére 2004-ben 8 esetben tartottunk konzultációs 
lehetőség biztosítása mellett előadást elvárásainkról, a fogyasztóvédelmi jogszabályokról, 
illetve azok módosításáról. Rendszeressé vált, hogy hasonló témában a nagyobb cégek – 
köztük a TESCO. AUCHAN, PRAKTIKER, ALFÖLD Rt., ÁFÉSZ-ek – vezetői kérnek fel 
előadás megtartására. Az ilyen típusú rendezvények fontos szerepet játszanak abban, hogy a 
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jogszabályi rendelkezések betartásáért felelős személyek tisztában legyenek 
kötelezettségeikkel, ami nagymértékben hozzájárul a jogkövető magatartáshoz. 
Különösen nagy volt az érdeklődés a fogyasztóvédelmet érintő harmonizált jogszabályok 
ismertetése iránt. 
Munkánk során gyakran tapasztaljuk, hogy a fogyasztók, jogaik ismeretének hiányában nem 
tudnak eredményesen fellépni a vállalkozókkal, azok alkalmazottaival szemben. Ezért nagyon 
fontos, hogy ne csak a vállalkozások, hanem a fogyasztók is tájékozottak legyenek, ismerjék a 
fogyasztóvédelmi előírásokat, jogaikat, jogérvényesítési lehetőségüket.  
Ennek megteremtése érdekében nagy hangsúlyt fektetünk a fogyasztók oktatására, 
tájékoztatására. E feladatunk fontosságát felismerve érlelődött meg a szándék a 
fogyasztóvédelmi felügyelőség és az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület megyei 
szervezete vezetésében, hogy a civil és az állami fogyasztóvédelem egymás tevékenységét, 
felkészültségét kiegészítve közösen működtessen egy olyan irodát, ahol a fogyasztók 
tanácsadást, tájékoztatást, információt kapnak. A cél olyan szemlélet elterjesztése, magatartás 
elősegítése, hogy reklamáció esetén a fogyasztók – hatósági segítség hiányában – kellő 
ismeretekkel rendelkezve határozott fellépéssel önmaguk tudják rendezni sérelmeiket. 
Tájékoztató irodánkat átlagosan havonta 60-70 fő keresi fel. 
 
Fentieken túlmenően a tájékoztatási feladatunk ellátásában nagy szerepe van az írott és az 
elektronikus sajtónak. Évek óta a megyében működő több napilapnak, helyi rádiónak, 
televíziónak rendszeresen adunk tájékoztatást felügyelőségünk munkájának eredményéről, a 
lezárt témavizsgálatokról, a jelentősebb jogszabály-módosításokról, veszélyes termékekről. A 
kecskeméti televízió a vizsgálati eredményeinket riport formájában dolgozza fel, de nem ritka 
az sem, amikor stúdióbeszélgetés keretében foglalkozunk a fogyasztóvédelem kérdéseivel. Ez 
évben  két hetilap, illetve egy napilap, valamint a helyi rádió, illetve televízió csatornák 58 
esetben foglalkoztak fogyasztóvédelemmel összefüggő témával.  
A fogyasztók tájékoztatását célozza a közigazgatási hivatal internetes honlapja is, amelynek 
segítségével bemutatjuk a fogyasztóvédelem szervezetét, jelentőségét s ez mellett a 
rendszeresen frissülő hírablakban megjelenő aktuális témákról értesülhetnek a fogyasztók. A 
Fogyasztóvédelmi Világnap alkalmából a fogyasztók részére előadásokat tartottunk, oktatási 
intézmények segítségével megismertettük a fiatalokat a fogyasztóvédelem lényeges 
kérdéseivel.  Ez évben két nagy bevásárló központban fogyasztóvédelmi nyíltnapot 
rendeztünk, ahol munkatársaink várták az érdeklődő fogyasztókat. A rendezvények mindig jól 
sikerülnek, egyre több az érdeklődő, ezért ezt a jövőben is tovább szeretnénk folytatni. 
A 2004. évi Hírös Hét Fesztivál rendezvénysorozat keretében megrendezésre kerülő 
Kertészeti és Élelmiszeripari Termékbemutató kiállításon közreműködtünk a zsűri 
munkájában. A fogyasztóvédelem külön díját a Concordia-Bell Bio-Reform Különleges 
Élelmiszer Termelő és Kereskedelmi Kft. nyerte el.  
 
Az elmúlt évben 5 (2 főiskola, 3 középiskola) oktatási intézmény hívta felügyelőségünket, 
iskolán kívüli fogyasztóvédelmi tárgyú előadás tartására, melynek keretében 11 előadásra 
került sor. Ezen túlmenően a Békéltető Testület elnöke, illetve az OFE Bács-Kiskun megyei 
Szervezete kérte azt, hogy a tagjaik számára tartsunk - konzultációs lehetőség biztosítása 
mellett - előadást a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogharmonizációs szabályokról. 
Mindkét esetben jó hangulatú szakmai találkozó jött létre az állami fogyasztóvédelem és a 
civil szervezet között. Úgyszintén felkérésre előadást tartottunk a Békéltető Testület tagjai 
részére a jótállás, szavatossággal összefüggő jogszabályi változásokról.  
Szoros kapcsolatot építettünk ki a KÖRLÁNC Országos Egyesület a Környezeti Nevelésért 
kecskeméti munkacsoportjával, akik a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskola Kara 
Természettudományi Tanszéken fejtik ki tevékenységüket. A kecskeméti munkacsoport már a 
korábbi években kezdeményezte azt, hogy a fogyasztóvédelem fokozott mértékben kapjon 



 - 179 - 

helyet a környezeti nevelőmunkában. Ennek érdekében Kecskeméten már a harmadik éve 
megrendezésre kerülő országos konferencián fogyasztóvédelem elnevezéssel szekciót hoztak 
létre, ahol - nagyszámú hallgatóság mellett – a Bács-Kiskun Megyei Fogyasztóvédelmi 
Felügyelőség szakemberi tartottak előadást, konzultációs lehetőség biztosítása mellett. A 
kecskeméti munkacsoport a szekció munkájára alapozva a következő tanévben meg szeretné 
valósítani a fogyasztóvédelem térnyerését a szervezetszerű oktatásban, a pedagógusképzésben 
is.   
 

Munkatársak szakmai továbbképzése 
 
A hatékony fogyasztóvédelmi, piac-felügyeleti munka színvonalas ellátásának feltétele a jól 
képzett szakember, ezért a Főfelügyelőség valamint a TAIEX által szervezett oktatási és 
továbbképzési programokon, konferenciákon minden esetben lehetőségeinkhez képest nagy 
létszámmal vettünk részt. Ezen ismeretfelújító képzések hasznosak, s érezhetően pozitív 
hatást gyakorolnak ellenőrzési módszereinkre, munkánk intenzitására.  
 
Az I. félévben az alábbi oktatási és továbbképzési programokon vettünk részt 
 
Ø Európai Bizottság SANCO Főigazgatósága által Abanoban szervezett szeminárium

         1 fő 
Ø GKM felkérésére szervezett szakmai szeminárium       4 fő 
Ø Élelmiszerbiztonsági továbbképzés     2 fő 
Ø OFE  által szervezett „Fogyasztóvédelem-gyerekek, érdekek, élelmek” című  

konferencia         3 fő 
Ø GKM felkérésére szervezett „Általános termékbiztonság és piacfelügyelet az EU 

csatlakozás küszöbén”      2 fő 
Ø A központi közigazgatási szervek vezető, valamint I. besorolási osztályba tartozó 

köztisztviselő EU- csatlakozásra való felkészítését szolgáló továbbképzés  
         2 fő 

Ø „Az áruk biztonságosságáról és piac-felügyeleti  ellenőrzéséről hazánkban és az 
Unióban „ című konferencia      2 fő 

Ø Fogyasztóvédelmi főfelügyelőség Műszaki Vizsgálati igazgatósága által szervezett 
tudományos ülés       4 fő 

Ø TAIEX szeminárium (E-kereskedelem, reklám)   2 fő 
Ø A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség által szervezett jogi és élelmiszerbiztonsági 

továbbképzés        5 fő 
 

CIVIL SZERVEZETEKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS 
 
Jelenleg négy olyan civil szervezettel van együttműködési megállapodásunk, amelyeknek 
tevékenységi köre valamilyen formában érinti a fogyasztóvédelem területét.  A hatékonyság 
biztosítása érdekében 2004. év végére valamennyi megállapodást felül kívánunk vizsgálni, s 
azt szükség szerint módosítjuk, illetve felmondjuk. Továbbra is kiemelkedően jó 
együttműködést eredményezett az OFE megyei szervezete és a METESZ között létrejött 
megállapodás, melynek alapvető tárgya a fogyasztók felé történő hatékony 
információszolgáltatás. Külön kiemelem az OFE és a fogyasztóvédelmi felügyelőség közös 
tájékoztató iroda működtetésére létrejött megállapodást, ahol a civil szervezet tagjai 
segítségünkkel hetente több alkalommal adnak információt, hasznos tájékoztatót a 
fogyasztóknak.  
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A bírságkeret terhére ebben az évben összesen 1.300.000.-Ft–tal támogattuk munkájukat. 
Több éves szakmai kapcsolatban állunk a Körlánc Egyesület kecskeméti munkacsoportjával, 
amelynek fő célja, hogy a fogyasztóvédelem tért nyerjen a főiskolai oktatásban. Az évente 
megrendezésre kerülő konferenciájukat a szakmai támogatás mellett anyagi támogatással is 
segítettük. 
 

VIZSGÁLATOK 

Élelmiszeripari termékek vizsgálata 
 
Ár, egységár feltüntetési előírások vizsgálata a kereskedelemben és a szolgáltatás 
területén 
Országos témavizsgálat keretében kereskedelemben és a szolgáltatások területén 1 hónapig 
vizsgáltuk az ár és egységár tájékoztatást. Alapvetően a fogyasztóvédelemről szóló törvény 
biztosítja a fogyasztó megfelelő tájékoztatáshoz való jogát, melynek egyik kiemelt része az 
ártájékoztatás. Ezért a vizsgálat célja annak ellenőrzése, hogy az értékesítésre kínált termékek 
árfeltüntetése egyértelmű-e, valamint a kirakati és akciós ártájékoztatás hogyan valósul meg. 
A fogyasztók megfelelő tájékoztatásához fűződő érdek érvényre juttatása céljából, 2001. 
évben megjelent a Gazdasági Minisztérium ártájékoztatási előírásokat tartalmazó rendelete, 
ami tulajdonképpen nem volt új, csak korábban az élelmiszerek és iparcikkek árfeltüntetését 
két különálló rendelet szabályozta, és az EU irányelvének megfelelően e két rendelkezés egy 
rendeltbe lett foglalva. Hatálya kiterjed a fogyasztói forgalomba kerülő áru eladási- és 
egységárának illetve a szolgáltatás díjának feltüntetésére. Ezen ártájékoztatási kötelezettséget 
szabályozó rendelet megjelenését követően az elektronikus és írott sajtó is rengeteget 
foglalkozott a kereskedők problémáival, de felmentést senki sem kapott. A különféle 
szervezetek, többek között a fogyasztóvédelmi felügyelőség is segített a rendelet megfelelő 
értelmezésében, minden fórumot kihasználtunk, hogy a lehető legtöbb segítséget biztosítsuk. 
A vizsgálat tapasztalatai azonban azt mutatják, hogy a kereskedők nem fordítanak kellő 
gondot a fogyasztók megfelelő tájékoztatására, mert annak ellenére, hogy a különböző 
előírások már 1997-től szabályozzák az egységár tájékoztatási kötelezettséget, ez évben is 5 
üzletben tapasztaltuk az egységár tájékoztatás teljes hiányát, és az összes többiben részleges 
hiányt. 
A megye területén megközelítőleg 150 helyen végeztünk vizsgálatot, az élelmiszer-, 
vegyipari-, műszaki és ruházati kereskedelem valamint a vendéglátás és szolgáltatás területén. 
Az ellenőrzés tapasztalatait összegezve megállapításra került, hogy a kereskedelmi egységek 
95 %-ánál, a szolgáltatók 64%-ánál állapítottunk meg szabálytalanságot. Az ellenőrzések 30 
%-a érintette az élelmiszerkereskedelmet. A vegyipari termékek árfeltüntetésénél hasonló 
módon 100 % volt a kifogásolási arány, kevesebb helyen a fogyasztói ár, több üzletben pedig 
az egységár tájékoztatás hiányzott. 28 kiskereskedelmi egységben vizsgáltuk a ruházati 
termékek és lábbelik árfeltüntetésére vonatkozó előírások betartását, különös tekintettel az 
akciós termékekre és a kirakatban történő ajánlatokra. Kiemelten ellenőriztük a téli vásár és 
egyéb akció keretében forgalmazott könnyűipari termékek fogyasztói árának feltüntetését. Az 
ellenőrzött egységek 89 %-a forgalmazott árengedményes termékeket, és 84%-ban 
kifogásoltuk ezek ártájékoztatását. Az ellenőrzések során megállapításra került, hogy az akció 
ideje alatt nem az érvényes fogyasztói árakat tüntetik fel, hanem az eredeti engedmény nélküli 
árakat szerepeltetik, esetleg mindkét fogyasztói ár fel van tüntetve, de az eredeti nincs 
áthúzva, vagy az eredeti ár feltüntetése mellett az engedmény mértékét szerepeltetik %-ban 
meghatározva. A ruházati, cipő üzletek 89%-a rendelkezett kirakattal, melyek 60 %-ban nem 
volt ártájékoztatás. 
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A műszaki termékeket forgalmazó kereskedelmi egységek 69 %-ában kifogásoltuk az 
ártájékoztatást. Jellemző hiányosság, hogy a termék árcímkéjén csak az akciós eladási ár 
szerepelt, és egyes műszaki áru termékismertető tábláján nem sorolták fel, hogy milyen 
részegységeket tartalmaz. A szolgáltató egységek széles köre került ellenőrzésre, köztük 
fodrászat, kölcsönző, javító- karbantartó, szerviz, képkidolgozó, stb. Az ártájékoztatás e 
területen a legjobb, csak 41 %-ánál emeltünk kifogást.  
A vendéglátás területén gyakorlatilag utóellenőrzést végeztünk, ami azt jelenti, hogy azokat a 
helyeket kerestük ismételten fel, ahol a nyáron kifogásoltuk az ártájékoztatást és határozatban 
köteleztük az üzemeltetőket a vendéglátó üzletek ártájékoztatásáról szóló rendelet 
előírásainak betartására. Sajnos minden üzletben ismételten kifogásoltuk az ártájékoztatást, 
néhány helyen részben pótolták a hiányosságokat, de 6 üzletben semmi előrelépés sem történt, 
ugyan azokat a hiányosságokat állapítottuk meg most is, mint a korábbi vizsgálatnál, tehát 
gyakorlatilag 100 %-os a kifogásolási arány, annak ellenére, hogy minden egységben 
utóellenőrzést tartottunk. 
A vizsgálat célját, hogy az üzemeltetők biztosítsák, a különböző szintű előírásokkal 
szabályozott és a fogyasztók szempontjából is rendkívül fontos ártájékoztatást csak a 
rendelkezésünkre álló szankcionálási lehetőségek felhasználásával tudjuk elérni, ezért 
rendkívül sok volt az ellenőrzéshez kapcsolódó intézkedés és kiszabott bírság összege. 131 
esetben került sor államigazgatási határozat kiadására, a kiszabott bírságok összege: 
8.689.280 Ft. 
 
 
A tej és tejtermékek forgalmazási körülményeinek ellenőrzése, kiegészítve a tej 
laboratóriumi vizsgálatával 
A témavizsgálat során összesen 32 – tej és tejterméket, illetve tej alapú készítményt értékesítő 
– kereskedelmi egységet vontunk ellenőrzés alá, mely vizsgálatok alkalmával valamennyi 
üzlettípust érintettük. A tejtermékek értékesítési körülményeit vizsgálva az üzletek 100 %-
ában merült fel valamilyen kifogás.  
A tej és tejtermékek mennyiségi és minőségi átvételét – az üzemeltető nyilatkozata szerint – 
mindenféle szempontból kiemelt figyelemmel kísérik. Az ellenőrzés viszont ennek az 
ellenkezőjét igazolta, mivel számos élelmiszer jellegű vegyes üzletben tapasztaltuk, hogy a 
kereskedő nem vette észre a szállító által átadott lejárt fogyaszthatósági/minőségmegőrzési 
idejű terméket a készletben. Figyelembe véve, hogy a legtöbb tej és tejtermék, valamint az 
ezeket helyettesítő termékek jelentős része is megfelelő hűtést igényel, minden egységben 
ellenőriztük az e célra használt hűtőberendezések hőmérsékletét, melynek meg nem tartása 
miatt 5 egység (16%) üzemeltetőjét marasztaltuk el.  
A szakosított árutárolás elmulasztása következtében mindössze 5 egység került felelősségre 
vonás alá. Valamennyi ellenőrzést próbavásárlással indítottuk, mellyel kapcsolatosan 
kiemelkedő, 41%-os kifogásolást állapítottunk meg, mely együttesen 192,- Ft összegű volt. 
Számolási, illetve áralkalmazási eltéréssel jelen vizsgálat kapcsán nem találkoztunk, minden 
esetben a termék tömegét állapították meg szabálytalanul az értékesítést végző eladók, mivel a 
csomagolóanyaggal együtt mérték a kért terméket. Az ellenőrzés alá vont 
élelmiszerforgalmazó egységek felénél nyert megállapítást valamiféle árfeltüntetésre 
vonatkozó szabálytalanság. A fogyasztói ártájékoztatás elmulasztását 11, az egységár 
feltüntetési kötelezettség be nem tartását 10 élelmiszerboltban állapítottuk meg. Sajnálatos 
tény, hogy még mindig vannak olyan üzemeltetők, akik nem csak apróbb hiányosságokat 
ejtenek e téren, hanem semmiféle ismerettel nem rendelkeznek a rájuk vonatkozó egységár 
tájékoztatási előírásokról.  
Visszatérő szabálytalanság az élelmiszertermékek lejárati időn túli forgalmazása. Kifejezetten 
a tejtermékek körében, az ellenőrzött egységek 31%-ában (10 üzlet) találtunk 
fogyaszthatósági/minőségmegőrzési idő lejárta utáni értékesítést, ezért a szabálytalanságért 
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26,8 kg és 2 l tömegű, összesen 74.612,- Ft értékű tejre illetve tejkészítményre vonatkozóan 
tiltottuk meg a további értékesítést. 
A tej és tejtermékek kereskedelmi előcsomagolásának szabályszerűségét, és az előírt jelölések 
meglétét is vizsgáltuk ellenőrzéseink alkalmával. 2 egység esett kifogás alá jelölési 
szempontok meg nem tartása miatt, miszerint az előcsomagolt sajtokat jelölés teljes 
hiányával, illetve hiányos tartalmú címkével tartották forgalomban.  
Az ellenőrzött termékcsoport vizsgálata során számos üzletben szabálytalanságként 
állapítottuk meg, hogy a fogyasztók tájékoztatását szolgáló, a termék mellett kihelyezett 
polccímkék, illetve figyelemfelkeltő táblák feliratán található megnevezés eltért a termékek 
eredeti megnevezésétől, azaz a tej és tejtermék helyettesítő áruféleségeket valójában 
tejtermékeknek titulálták. Összesen 14 kereskedelmi egységben, az ellenőrzött üzletek 44%-
ánál tapasztaltunk kisebb-nagyobb méreteket öltő jogsértést e téren. A termékekre vetítve, 57 
esetben fedtünk fel félrevezető árumegnevezést a vizsgálat lefolytatása során. Példaként 
szolgálhat, hogy a kereskedelmi előcsomagolt MARIGOLD GOODLIFE növényi zsírral 
készült élelmiszerkészítményt, további 4 féle ízesítésű „MARGARÉTA vágható zsíros 
ömlesztett lap” megnevezéssel ellátott, lapka sajtra emlékeztető csomagolású termék esetében 
alkalmazták a sajt elnevezést, a fogyasztókat informáló ártáblákon. Előfordult, hogy az 
ízesített italok közül a „DOVE csokoládés italt” (180 ml), a „MARS csokoládés-karamellás 
italt” (180 ml), a „MILKY WAY csokoládés italt” (180 ml), a SOLE vaníliás és epres italokat 
(200 ml) valamint a „MILLI Uht vaníliás italt” (1000 ml) tejitalokká nevezték át. 
A vizsgálat tapasztalatai rámutattak arra, hogy a kereskedők, vállalkozók jelentős része az 
általuk árusított tejterméket helyettesítő termékek forgalmazási feltételeire vonatkozó 
jogszabályi előírásokat csak részben ismerik, ezt támasztja alá, hogy az üzemeltetők többsége 
nem törekszik arra, hogy a helyettesítő termékeket a valódi tejtermékektől elkülönítve 
próbálja a fogyasztók számára értékesítésre kínálni. 
Mindösszesen 28 üzemeltető terhére állapítottunk meg fogyasztóvédelmi bírságot 1.590.000,- 
Ft értékben. 25 esetben történt intézkedés minőségvédelmi bírság kiszabására 860.258,- Ft 
összegben. 3 alkalommal, összesen 30.000,- Ft helyszíni bírság kiszabásáról döntöttünk. 
Értékesítést feltételhez kötő határozatok száma 4, a feltételhez kötött élelmiszerek értéke 
összesen 6.444,-Ft. A kizárólag tej és tejtermékekre vonatkoztatott mennyiség 3,38 kg, értéke 
pedig 3.807,- Ft. 22 esetben hoztunk értékesítést megtiltó határozatot, melyben összesen 
121.540,-Ft értékű élelmiszer további forgalmazása lett megtiltva. Ebből az összegből 
83.710,-Ft értékű a tej és tejtermékek értékesítésének megtiltása, mely termékek tömege 
összesen 29,24 kg-ot és 2 l-t tett ki. 28 db kötelezésre szóló államigazgatási határozat 
kiadására került sor a hiányosságok pótlására és a feltárt szabálytalanságok megszüntetésére. 
 
 
Élelmiszerek forgalmazására vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése, különös 
tekintettel az élelmiszerbiztonsági előírásokra (helyi vizsgálat) 
Felügyelőségünk helyi vizsgálat keretében a második negyedévben 63 helyen ellenőrizte az 
élelmiszerforgalmazást, mely ellenőrzések lefolytatására jellemzően a kisebb, városszéli, 
falusi boltokban került sor. Indokai, hogy egyrészt idén az utóbbi időben több olyan országos 
témavizsgálat volt napirenden, melyben célirányosan a nagy áruházláncokhoz tartozó 
kereskedelmi egységek tevékenységét ellenőriztük, másrészt e témavizsgálatnak egyik célja 
volt, hogy az EU csatlakozással bekövetkező jogszabályváltozásokról az üzemeltetőket 
tájékoztassuk, és erre éppen ezekben az egységekben van szükség. Továbbá a fogyasztói 
panaszok számottevő része is ezen üzletek kapcsán csapódik le. 
Megállapítható, hogy célszerű volt e témavizsgálatot célvizsgálatként az ellenőrzési tervbe 
beépíteni, hiszen számtalan hiányosság került megállapításra. A kiszabott közel 6 millió Ft 
bírság nincs arányban azzal a sok szabálytalansággal, amit tapasztaltunk, azonban az apró 
üzletek kis vállalkozóinak további működését nem szabad aránytalanul nagy bírságokkal 
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ellehetetleníteni. A kiszabott fogyasztóvédelmi bírságösszegek rendkívül visszafogottak, de 
ahhoz elég magasak, hogy ráirányítsuk az üzemeltetők figyelmét a hiányosságokra és 
megértsék, hogy az előírások az összes élelmiszerforgalmazóra egyaránt kötelezőek. Amiben 
változás tapasztalható az az, hogy egyre kisebb a lejárt áruk mennyisége, hiszen ezek a boltok 
eleve kis mennyiséget szereznek be. A pontos mérés, számolás a vásárlók megfelelő 
tájékoztatása, a szakosított árutárolás és az előírt tárolási hőmérséklet biztosítása terén semmi 
előre lépés sem tapasztalható, ezek ellenőrzésére mindaddig szükség lesz, amíg az 
üzemeltetőknél lényeges szemléletváltozás nem következik be. Ma még ott tartunk, hogy az 
üzemeltetők többsége, csak siránkozik, hogy milyen komoly előírások vannak, de igen 
keveset tesz annak érekében, hogy megfeleljen, és (függetlenül attól, hogy a HACCP 
rendszert működteti, vagy sem de) megfelelő rendet, tisztaságot, biztonságos 
élelmiszerforgalmazást és szakszerű kiszolgálást valósítson meg. 
 
Az idegenforgalmi főszezon vizsgálatának tapasztalatai 
Felügyelőségünk a 2004. évi idegenforgalmi főszezon vizsgálat június 11-étől szeptember 1-
jéig terjedő időszakában összesen 529 vendéglátó egység ellenőrzését végezte el, melynek 
során 478 (95%) vendéglátóhely esetében láttuk indokoltnak további intézkedés 
foganatosítását. A szolgáltatások körében 27 szálláshely -, és 2 utazási iroda (az egyik 
idegenforgalmi és kulturális szolgáltatást (jellemzően idegenvezetést) folytató vállalkozás 
tevékenységét vizsgáltuk, melyeknél 93 % a kifogásolás aránya. 
A korábbi években szerzett vizsgálati tapasztalataink ebben az évben lényegesen módosultak, 
mert bár az elmúlt időszakhoz hasonlóan az ellenőrzött vendéglátó üzletek 95%-ában került 
sor valamilyen intézkedésre, a megállapított jogszabálysértések jellegében, illetve az egy 
egységen belül feltárt hiányosságok számában jelentős javulás figyelhető meg.  
Köszönhető ez talán annak is, hogy a vizsgálat indulása előtt a Kereskedelmi és Iparkamara 
szervezésében megyeszerte több városban tartottunk előadásokat, ahol a hatályos jogszabályi 
követelmények részletesen ismertetésre kerültek. Néhány tipikusnak mondható 
szabálytalanság azért még mindig észlelhető. 
A vizsgálat során kiemelten kezeltük az élelmiszerbiztonságot érintő pontok ellenőrzését. A 
hűtőberendezéseken belüli szakosított árutárolás szabályainak megszegését 54 vendéglátó 
egységben állapítottuk meg. Előfordult, hogy a húsos hűtőkamrában fedetlen, jelöletlen 
módon, egy műanyag ládában 5 kg állott, büdös borjúcombot tároltak egy légtérben az egyéb 
friss tőkehúsokkal. Továbbra sem fordítottak mindenütt gondot arra, hogy a felbontott 
tejtermékeket, csomagolatlan felvágottat, zöldségféléket, és fedetlen edényekben kifőtt 
tésztát, levest és főtt húst ne - egymást szennyező módon - közös hűtőtérben helyezzék el. A 
vizsgált vendéglátó üzletek közül 36 egység vétett az előírt jogszabály ellen azzal, hogy olyan 
termékeket is lefagyasztott, amelyet a jogszabály nem tesz lehetővé.  
A fagylaltkészítés és/vagy forgalmazás ellenőrzése kapcsán az egységek 36%-ában 
kifogásoltuk a fagylaltkönyv vezetésének hiányos voltát, illetve 42%-ában a fagylaltforgalmi 
napló vezetésének elhanyagolását. 
Az ellenőrzött egységek 71%-a esetén tapasztaltuk, hogy az ártájékoztatáson kifogásolható 
megnevezéssel szerepeltek a szeszesitalok, illetve gyümölcstartalmú üdítőitalok. Az EU 
hatályos szabályozásának megfelelően Magyarországon is kötelező jelleggel érvényesül az a 
szabály, miszerint gyümölcslé, illetve gyümölcsnektár elnevezéssel csak akkor forgalmazható 
az adott termék, ha a Magyar Élelmiszerkönyvben meghatározott százalékban gyümölcs 
alapanyagból készült. A gyümölcsnektár esetén meghatározott százalékot el nem érő termék 
esetén a gyümölcsital megnevezés használható. A szeszesitalok feltüntetésénél a 
megnevezésnek a fogyasztók számára egyértelműnek kell lennie, hogy egyszerű aromával 
készített szeszesitalt vagy gyümölcspárlatot (pálinkát) fogyaszt-e. 
Az idegenforgalmi főszezonban 59 vizsgálatot végeztünk a 18 életévet be nem töltött, 
fiatalkorú személyek dohány- és/vagy alkoholtermékkel történő kiszolgálásának 
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feltérképezése érdekében. Ezek közül 24 ellenőrzést célirányosan, más szempontokra ki nem 
terjedően a rendőr hatóság közreműködésével hajtottunk végre, melynek köszönhetően 2 
éjszaka nyitva tartó egységben igazolódott be, helyenként 3-3 fő 18 éven aluli személy 
kapcsán, miszerint a pultban álló, kiszolgálást végző alkalmazott, a személyazonosság 
igazolására történő felhívás nélkül adta ki részükre a rendelt alkoholtartalmú italokat. 
Az összes ellenőrzés 90 %-ában végeztünk próbavásárlással, próbaszolgáltatással egybekötött 
vizsgálatot. Vásárlói megkárosítást az esetek 13%-ában (2003-ban 30%) tapasztaltunk, 
átlagosan 51,-Ft-os (2003-ban 77,-Ft) többletszámolással. A javulás ellenére kirívó esettel 
ezen jogsértés vonatkozásában is találkoztunk. 
Egy nyárlőrinci vendéglátó egységben a próbavásárlást követően – a kibocsátott nyugta 
alapján – megállapítást nyert, hogy az étlapon feltüntetettnél magasabb árat érvényesítettek, 
ezen túlmenően a megrendelt 2x0,5 dl Jim Beam Whisky helyett 2x0,38 dl került 
kiszolgálásra. A mindösszesen 352,-Ft-os megkárosítás, illetve a feltárt egyéb hiányosságok 
miatt mindösszesen 200.000,-Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabtunk ki az üzemeltető Kft. 
terhére.   
A vizsgálati időszak során gondot fordítottunk a dohányzásra vonatkozó előírások 
teljesítésének ellenőrzésére. A dohányterméket árusító vendéglátó egységekben a 
meghatározott egészségvédő figyelmeztetés kihelyezését 36 egységben mulasztották el, mely 
kapcsán 36 db, összesen 535.000,- Ft értékű fogyasztóvédelmi bírság és ugyanilyen számú 
kötelezésre szóló államigazgatási határozat kiadásáról döntöttünk.  
A HACCP rendszer meglétének ellenőrzése során azt a tapasztalatot szereztük, hogy a 
vendéglátóegységre, valamint az ott folytatott tevékenységre vonatkozó kézikönyv 
kidolgozását az összes ellenőrzött egység 43%-ára nem készítették el. A fennmaradó 286 
egység – mely valamiféle HACCP rendszert be tudott mutatni az ellenőrzés során – 19%-a 
nem vezette naprakészen és pontosan a kézikönyve szerint előírt dokumentációkat.  
A kereskedelmi szálláshelyeken tett ellenőrzésekkor megállapítást nyert, hogy a szálláshely 
minősítésének bejelentését az ellenőrzések 30%-ában (8 szálláshely) nem tudták sem a 
helyszínen bemutatni, sem az ellenőrzést követően hitelt érdemlően igazolni. Az osztályba 
sorolást jelölő tájékoztatás egységen belüli feltüntetésének hiányát ugyancsak 8 (30 %) 
szálláshelyen állapítottuk meg. Továbbá jelentős számban - közel 50% - , összesen 13 
egységben találtuk kifogásolhatónak a szálláshelyek minősítési feltételeknek való 
megfelelőségét.  
Intézkedéseink a vendéglátás és szolgáltatások ellenőrzése területén a következők: 425 
alkalommal szankcionáltuk az üzemeltetőket a feltárt szabálytalanságokért fogyasztóvédelmi 
bírsággal, összesen 18 820 000,-Ft értékben. Minőségvédelmi bírság kiszabására került sor 67 
esetben, összesen 3 900 000,-Ft értékben. Értékesítés megtiltására 11 alkalommal került sor, 
mely mindösszesen 58 422,-Ft értékű élelmiszert érintett. A jogszabályi előírások be nem 
tartása következtében 493 kötelezésre szóló államigazgatási határozat kiadásáról döntöttünk. 
Mindezek ellenére ebben az évben már észlelhető volt, hogy egyre kevesebb a kirívóan durva 
szabálytalanságoktól hemzsegő, jogsértések hadát elkövető vendéglátóhely, sőt kifejezett 
rendezetten működő kávézókkal, cukrászdákkal és melegkonyhás egységgel is találkoztunk.  
A javuló tendenciák másik okaként feltétlenül meg kell említenünk azt is, hogy az elmúlt 
években igyekeztünk ellenőrzéseink során következetesen feltárni a hiányosságokat, 
törekedtünk rá, hogy az üzletekben lehetőleg átfogó vizsgálatot tartsunk. A rendszeres 
ellenőrzések, illetve a szigorú szankcionálás ráébresztette a vállalkozókat arra, hogy a 
fogyasztóvédelmi hatóság elvárásait komolyan kell venni, azoknak bizony meg kell felelni. 
Az ellenőrzés alá vont üzemeltetők pedig – a gyakorlat visszaigazolása szerint – továbbadják 
tapasztalataikat, s az idei évben már egyre inkább felismerhető volt a tény, hogy a vállalkozók 
egymással is kommunikálnak a fogyasztóvédelmi kérdéseket illetően.  
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Élelmiszerek piacfelügyeleti vizsgálata a nagyforgalmazóknál, különös tekintettel az 
értékesítési körülmények megfelelőségére 
Ezen vizsgálat keretében helyszíni ellenőrzést 14  áruházláncokhoz tartozó üzletben és 22  
élelmiszer nagykereskedelmi egységben tartottuk. Vizsgálat célja az élelmiszerek biztonsági 
előírások betartásának ellenőrzése. Az egy hónapig tartó élelmiszer ellenőrzés tapasztalatait 
összegezve megállapításra került, hogy az élelmiszer forgalmazás területén rendívül sok a 
szabálytalanság, amit a 97 %-os felelőségre  vonási arány  és a Felügyelőségünknél is 
megjelenő panaszok sokasága is tükröz. 
Élelmiszer biztonsági szempontból kiemelt jelentőséggel bír a lejárt fogyaszthatósági illetve 
lejárt minőség-megőrzési idejű élelmiszerek forgalmazása, a jelenséget az egységek 58%-
ában tapasztaltuk. Sajnálatos módon még mindig előfordul, hogy az üzemeltetők az 
élelmiszerek minőségmegőrzési idejét formálisan is meghosszabbítják. Három nagyáruházban 
tapasztaltuk, hogy a forgalmazók a gyártó által feltüntetett minőségmegőrzési időt 
meghosszabbították úgy, hogy a feltüntetett minőségmegőrzési időre egy árazó címkével egy 
későbbi dátumot ragasztottak.  
Az üzemeltetők az élelmiszerek tárolására nem fordítanak kellő gondot. Úgy tárolnak 
élelmiszereket, hogy a vevőtéri középállványok egyik oldalán a vegyi áru a másik oldalán 
élelmiszer, vagy az egyik oldalán állati eledel a másik oldalán édesipari termékek kerültek 
elhelyezésre. Az állványok két oldala között nincs elválasztás, így a polcok belsejében akár 
egymáshoz is érhet a két termék. Hasonló módon a bolt közepén az akciós  szigetszerű 
raklapos elhelyezésnél sem veszik figyelembe a tárolási szabályokat. Az árukihelyezéseknél 
figyelmen kívül hagyják a szakosított árutárolás szabályait, valamint az egymás mellé 
helyezhető termékekre vonatkozó előírásokat. Általános probléma, hogy a csomagolatlan 
nyers füstölt húsipari árukat, fektetve, egymásra helyezve, hűtőben tárolják, ami elő idézi a 
termékek minőség-megőrzési határidején belüli romlását.  
A HACCP rendszer bevezetésére a nagy áruházláncok időben felkészültek, áruházaikban azt 
működtetik. Összességében az egységek 86%-ában került kidolgozásra a rendszer és az 
ellenőrzött egységek 80 %-ában működtetik. 
A minél nagyobb forgalom reményében egy nagykereskedelmi egységben félrevezető 
megoldással is találkoztunk. A HACCP rendszer az egységre vonatkozóan nem volt 
kidolgozva így az nem is működhetett, ennek ellenére a kiállított számlák mindegyikére a 
számítógép automatikusan rányomta, hogy „Cégünk a HACCP minősítéssel rendelkezik!”, 
ebből a kiskereskedelmi egységekben joggal gondolhatják, hogy a beszállítójuk működteti a 
rendszert. 
Az italok esetében a gyártók gyakran nem veszik figyelembe a vonatkozó előírásokat a 
termékeik nevének meghatározásánál, és olyan összetételű árut hoznak forgalomba pálinka, 
rum vagy brandy, illetve gyümölcslé, gyümölcs nektár elnevezéssel, amit az összetevők 
alapján nem lehetne. 
Gyakori probléma, az is hogy a kereskedők olyan feliratú polccímkével kínálják eladásra a 
termékeket, ami félrevezeti a fogyasztót. A szeszesitalokat pálinka, rum, stb. elnevezéssel, a 
növényi zsiradékkal készült terméket sajt néven próbálják értékesíteni.  
Kedvező tapasztalatokat szereztünk a próbavásárlásoknál. Összesen 1 helyen állapítottunk 
meg kisebb összegű vásárlói megkárosítást. A fogyasztói tájékoztatások ellenőrzésénél, szinte 
minden árucsoportba találtunk nem megfelelő, hiányos jelölésű, esetenként teljes magyar 
nyelvű tájékoztatás nélkül forgalmazott élelmiszert. A kifogásolt élelmiszerek gyártói nem a 
megyében vannak ezért e termékekkel kapcsolatos intézkedésre sem itt került sor, így a 
kiszabott 5.500.000,-Ft bírságösszeg a termékekhez kapcsolódó bírságot nem tartalmazza. 
126 féle jelölési hibás termék esetében kértünk a gyártó vagy importálló telephelye szerint 
illetékes felügyelőségtől a szükséges intézkedés megtételét. 
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A közétkeztetés vizsgálata az oktatási, nevelési intézményekben (óvodák, iskolák), 
különös tekintettel az ételkészítés, ételszállítás élelmiszerbiztonsági előírásainak 
megtartására 
Ezen – október 4-től november 19-ig terjedő – vizsgálatban az idő rövidsége miatt nagyszámú 
ellenőrzésre nem kerülhetett sor, de tapasztalataink magukért beszélnek. Az ellenőrzés alá 
vont főzőkonyhákon a súlyos szabálytalanságok sokaságát állapítottuk meg. A konyhák bérlői 
a felújításra nem fordítanak gondot. A szerződések meghatározott időre szólnak, így hosszú 
távra nem terveznek, a beruházást, felújítást ameddig lehet elhalasztják, ebből adódóan a 
konyhák felszereltsége, berendezése lelakott, elavult, a hosszabb ideje meglévő főző és 
alumínium szállító edényeket használják. A tárolási lehetőségek és a hűtőberendezések 
kapacitása elegendő, de azok is régiek, kopottak. Nem fordítanak kellő gondot az élelmiszerek 
biztonságos tárolására, szállítására, átvételére. Minden főzőkonyhán találtunk lejárt 
minőségmegőrzési idejű ételnyersanyagot. A tárolás során nem védik az árukat a 
szennyeződéstől. Ha nem ismert egy élelmiszer minőségmegőrzési ideje és erre csak az 
ellenőrzés idején derül fény, akkor jogosan kérdőjelezhető meg az áruátvevő munkája. Az 
ételkészítés dokumentálása nem felel meg a vonatkozó előírásoknak.  
A HACCP ellenőrzésének során is kedvezőtlen tapasztalataink vannak, ugyanis ha el is 
készült és be is vezették a rendszert, azt dokumentált módon nem működtetik. 
Az ellenőrzött egysége mindegyike vállalkozás, ezért az élelmezésvezetőnek manapság nem 
az életkori sajátosságoknak megfelelő gyermekellátás az elsődleges szempontja, hanem a 
normafelhasználás figyelemmel kisérése.   
Összességében  a tapasztalataink rendkívül kedvezőtlenek, ami azért is rendkívüli módon 
elgondolkodtató, mert az egészséges, rendszeres táplálkozás biztosítása gyermekkorban volna 
a legfontosabb, ezért a jövőben e  témavizsgálat napirenden tartását a felügyelőség fontos 
feladatának kell hogy tekintse. 
 

Könnyűipari termékek vizsgálata 
 
A vásárokról és piacokról szóló, többszörösen módosított 35/1995. (IV.5.) 
Kormányrendeletben foglaltak hatályosulásának általános vizsgálata, különös 
tekintettel az élelmiszeripari, könnyűipari, műszaki és vegyipari cikkek értékesítésére 
Az elmúlt évben is folyamatosan ellenőriztük a vásárokon, piacokon és kitelepüléseken 
végzett kereskedelmi tevékenységet. A Főfelügyelőség által meghatározott szempontok 
alapján, 118 esetben került sor vizsgálatra. 8 piac fenntartónál ellenőriztük, hogy rendelkezik-
e nyilvántartási okirattal, illetve, hogy a termékértékesítés megfelel-e a vonatkozó rendelet 
előírásainak, ezenkívül a megye városaiban 110 piaci értékesítő helyen vizsgáltuk a 
tevékenység jogszerűségét. Az ellenőrzéseinkben az APEH és a rendőrkapitányságok 
munkatársai is részt vettek. 
A piac üzemeltetők egy része- nem tudta igazolni a nyilvántartásba vételt, és volt olyan is, 
ahol nem tudják nyilvántartásba vetetni a piacot, mert a közegészségügyi feltételek nem 
biztosítottak. A piaci élelmiszer forgalmazás ellenőrzése során tapasztaltuk, hogy a piacok 
túlnyomó részén nincs megfelelő higiéniai körülmény biztosítva az értékesítéshez. Egyedül a 
bajai piacon van meg a tej, tejtermék értékesítéshez a hűtés feltétele, és a sertéshúsból 
előállított füstölt hús, étkezési szalonna árusításához az előírt mosható fedőlapú, védőüveggel 
ellátott asztal. Baján a piaccsarnokban az állati eredetű élelmiszerek értékesítésére teljesen 
elkülönített rész van kijelölve, melyben a vízvételi-, kézmosási lehetőség, valamint a külön 
WC is biztosított.  
A vonatkozó rendeletben pontosan meghatározták, hogy mit lehet a piacokon értékesíteni, 
ezen előírásokat azonban rendre megszegik. Előfordult, hogy más áruk mellett valaki látás 
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javító szemüveget, házi paprikát vagy a Főfelügyelőség által letiltott terméket is  eladásra 
kínált. Az őstermelők többsége nem hitelesített mérőeszközt használ a termékek 
mérlegeléséhez. A fogyasztói ártájékoztatásra nem fordítanak gondot. Az import élelmiszerek 
piacon történő forgalmazása gyakorlatilag megszűnt, azonban a házi őrlésű piros paprikát 
minden piacon be lehet szerezni.  
A műszaki cikkek, hálózatról üzemelő elektromos gépek piaci árusítása visszaszorul, ha van 
is  csak 1-1 darabot kínálnak eladásra, de azok ( szemrevételezés alapján) silányak, minőség 
tanúsítással, jótállási jeggyel nem rendelkeznek, ezért a fizetőképes kereslet sem jelenik meg. 
A ruházati termék és lábbeli vizsgálata során, jellemzően a címkézés, vásárlói tájékoztatás 
hiányát vagy hiányos tartalmát kifogásoljuk.  Visszatérő probléma, hogy a kecskeméti 
piaccsarnok bejáratánál magánszemélyek engedély nélkül ruházati termékeket kínálnak 
eladásra. Az illegális tevékenység visszaszorítása érdekében a társhatóságokkal - rendőrség, 
APEH, vámhivatal, közterület-felügyelet több alkalommal is tartottunk ellenőrzést. A 
megállapított jogosulatlan kereskedés szabálysértés miatt (az áruk lefoglalásával egyidejűleg) 
minden esetben eljárást indítottunk.  A szabálysértési határozatban kiszabott bírságok mellett 
elrendeltük a lefoglalt ruhaneműk elkobzását is, hogy az ellenőrzést követő napon ne találjuk 
szembe magunkat ugyanazon termékekkel. Tapasztalataink szerint azonban végleges 
megoldást ez sem jelent, ezirányú tevékenységünket ebben az évben is folytatni kell.  
A piaci ellenőrzések tapasztalatai alapján a felelősségre vonási arány igen magas. Az  
ellenőrzések 95 - % ban került sor intézkedésre. A téma vizsgálat során 1.605.000,-Ft. bírság 
lett kiszabva. A kiszabott  bírság összességében kis volumenű, mert  az  őstermelők idős 
korukra személyi, anyagi körülményeikre  és az értékesítésre szánt élelmiszerek mennyiségére 
való tekintettel   kisebb   szabálysértési bírsággal lettek sújtva, de minden esetben felhívtuk 
figyelmüket, hogy ismétlődő esetben súlyosabb felelősségre vonásra kerül sor. 
 
 
Távol-keleti importból származó ruházati termékek és játékáruk laboratóriumi 
vizsgálattal egybekötött piac – felügyeleti ellenőrzése 
Felügyelőségünk 17 kiskereskedelmi egységben vizsgálta a távol-keleti importból származó 
könnyűipari termékek /ruházati termékek, lábbelik és játékáruk/ forgalmazására vonatkozó 
jogszabályok érvényesülését, kiemelten - ruházati termékek és lábbelik - vásárlási 
tájékoztatóinak meglétét, azok tartalmi megfelelőségét, játékáruknál a termékbiztonságra 
vonatkozó rendelkezések betartását. Az ellenőrzött egységeknél a felelősségre vonás aránya 
100 % volt. 
A ruházati árucsoportra az évenként végzett vizsgálatok ellenére is változatlanul jellemző a 
vásárlási tájékoztatók teljes vagy részleges hiánya. Visszatérő problémaként jelentkezik, hogy 
a gyártók, importőrök nem tesznek eleget ez irányú kötelezettségeiknek, a kereskedők viszont 
árubeszerzéseik során nem győződnek meg ezek meglétéről, tartalmáról. Így a kiskereskedők 
kénytelenek a forgalmazott termékekhez saját maguk által készíttetni tájékoztatókat, amelyek 
tartalma hiányos, sok esetben nem felel meg a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, esetenként 
ellentmondásos információkat tartalmaz. Tehát a korábbi vizsgálatok során feltárt 
hiányosságok ismételten megtalálhatóak.  
A ruházati termékeket forgalmazó üzletek 100 %-ánál kifogásoltuk a vásárlási tájékoztatók 
részleges vagy teljes hiányát, a feltételhez kötött áruk összértéke 12.884.565,-Ft volt.  
Valamennyi lábbelit forgalmazó egységnél kifogásoltuk a vásárlási tájékoztatók teljes vagy 
részleges hiányát, továbbá nem megfelelő tartalmát. A lábbelikhez elsősorban a 3 főrész és 
azokhoz felhasznált alapanyagokat piktogramos formában tartalmazó címke biztosított, de 
egyéb információ, használati – kezelési útmutató nem állt rendelkezésre. E hiányosságok 
miatt a vizsgálat során összesen 13.652.200,-Ft értékű lábbeli forgalmazását kötöttük 
államigazgatási határozattal feltételhez., a kifogásolás aránya 100 %. 
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Az ellenőrzött egységek 47%-a (8 üzlet) forgalmazott játékárut. Elsősorban termékbiztonsági 
szempontból ellenőriztük a forgalmazott játékárukat, amelynek során 5 kereskedelmi 
egységben összesen 18 féle játékáruból (elemmel működő plüss figurákból, hajas babákból, 
bébi csörgőkből, csipogókból) vettünk mintát. A FVF laboratóriumában elvégzett vizsgálatok 
és megküldött szakvélemények alapján a beküldött játékmintákból 13 bizonyult 
balesetveszélyesnek, amelyek az alábbi képeken láthatóak. 
 
Elektromos játékok laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfelügyeleti ellenőrzése 
gyártóknál, importőröknél és nagyforgalmazóknál 
A teleppel és akkumulátorral működtetett játékok termékkörében lefolytatott témavizsgálat 
összesen 27 kereskedelmi egységet érintett, mely ellenőrzések során 498 féle elemes játék 
tüzetes átvizsgálása történt meg. Az üzletek kifogásolási aránya 100%-ra tehető, a 
játékféleségek kifogásolása jelentős eltérést mutat a különböző szempontok tekintetében.  
Jellemzően kirívó hiányosságként észleltük az összes ellenőrzött telepes játék 52 %-ánál (260 
féle játék), az elemek és akkumulátorok behelyezésére, használatára és kezelésére vonatkozó 
fogyasztói tájékoztatást, tekintettel arra, hogy az MSZ EN 50088:1999 számú szabvány 
előírásai alapján 12 féle standard figyelmeztető mondat létezik a cserélhető telepű elemes 
játékokhoz. Számos esetben előfordult, hogy az idegen nyelven – általában angolul – 
feltüntetett 4-5 mondatos elemhasználatra vonatkozó utasítást sem fordíttatja magyar nyelvre 
az importőr/forgalmazó a magyar nyelvű címke készíttetése során, hanem a minél 
általánosabb megfogalmazásra törekszik a címke sokoldalú felhasználhatósága érdekében. 
Éppen ebből adódik a termékek megnevezésének szabálytalan, beazonosításra alkalmatlan 
módja egyaránt, ugyanis több esetben megjelent még idén is a megnevezés gyanánt 
alkalmazott: „gyermekjáték”, „elemes játék” sablonos formája. A vizsgálat során 5 
értékesítőhelyen forgalmaztak CE megfelelőségi jelölés nélkül, összesen 14 féle játékárut, 
mely áruknak a termékbiztonságra vonatkozó megfelelőségét semmilyen formában nem 
tudták igazolni, sőt beszerzési bizonylataik utólagos bemutatására sem került sor. Az 
ellenőrzött elemes játékok 7%-a (34 féle) esetében találtuk kifogásolhatónak a terméken 
feltüntetendő korcsoport jelölést, részben annak teljes hiánya (23 féle) miatt, részben pedig a 
terméken, annak csomagolásán és magyar nyelvű címkén lévő ajánlott korosztály jelölések 
ellentmondása (11 féle) miatt.  
Ugyancsak magas – 38 %-os – arányt ért el az elemes játékok körében, az egyes kockázatokra 
- és a veszélyek elkerülhetőségére felhívó figyelmeztető felirat meglétének hiánya, mely 
számszerűsítve 187 féle terméket jelent.  
A származási hely feltüntetésére 24 játékféleség esetében nem került sor sem a terméken, sem 
annak csomagolásán. Megállapítható, hogy a játékok közel 100%-ánál azonnal megjelölhető 
származási helyként a Kína, avagy a Made in China. A származási hely feltüntetése 
jellemzően akkor marad el, amikor a termék teljesen jelöletlenül, magyar nyelvű címke teljes 
hiányával kerül forgalomba. 
A vizsgálat során 4 kereskedelmi egységben, összesen 6 féle biztonságossági szempontból 
gyanúsnak vélt játék (biztonsági ülésben ülő elemes zenélő baba, elemes repülő, 
távirányítóval működtethető autók és elemes plüss állatok), továbbá 8 féle játéknak, illetve 
mobiltelefonnak látszó világító öngyújtó termék mintavételezésére került sor, ezek vizsgálata 
a FVF laboratóriumában még folyamatban van. 
A vizsgálathoz kapcsolódóan 13 üzemeltető terhére, összesen 1.960.000,- Ft értékben 
szabtunk ki fogyasztóvédelmi bírságot. 25 esetben került kiadásra kötelezésre szóló 
államigazgatási határozat a gazdálkodó szervezetek részére a magyar nyelvű címke, a 
minőségtanúsítás, a használati-kezelési útmutató teljes hiánya vagy elégtelen tartalma, illetve 
egyéb jogsértő forgalmazási körülmények következtében. A fent megjelölt szabálytalanságok 
összevonva 2.162.583,- Ft összegű telepes játékot érintettek. 3 alkalommal történt intézkedés 
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a korábban letiltott termékek forgalmazásának megtiltására 5 féle játéknak látszó öngyújtó 
termék körében, melyek összesített értéke 68.340,- Ft.  
 
 
Textilruházati termékek és ruházati méteráruk (műszőrme, valódi selyem, csipke, finom 
gyapjúszövet stb.) vásárlási tájékoztatóinak ellenőrzése, kiemelten a nyersanyag-
összetételre és a használati-kezelési útmutatóra a nagy- és kiskereskedőknél 
Felügyelőségünk november hónapban 23 üzletben vizsgálta a felsőruházati termékek és 
méteráruk magyar nyelvű címkéinek, vásárlási tájékoztatóinak meglétét és azok tartalmi 
megfelelőségét. Az ellenőrzött egységeknél a kifogásolás aránya az általános, üzlet 
működésével kapcsolatos jogsértéseknél 74%-os (bizonylati fegyelem, kirakati ártájékoztatás, 
kereskedésre vonatkozó szabályok megsértése területén), címkézés esetében 100%-os volt. 
A helyi vagy országos témavizsgálatok keretében a felsőruházati termékek folyamatos, 
évenkénti ellenőrzésének eredményeként javulást tapasztaltunk adott kereskedelmi egységek 
árukészletén belül, de összességében a korábbi vizsgálatok során feltárt hiányosságok sok 
esetben halmozottan megtalálhatók.   
A méterárut forgalmazóknál végzett ellenőrzések során nem találtunk olyan üzletet ahol akár 
a termékekhez (vég, tekercs), akár a vásárló tájékoztatása céljából megfelelő tartalmú címkét, 
vásárlási tájékoztatót, nyersanyag-összetételre vonatkozó adatokat biztosítani tudtak volna. 
Jellemzően az üzletek ezzel nem is rendelkeztek. A vizsgálat során megállapítottuk, hogy 
általában a kereskedelmi egységek saját maguk igyekeztek a hiányosságokat pótolni, amelyek 
például gyártó vagy importőr, nyersanyag – összetétel, kezelési jelképsor vonatkozásában 
nem oldhatók meg, ezért az FVF részére javasoltuk e szakterület jövő évi utóvizsgálatát 
elrendelni.  
A címkézésre, vásárlási tájékoztatóra vonatkozó jogszabályok betartására 23 kereskedőt 
köteleztünk, az érintett felsőruházati és méteráruk értéke összesen 28.793.693,- Ft, a kiszabott 
fogyasztóvédelmi bírság összege 1.970.000,- Ft . 
 
 

Vegyi és építőipari termékek vizsgálata 
 
Építési célú termékek (hőszigetelő anyagok, azbesztcement- és hullámlemezek, 
nyílászárók, egyéb fa alapú építőipari termékek) megfelelőség igazolásának és 
forgalmazási körülményeinek vizsgálata 
A Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség által elrendelt vizsgálat keretében – 2004. március 16. és 
április 9. között ellenőriztük a hőszigetelő anyagok (szilikátszálas és műanyag hab), a fa és 
műanyag nyílászárók, a fűrészelt faáruk (lombos és fenyő), valamint az azbesztcement sík- és 
hullámlemezek forgalmazási körülményeit. 
A vizsgálatot – az általános jogszabályi előírásokon túlmenően – a 2003. március 26-án 
hatályba lépett, az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, 
valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3 /2003.(I. 
25.) BM-GM-KvVM együttes rendelet előírásai alapján folytattuk le. 
A jogszabály szerint forgalomba hozni (tovább forgalmazni) vagy beépíteni csak 
megfelelőség igazolással rendelkező építési célra alkalmas építési terméket szabad.  
A megfelelőség igazolási eljárás alapját vagy magyar nemzeti szabvány, ezen belül a 
honosított harmonizált szabvány; vagy – az Európai Unióhoz történő csatlakozást követően – 
az európai műszaki engedély, illetve az építőipari műszaki engedély képezheti. Ezek 
bármelyike meghatározhatja a megfelelőség igazolás módját is. 
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A szállító feladata a termékre előírt megfelelőség igazolási eljárás lefolytatása, valamint az 
eljárás eredményeként kiállított megfelelőség igazolásának (megfelelőségi tanúsítvány vagy 
szállítói megfelelőségi nyilatkozat) a termékhez való csatolása. 
A megfelelőség igazolás másolatát a szállító köteles a felhasználónak és az ellenőrzésre 
jogosult szervezeteknek átadni, illetve az igazolásokat a kiállító, illetve a szállító köteles a 
kiállítást követően 10 évig megőrizni. 
Építési terméket a megfelelőség igazolás mellett a szállítónak megfelelőségi jelöléssel kell 
ellátnia. 
Az EU csatlakozás utáni alapvető változás, hogy építési termékre CE megfelelőségi jelölés 
csak akkor helyezhető el, ha a megfelelőség igazolása honosított harmonizált szabvány vagy 
európai műszaki engedély alapján történt és a termék megfelel valamennyi rá vonatkozó 
jogszabályban meghatározott alapvető követelménynek. Viszont a CE megfelelőségi 
jelöléssel jogszerűen ellátott import termékek korlátozás nélkül hozhatók forgalomba. 
A jogszabályi előírások érvényesülését egy évvel ezelőtt már ellenőriztük a zsákos kiszerelésű 
építési termékek (cementek, por alakú építési ragasztó- és kötőanyagok) vonatkozásában, 
amikor is igen sok hiányossággal találkoztunk. Sajnálattal állapítottuk meg, hogy a jelenleg 
vizsgált termékcsoportokhoz tartozó építési anyagok forgalmazási körülményeiben is legalább 
annyi vagy még több szabálytalansággal szembesültünk, mint az elmúlt évben. Több üzlet 
még utólag sem tudta bemutatni az egyes termékekre vonatkozó megfelelőség igazolást. 
Különösen kirívó ez a helyzet a fa fűrészáruk esetében, ahol a vizsgált tételek 96 %-ának nem 
volt megfelelőség igazolása.  
Mindezek mellett nagyon gyakran az általános kereskedelmi előírásokat is megszegték az 
ellenőrzött kereskedelmi egységek, mivel nem tartották be az árak feltüntetésére, bizonylati 
fegyelem megtartására, cégtábla kihelyezésére, a fogyasztók részére nyújtandó egyéb 
tájékoztatásokra, vásárlók könyvének kezelésére, a mérésügyi szabályok betartására 
vonatkozó rendelkezéseket. 
 
 
Festékipari hígítók, grillgyújtók laboratóriumi vizsgálattal kiegészített piacfelügyeleti 
ellenőrzése 
2004. május hónapban a festékhígítók és grillgyújtó folyadékok forgalmazását, a termékek 
biztonsági követelményeknek való megfelelőségét ellenőrizte. A több megyét érintő 
piacfelügyeleti vizsgálathoz kapcsolódóan 1 féle festékhígítóból, 1 féle háztartási világító 
folyadékból, 2 féle grillgyújtó folyadékból, illetve aeroszolból került sor mintavételre 
(összesen: 4 féle minta). 3 féle termékkel kapcsolatban jelölési, címkézési hiányosságok 
kerültek megállapításra, továbbá 1 esetben a csomagolás kapcsán volt kifogásolt a 
gyermekbiztos zárókupak biztosításának hiánya. 
Az ellenőrzések összesen 31 kiskereskedelmi egységben, 2 nagykereskedelmi raktárban, 
továbbá 3 gyártó telephelyén zajlottak, melynek során a festékhígítók és grillgyújtó 
folyadékok forgalmazására vonatkozó jogszabályi előírások betartását vizsgáltuk. 
A területen végzett ellenőrzések tapasztalatai szerint a gyártók, forgalmazók, termékeikhez 
nem biztosítanak a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalmú címkéket még azonos 
áruféleségek esetében sem. A vonatkozó törvény hatálybalépését követően - figyelembe véve 
a két év türelmi időt - ugyanazok a problémák jelentkeztek a festékhígítóknál is mint a 
korábbi időszakban végzett vizsgálat során.  
A hígítókon és grillgyújtó folyadékokon lévő címkék tartalmi megfelelőségén túlmenően 
vizsgáltuk a kitapintható veszélyjelölés (háromszög) és „ártalmas” besorolású termékek 
esetében a veszélyre figyelmeztető R 65 mondat „Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen 
anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat)” feltüntetésnél a 
gyermekbiztos zárókupak meglétét. A kitapintható veszélyjelölés területén kevés terméknél 
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találtunk hiányosságot, de a gyermekbiztos zárókupak jellemzően hiányzott a fent részletezett 
jelölésű termékekről.  
Mindebből az a következtetés vonható le, hogy a gyártók, forgalmazók jellemzően három és 
fél évvel a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény hatálybalépését követően sem 
érzik felelősségüket ezen a területen, pedig a veszélyes anyagokat tartalmazó termékeknél 
még nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a termékbiztonsági előírásokra. A veszélyes 
anyagokra vonatkozó jogszabályok a csatlakozást követően lényegében nem változtak, tehát 
megítélésünk szerint elég idő állt rendelkezésre a harmonizált jogszabályi előírások 
megismerésére és gyakorlatban történő alkalmazására. 
Javulást tapasztaltunk a bizonylati fegyelem területén, ahol a vizsgált egységek mindössze 18 
%-ánál kifogásoltuk, hogy az eladásban tartott áruk eredetét csak részben tudták igazolni. 
Hasonlók a megállapításaink fogyasztói ártájékoztatás területén is, 2 helyen nem tettek eleget 
a kirakati ártájékoztatási, 1 helyen a fogyasztói ártájékoztatási és 8 helyen az egységárra 
vonatkozó tájékoztatási kötelezettségüknek az üzemeltetők.  
A vizsgálat ideje alatt mindösszesen 40.795 db 16.005.821 Ft értékű áru (hígító és grillgyújtó 
folyadék) címkézését, zárókupakját kifogásoltuk. A jogszabályi rendelkezéseknek, biztonsági 
előírásoknak nem megfelelő zárókupakok esetében haladéktalanul intézkedtünk a termékek 
forgalomból való kivonását illetően. A kiszabott fogyasztóvédelmi bírság együttesen eléri az 
1.350.000,- Ft összeget. 
 
 
Háztartási tisztítószerek piacfelügyeleti vizsgálata 
Szeptember hónapban helyi vizsgálat keretében ellenőriztük a veszélyes anyagokat tartalmazó 
háztartási tisztító szerek forgalmazási feltételeinek meglétét (címkézés, figyelmeztető 
felíratok, veszélyjelölések, csomagolás). Nem képezték a  vizsgálat tárgyát az aeroszolos 
kiszerelésű készítmények, mivel 2003. évben kifejezetten ezen termékkörre vonatkozó 
jogszabályi előírások teljesítését ellenőriztük a FVF országos vizsgálata során. A megyei 
vizsgálatot 3 gyártónál, 1 importőrnél, 4 nagykereskedelmi, 15 kiskereskedelmi egységben 
végeztük el, a felelősségre vonás aránya 91% volt. 
A fogyasztók egészségbiztonsági szempontjából különösen fontos a háztartási tisztítószerek 
megfelelő címkézése, csomagolása, figyelemfelkeltő veszélyjelölések, továbbá a biztonságos 
használatot segítő tájékoztatás megléte, mivel jelentős részük kémiai összetételükből adódóan 
veszélyes készítménynek minősülnek. 
A kereskedelemi forgalomban a következő irritatív, ártalmas, maró veszély besorolású 
háztartás – vegyipari termékeket találtuk kínálaton: tűzhelytisztítók, lefolyócső tisztítók, 
zsíroldók, WC, - fürdőszoba tisztítók és fertőtlenítők, vízlágyítók, vízkőoldók, hypo. Az előző 
évi vizsgálathoz képest összességében javuló tendenciát tapasztaltunk. A nagyobb gyártók, 
importőrök egyre inkább igyekeznek megfelelni a fogyasztóvédelemről, valamint a kémiai 
biztonságról szóló törvény és a végrehajtására kiadott EüM rendeletben előírt 
követelményeknek. Címkézés terén a fogyasztók tájékoztatása szempontjából lényeges 
információ a veszélybesorolás megjelölése, a veszélyes anyagösszetétel koncentráció %-ban, 
vagy az 1 % -nál magasabb klórtartalomnál előírt figyelmeztető mondat feltüntetése, melynek 
hiányát egyes termékeknél még mindég tapasztaltuk. Két féle maró veszély besorolású 
készítményt találtunk, amelyet gyermekbiztos záras csomagolás nélkül forgalmaztak. A 
vizsgálathoz során összesen 1.052.226,-Ft értékű árura vonatkozóan államigazgatási 
határozattal köteleztük a gyártókat és forgalmazókat a jelenleg hatályos jogszabálynak 
megfelelő címke, jelölés feltüntetésére, 36.470,- Ft értékű vegyipari termék értékesítését 
államigazgatási határozattal megtiltottuk. A kiszabott fogyasztóvédelmi bírság 790.000,- Ft 
volt. 
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Műszaki termékek vizsgálata 
 
Klímaberendezések piacfelügyeleti vizsgálata 
Az irányelvben előírt szempontok alapján 26 üzlet ellenőrzését végeztük el. Ebből 24 üzletben 
találtunk olyan árut, amelyek nem feleltek meg a rendeleti előírásoknak, így a kifogásolási 
arány 92 %-os volt. A kifogásolt üzletek közül 9 esetben magasfokú együttműködést 
tapasztaltunk, melynek eredményeként az ellenőrzést követően pár napon belül gyorsan és 
rugalmasan megszüntették a hiányosságokat. Ezen vállalkozásoknál nem volt szükséges külön 
intézkedések kiadása, valamint az ezekben feltárt hibák aránya és mennyisége a bírságolást 
sem tette indokolttá.  
Egyes – különböző sajtókban és szórólapokon történő hirdetés alapján is értékesítő – 
klímaberendezéseket árusító üzletekben a viszonylagos hideg idő miatt még nem kezdték meg 
ezen termékek árusítását, így ezen kereskedelmi egységek ellenőrzése nem történt meg. 
Az általános kereskedelmi előírások betartásában 2 üzlet tevékenységét kifogásoltuk, ugyanis 
azok az ellenőrzés időpontjában nem rendelkeztek működési engedéllyel.  
A legjellemzőbb hiányosságot a háztartási légkondicionáló berendezések 46 %-ában (12 
üzletben) az energia-hatékonysági tájékoztatás biztosításának elmulasztása jelentette, továbbá 
10 üzletben ezek nem voltak elhelyezve a kiállított gépeken. A használati-kezelési útmutatók 
minden esetben rendelkezésre álltak, egyes gépeknél azonban a műszaki adatok magyar 
nyelvű közlése hiányosnak bizonyult. Az áruk jótállási jegyeit az üzletek összessége 
biztosította, melyek közül 3 esetben (az üzletek 11,5 %-ánál) állapítottunk meg tartalmi 
helytelenséget tekintettel arra, hogy a fogyasztók jogairól nem volt bennük megfelelő 
tájékoztatás.  
A légkondicionáló berendezések biztonságosságával kapcsolatosan a jelölések és a hozzájuk 
tartozó dokumentáció alapján nem merült fel gyanú azok veszélyességét illetően. Az 
ellenőrzés során egy esetben tapasztaltuk, hogy a gépen nem volt feltüntetve a CE 
megfelelőségi jelölés. A jelölés viszont megtalálható volt minden más helyen, így pl. jótállási 
jegyen, használati –kezelési útmutatón és a dobozon is. A berendezés megfelelőségi 
nyilatkozatát is bemutatták, a gépen a CE jelölést utólag pótolták.  
Sok esetben tapasztaltuk, hogy a használati-kezelési útmutató tartalmaz a 2/1984. (III. 10.) 
BkM-IpM eü. rendelet alapján minőségtanúsítást, amelyeket újabban kombinálnak a 
biztonságra vonatkozó európai uniós irányelvekkel vagy szabványokkal. Természetesen ez 
nem helyettesítheti a megfelelőségi nyilatkozatokat vagy típusvizsgálati tanúsítványokat. A 
saját megfelelőségi nyilatkozatok megléte mellett előfordult olyan eset is, hogy a termék 
biztonságosságát, mintegy megerősítésül, külső szervezettel is igazolták. Igaz, hogy ez nem a 
rendeletben kijelölt hazai vizsgáló és minősítő szervezet volt, hanem a Műszaki Biztonsági 
Hivatal Felügyelete.  
 
Az energia-hatékonysági tájékoztatások feltüntetésének vagy meglétének hiányát a nagy 
áruházláncokba tartozó üzletekben (TESCO, AUCHAN, PRAKTIKER, BAUMAX) 
ugyanúgy tapasztaltuk mint a kisebb boltokban, pedig ezen egységektől nagyobb szakmai 
hozzáértés vagy figyelmesség lenne feltételezhető. Ezen hiányosság körülbelül azonos 
mértékben fordult elő az előzőekben felsorolt áruház típusokban.  
Intézkedéseink közül 13 üzletben (50 %) 1.130.000 Ft fogyasztóvédelmi bírság került 
kiszabásra, 30.000 Ft-tól 200.000 Ft-ig terjedő összegben. Továbbá 13.551.000 Ft értékű 
árura adtunk ki kötelezést, amelyekben elsősorban az energia-hatékonysági tájékoztatások, 
megfelelő tartalmú jótállási jegyek és az alapvető tájékoztatást adó címkézési hiányosságok 
pótlásait írtuk elő a kereskedőknek. Egy üzlet esetében kezdeményeztünk bezáratást, 
működési engedély hiányában.  
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Mezőgazdasági és kertészeti kisgépek, eszközök piacfelügyeleti ellenőrzése 
2004. április hóban megyei kezdeményezésű vizsgálatként 22 üzletben ellenőriztük a 
mezőgazdasági, kertészeti kisgépek, szerszámok és felszerelések értékesítését. Az ellenőrzés 
elsődleges célja volt a veszélyes áruk kiszűrése a forgalomból. Megnyugtató eredményként 
értékelhető, hogy az ellenőrzött üzletekben a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség által letiltott, 
veszélyes árukat nem forgalmaztak. A gépek biztonságosságát igazoló dokumentációkat is 
rendben találtuk. A magyar nyelvű vásárlási tájékoztatók meglétében és tartalmi 
megfelelőségében lényeges javulást tapasztaltunk a kb. 2 évvel ezelőtti helyzethez képest. 
Ellenőriztük a kültéri gépeken a zajszint feltüntetéseket is, ezek a gépek döntő részén  
feltüntetésre kerültek.  
A megfelelő tartalmú jótállási jegy hiányát csupán egy forgalmazónál tapasztaltuk, amely 
jótállási jegy nem tartalmazta a jótállás alapvető feltételeit, a vásárló jogait. Így a vásárlót a 
hiányos tájékoztatás félrevezetheti törvényes jogai érvényesítésében.  
Negatív tapasztalatunk volt, hogy az egységárak feltüntetési kötelezettségének az ellenőrzött 
üzletek 32 %-a szinte egyáltalán nem tett eleget. Ezen hiányosság elsősorban a 
növényvédőszereknél, vegyszereknél, műtrágyáknál, virágföld áruk esetében jelentkezett. Az 
egységárak feltüntetését lényeges kötelezettségnek tartjuk a fogyasztó részére, ugyanis így 
van a kedvező vásárlást megkönnyítő összehasonlítási lehetősége a különböző helyen 
forgalmazott áruk esetében.  
Lényeges javulás tapasztalható a fogyasztók alapvető tájékoztatása területén. A két évvel 
ezelőtti vizsgálat során ezen ellenőrzött termékcsoportoknál mintegy 90 %-os hiányosságot 
tapasztaltunk az alapvető tájékoztatási, címkézési kötelezettség teljesítésében. Jelenlegi 
vizsgálatunknál ezen hiányosságok arányát az áruk kb. 10-20 %-ában állapítottuk meg.  
A tapasztalt hiányosságok miatt 16 üzletet sújtottunk 810.000 Ft összegű fogyasztóvédelmi 
bírsággal, továbbá 4 esetben összesen 40.000 Ft helyszíni bírság kiszabására került sor. A 
döntő részben tájékoztatási hiányosságok miatt több mint 5 millió Ft összértékű áru 
értékesítését kötöttük feltételhez, illetve köteleztük a kereskedőket a hiányosságok pótlására.  

Egyéb 
 
Díszállat kereskedésre vonatkozó szabályok betartása 
2004. tavaszán két héten keresztül ellenőriztük Bács-Kiskun Megyében a különféle dísz- és 
hobbiállatok, valamint a tartásukhoz szükséges eszközök és eleségek forgalmazásának 
körülményeit. Vizsgálataink 26 kiskereskedelmi, illetve 1 nagykereskedelmi egységet 
érintettek. Tapasztalataink nem voltak kedvezőek, a felelősségre vonás aránya 96%-os volt. 
A fogyasztóvédelemről szóló törvény, illetve más jogszabályok számos olyan jelölési 
követelményt támasztanak, amelyek a fogyasztók megfelelő tájékoztatását, illetve a termék 
biztonságosságának megítélhetőségét szolgálják. Nem kivételek ez alól a különféle 
akvarisztikai felszerelések sem, tehát az alapvető információkat, jelöléseket ezen termékek 
vonatkozásában is biztosítani kell a forgalmazónak. Az ellenőrzések során bebizonyosodott, 
hogy az ellenőrzött kereskedők jó része nincs tisztában a tevékenységükre vonatkozó 
legalapvetőbb szabályokkal sem. Speciális kínálatú egységekről lévén szó, állandó vevőkörrel 
rendelkeznek, ezért nem is fordítottak gondot a szabályok megismerésére és azok betartására. 
A legtöbb szabálytalanság a termékek címkézése, az ártájékoztatás, illetve a bizonylati 
fegyelem és a mérésügyi szabályok megsértése körében fordult elő. A vizsgált egységek 
számához viszonyítva kirívóan sok, hét üzletben észleltük, hogy a hálózati elektromos 
árammal működő termékek címkézése hiányos, a CE jelölés sem a terméken, sem annak 
csomagolásán vagy használati-kezelési útmutatóján nem szerepelt. Emiatt mindösszesen 
531.779 Ft értékű áru további forgalmazását tiltottuk meg. 
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Tekintettel arra, hogy az ellenőrzés alá vont árukészlet több hatóság hatáskörét is érintette, a 
vizsgálatokat több esetben társhatóságok bevonásával végeztük el. A Kiskunsági Nemzeti 
Park Igazgatóságának munkatársai 2 ellenőrzésben, az Állategészségügyi és Élelmiszer 
Ellenőrző Állomás területi főállatorvosai pedig 4 üzlet vizsgálatában vettek részt.  
Az ellenőrzések negatív tapasztalatait értékelve, a jogszabályok halmozott megsértésére való 
tekintettel a kereskedőket változó, mindösszesen 1.545.000 Ft összegű fogyasztóvédelmi 
bírsággal sújtottuk. Mindösszesen 587.390 Ft értékű termék forgalmazását tiltottuk meg, 
illetve 2.225.801 Ft értékű áru további forgalmazását kötöttük a hiánypótlás feltételéhez. 
 
 
A békéltető testületek kötelező határozatai, ajánlásai végrehajtásának ellenőrzése 
Felügyelőségünk és a Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület (BT.) között a kezdetektől 
rendszeres, eredményes kapcsolat alakult ki. A BT. az eljárása során meghozott határozatait 
minden alkalommal – a törvényi előírásoknak megfelelően – megküldi Felügyelőségünk 
részére, a Felügyelőségünk által működtetett panaszirodában kihelyezésre került a Békéltető 
Testületek előtti eljárás kezdeményezésének lehetőségéről szóló tájékoztató, illetve a 
panaszügyintézés során az ügyfelek figyelmét minden alkalommal felhívjuk a vita 
rendezésének a BT. előtti lehetőségére.  
Tapasztalataik szerint a fogyasztók előtt egyre szélesebb körben válik ismertté a Békéltető 
Testületek működése, és szerepe. Többek között ebből adódóan megyénkben a Békéltető 
Testület folyamatosan bővülő szervként, mind nagyobb részt vállalva képes közreműködni a 
fogyasztói panaszok rendezésére irányuló kiterjedt tevékenységben. Problémák, nehézségek 
azonban még mindig adódnak. 
A Békéltető Testületek működése nem csupán a létrehozatal óta eltelt viszonylag rövid idő 
miatt, hanem a Magyarországon még újszerű – alternatív vitarendezésre lehetőséget nyújtó – 
jogintézményhez fűződő bizonytalanság, értetlenség miatt is nehézségekkel küszködik.  
Bizonytalanság érezhető a fogyasztók oldalán, akik nem bíznak a hatósági eszközöket 
nélkülöző, jórészt önkéntes alávetésen alapuló eljárás sikerében, eredményességében.  
A gazdálkodó szervezetek részéről is megfigyelhető idegenkedés, értetlenség, amelynek 
alapja – ugyancsak az előbbiekben megfogalmazott ok miatt – a határozatok 
kikényszeríthetőségének korlátozottsága, a teljesítés elmaradása esetén a szankció 
súlytalanságának érzetéből adódik. Ennek következtében a BT. előtti eljárás felfogásuk 
szerint nem rendelkezik azokkal az eszközökkel, amelyek hatására ahhoz indokolt 
komolysággal kellene viszonyulni. 
Az európai mintájú vállalkozói hozzáállás meghonosodása a későbbiekben minden bizonnyal 
a BT tevékenységét érintően is a szemlélet változását hozza majd; eredményezve azt, hogy 
Békéltető Testületek előtti és általában az alternatív vitarendezési eljárásokat minden oldal a 
kellő súllyal fogja értékelni. Felügyelőségünk – összhangban az Európai Unió elvárásaival – a 
továbbiakban is erősíteni kívánja a fogyasztói jogérvényesítésnek a Békéltető Testületek által 
nyújtott lehetőségét.  
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XXIIIIII..  
GGYYÁÁMMÜÜGGYYII  MMUUNNKKAA  

 

SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK 
 
A Megyei Gyámhivatal az elmúlt évhez viszonyítva változatlan személyi-, tárgyi- és 
elhelyezési feltételek mellett végzi feladat- és hatáskörét. 
A gyámhivatal 2 osztályra tagozódik, a Hatósági Osztályra és a Gyermekvédelmi Osztályra, a 
hivatal létszáma 12 fő, 1 kolléganő Gyed-en van, feladatkörét – az alapellátási szakreferensi 
feladatokat – belső helyettesítéssel egy hatósági ügyintéző látja el. 

 

SZAKMAI IRÁNYÍTÁS FELÜGYELET 

Jegyzői hatáskör vizsgálata 
 
2004. évben is elkészítettük a munka- és ellenőrzési tervünket, ezt követően féléves 
munkaprogram alapján ütemeztük vizsgálatainkat. A jegyzői gyámhatóságoknál a korábbi 
évekhez hasonlóan a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított 
1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 107. §-ában felsorolt valamennyi hatáskört ellenőriztük.  
 
Az ellenőrzési időszak februártól október hónapig tartott, ez idő alatt 7 várost és 15 községet, 
összesen 22 település 28 gyámhatóságát ellenőriztünk.   
A jegyzői gyámhatósági ügyintézők általában középfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek, 
de előfordul főiskolai, egyetemi képesítésű dolgozó is. A magasabb iskolai végzettséggel a 
városi jegyzői gyámhatóságoknál dolgoznak számottevően.  
Az ügyintézők szakvizsgával és egy-két esetben alapfokú számítógépes ismerettel 
rendelkeznek.  
A tárgyi feltételekben sok pozitív benyomás érte hivatalunkat, egyre több Polgármesteri 
Hivatal újul meg kívül és belül egyaránt, az ellenőrzött települések zömében számítógépet 
használnak.   
 
Az ügytípusok közül a családi jogállás rendezést, védelembe vételt, az ideiglenes hatályú 
elhelyezést, és az eseti gondnok rendelést lehet kiemelni, ezek a leggyakrabban előforduló 
ügyek.  
 
A családi jogállás rendezése tárgyában korábban tipikus problémaként jelentkezett, hogy a 
jegyzői gyámhatóság hatáskört vont el, amikor az anyakönyvvezető apa adatai nélkül 
anyakönyvezett gyermek születéséről küldött értesítésére – apai elismerő nyilatkozat 
felvételének hiányában – eljárást folytatott le ahelyett, hogy a Városi Gyámhivatal részére 
továbbította volna az értesítőt.  
 
Új helyzetet teremetett a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi 
eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet (Gyer.) 2003. február 15-én hatályba 
lépett módosítása, amely erre és számos további jegyzői gyámhatósági eljárási problémára 
választ adott. Ezen új jogszabályi rendelkezések gyakorlatba történő átültetésének 
kontrollálására helyeztük a hangsúlyt ez évi vizsgálataink során. 
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Védelembe vételi ügyek képezik a jegyzői gyámhatóság munkájának magját. 
Korábban nem volt egyértelmű a hatóságok számára, hogy mikor szükséges eljárást 
megszüntetni vagy kérelmet elutasítani. A Gyer. módosítás egyértelművé tette az ügyfél 
fogalmának megítélését, így a továbbiakban már nem maradt kétséges, hogy a hatóságnak 
mely esetekben szükséges elutasítani és eljárást megszüntetni. A védelembe vétel 
felülvizsgálatával kapcsolatban a védelembe vételi eljárásra vonatkozó szabályok az 
irányadók, így tárgyalást szükséges tartani a felülvizsgálat alkalmával is. 
A védelembe vétel során a legfontosabb eljárási cselekmény a gondozási-nevelési terv 
elkészítése – ez az a terv, amely a gyermeket érintő veszélyhelyzet elhárításához szükséges 
magatartás szabályokat tartalmazza. A jogszabály-módosítást követően már a gyermekjóléti 
szolgálat által elkészített tervet nem a jegyző, hanem a családgondozó ismerteti a gondozó 
szülővel és a gyermekkel. 
Ez az új rendelkezés azonban azt eredményezte, hogy a jegyzői gyámhatóságoknak nincs 
jogszabályi lehetősége arra, hogy a gondozási terv határidőben történő elkészítését és 
ismertetését kontrollálja. A gyakorlat további jogszabály-módosítást tesz indokolttá.  
A védelembe vételi ügyek ellenőrzése során általánosságban elmondható, hogy az új 
jogszabályi rendelkezések a jegyzői gyámhatóságok, a városi gyámhivatalok, valamint a 
gyermekjóléti szolgálatok között a hatékony együttműködést és az egységes szemlélet 
kialakítását eredményezték.  
 
Egy városi jegyzői gyámhatóságnál – munkaterven felül - komplex vizsgálatot folytattunk.  
Az ellenőrzés szükségességét a Megyei Gyámhivatalhoz érkező fellebbezések száma és az 
elsőfokú döntések megsemmisítése és új eljárásra történő utasítása tette indokolttá, valamint a 
módszertani gyermekjóléti szolgálat által telefonon kért sorozatos szakmai konzultáció, 
melyben mintegy megerősítést várt a jóléti szolgálat munkája helyességének elismeréséről.  A 
problémát a családok veszélyeztetettségének megítélése okozza, mivel eltérő súllyal ítéli meg 
a családok helyzetét, mely nézetbeli ellentétet eredményez közte, a városi gyámhivatal és a 
gyermekjóléti szolgálat között. Az egységes szemléletmód és gyakorlat kialakítására hívtuk 
fel a figyelmet.  
 
Az ideiglenes hatályú elhelyezési ügyek ellenőrzése alkalmával kirívó hibát nem észleltünk.  
Az a kezdeti bizonytalanság, amely ezen ügyterületre volt jellemző, nevezetesen, hogy mely 
esetben szükséges a jegyzői gyámhatóságnak, illetve a városi gyámhivatalnak eljárnia, 
megszűnt az e témában kialakított szakmai iránymutatásunk segítségével.       
 
Az eseti gondnok rendeléseknél is hasonlóan az ideiglenes hatályú elhelyezésekhez 
problémaként vetődött fel a hatáskör kérdése. Tekintettel arra, hogy a hatályos jogszabály 
ugyan párhuzamos hatáskörként szabályozta, de nem nyújtott az eljáró hatóságok számára 
megfelelő segítséget, mikor ki a hatáskör címzettje az eljárás lefolytatására (jegyzői 
gyámhatóság vagy városi gyámhivatal). Ennek érdekében, ez évben a jegyzői tájékoztatóban e 
témakörben részletes, példákkal, táblázattal szemléltető segédanyagot jelentettünk meg, 
melyben felhívtuk a jegyzői gyámhatóságok figyelmét a 2004. január 1. napjától hatályos 
jogszabály rendelkezéseire, mely változást hozott az eseti és ügygondnok rendelés 
hatáskörének gyámhivatal és jegyzői gyámhatóság közötti megoszlásában, tovább szűkítve a 
jegyző jogosítványait.   
A szakmai segédanyag következtében az ellenőrzéseink alkalmával egyre kevésbé 
tapasztaltuk a bizonytalanságot és jó hasznát vették az autópálya kisajátítással érintett 
települések gyámhatóságai is.  
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Hivatalunk a 2004. évi ellenőrzési programját egy új elemmel bővítette ki, mégpedig 
felmérést készített az Állampolgári Charta bevezethetőségének, valamint az Európa Terv 
gyermekek helyzetét javító intézkedéseinek végrehajtására történő felkészülésről.  
 
A vizsgálat alkalmával nyilatkoztattuk a jegyzői gyámhatóságokat, hogy ezen kérdéskörrel 
kapcsolatban megjelent 2326/2003. (XII. 13.) Korm. határozat tartalmát ismerik-e, illetve 
milyen elképzeléseik vannak a bevezetésére.  
A kisebb településeken nem ismerték a jogszabályban foglaltakat. Ezeknél a településeknél 
rendelkezésre bocsátottuk a jogszabályt.  
A nagyobb települések viszonylatában a mozgáskorlátozottak, babakocsival közlekedő 
gyermekes szülők hivatalba történő bejutását könnyítették meg a „feljárók” építésével.  
 

Városi Gyámhivatali hatáskör vizsgálata 
 
Bács-Kiskun Megyében 2004. évben két település kapott városi rangot, amely azonban nem 
eredményezte a gyámhivatalok számának gyarapodását, továbbra is 18 városban működik 
gyámhivatal. A két új város létrejötte azt feltételezte, hogy a korábbi gyakorlat szerint 
gyámhivatalt fognak létrehozni, amelyre vonatkozó igényüket jelezték is hivatalunk felé. 
Bennünket is váratlanul ért a 2005. évi költségvetésről szóló törvény rendelkezése, amely nem 
teszi lehetővé az újonnan városi rangot kapott települések számára a gyámhivatal alakítását. 
 
Működő gyámhivatalaink vonatkozásában az alábbi típusú ellenőrzéseket terveztük 2004. 
évben: 
Ø témavizsgálat  
Ø komplex vizsgálat  
Ø célvizsgálat 
 
A témavizsgálat az éves ütemezés szerint 6 városi gyámhivatalt érintett, figyelembe véve a 
Gyer. 5. § (1) bekezdését, amely szerint a városi gyámhivatalok gyermekvédelmi hatósági 
munkáját négyévenként ellenőrzi a megyei gyámhivatal. 
A vizsgálat általános szempontjai közül különös hangsúlyt fektettünk a személyi feltételek 
alakulására, amely az – Uniós csatlakozást követően – az ügyintézési határidő jelentős 
csökkentése következtében új megvilágítást nyert. 
 
Kiemelt vizsgálati szempontként határoztuk meg: 
Ø ideiglenes hatályú elhelyezéseket, 
Ø az ideiglenes hatályú elhelyezések felülvizsgálatát 
Ø az átmeneti nevelésbe vételt. 
 
Célvizsgálatot nem terveztünk 2004. évben, ennek ellenére évközben két témában is felmerült 
a szükségessége: 
Ø átmeneti nevelt gyermekek nyári kapcsolattartása 
Ø ideiglenes hatályú elhelyezettek felülvizsgálatának elhúzódása 
 
A gyámhivatalok fennállásának 7 éve alatt nem sikerült elérnünk, hogy a szakminisztérium 
által javasolt ügyintézői létszámot biztosítsák a városi önkormányzatok. 
Ebben az évben először ilyen irányú folyamatos észrevételeinket figyelembe vették, sőt 
helyenként túl is teljesítették. Mindez nagymértékben köszönhető az államigazgatási eljárás 
általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény 2004. május 1. napján hatályba lépett 
módosításának, amely az ügyintézési határidőt kiskorú ügyfél esetén 15 napra szűkítette a 
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korábbi általános 30 nap helyett. E törvényi rendelkezés a gyámhivatalok számára jelentős 
többletmunkát eredményezett, hiszen itt kevés kivétellel kiskorúak ügyeit intézik. 
 
Felmértük a gyámhivatali körzetek lakosságszámát és az ügyintézői létszám alakulását, majd 
e táblázatot tovább részletezve összehasonlító felmérést készítettünk gyámhivatalonként az 
egy ügyintézőre jutó lakos, ügyirat, határozat és gondnokoltak száma vonatkozásában. 
A kapott adatokat igen tanulságosnak találtuk, ezért megosztottuk a városi gyámhivatalokkal 
is, akik így először szembesültek, illetve ismerték meg egymás munkaterheit. 
 
 
Témavizsgálatok 
 
A 2004. évben vizsgálatra ütemezett városi gyámhivatalok a kisebb lakosságszámú egy-két 
körzettel rendelkező gyámhatóságok közül kerültek ki, általában két fő ügyintézői 
létszámmal. 
A tárgyi feltételekben némi javulás tapasztalható. Az ügyintézők elhelyezése egyre inkább 
megfelel a kultúrált ügyintézés feltételeinek, az Uniós elvárásoknak. Hiányosságok 
mutatkoznak azonban még az elektronikus elérhetőség területén. Több gyámhivatal nem 
rendelkezik önálló e-mail címmel, amely azt eredményezi, hogy gyakran csak késve jutnak a 
fontos információkhoz, az azonnali feladatokhoz. E problémával azt követően szembesültünk, 
hogy a Megyei Gyámhivatal is ebben az évben egyre inkább igénybe vette az elektronikus 
levelezés adta lehetőségeket, különösen a sürgős feladatok elrendelése, illetve a 
terjedelmesebb írott anyagok továbbítása során. 
 
Megállapítottuk, hogy az ideiglenes hatályú elhelyezéseket zömében a jegyzők rendelték el, 
amelyet védelembe vétel, vagy alapellátás előzött meg, tehát az érintett családok valamilyen 
módon már korábban a gyermekvédelemmel foglalkozók látókörébe kerültek. A családból 
történő kiemelést megelőzően már történt kísérlet a veszélyhelyzet feloldására és mintegy 
végső megoldásként alkalmazták az elhelyezést, amelyet minden esetben indokoltnak ítéltünk 
meg az adott helyzetben. A döntést követően késlekedés nélkül továbbították az iratokat a 
gyámhivatalhoz a felülvizsgálat érdekében, amelyet a gyámhivatalok azonnal meg is kezdtek. 
A határidő túllépését azonban szinte minden esetben meg kellett állapítani, amelyet kivétel 
nélkül a szakszolgálat javaslatának, illetve az egyéni elhelyezési-nevelési terv késedelmes 
megküldése eredményezett.  
Szintén általános hibaként tapasztaltuk, hogy a gyámhivatal a benyújtott egyéni elhelyezési 
tervet elfogadta, ám annak ellenére a kapcsolattartást attól eltérően szabályozta. Különösen az 
időszakos kapcsolattartás területén okozott ez gondot, hiszen arra vonatkozóan az egyéni 
elhelyezési terv nem tartalmazott javaslatot, a gyámhivatal pedig azt is szabályozta.  
Ezt a problémát már a korábbi másodfokú ügyintézés során, illetve előző évi vizsgálati 
tapasztalataink alapján is észleltük, ezért a szakszolgálat bevonásával kezdeményeztük a 
gyermekotthonok házirendjének átdolgozását, illetve célvizsgálatot ütemeztünk be a 
szakellátásban élő kiskorúak nyári kapcsolattartásának alakulásáról.  
Az ideiglenes hatályú elhelyezések felülvizsgálatának eredményeként zömében átmeneti 
nevelésbe vételre került sor. A gondozási díjak megállapítását azonban több esetben anélkül 
mellőzték, hogy az erre vonatkozó bizonyítási eljárást lefolytatták volna. 
 
 
Komplex vizsgálat 
 
Az esedékes négyévenkénti vizsgálattal érintett gyámhivatalok közül jelöltük ki a komplex 
ellenőrzésben részt vevő gyámhatóságot. 
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A kiválasztásnál szerepet játszott, hogy a kijelölt gyámhivatalnak nincs vezetője, két egymás 
mellé rendelt ügyintéző látja el a gyámhivatali feladatokat. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a 
szakmai munka minőségét a fentiek mennyiben befolyásolják.  
Kizárási kérelem benyújtása esetén ez idáig is jogértelmezési problémát jelentett, hogy a 
kizárás kérdéséről a szervezet vezetője vagy a szakmai felettes döntsön. 
A valamennyi városi gyámhivatali hatáskör vizsgálata nagy feladatot jelentett, minden 
ügycsoportból véletlen kiválasztás alapján 2-3 ügyet néztünk meg, amely azonban így is 
tetemes számú ügyiratot tett ki. 
Megállapításaink összességében pozitív kicsengésűek voltak. 
Örömmel állapítottuk meg, hogy az ügyintézők iránymutatásainkat munkájuk során 
figyelembe vették és alkalmazták. A vezető nélküli szervezeti forma hátránya azonban az 
említett kizárási kérelem esetén felmerült problémán túl a gyámhivatal képviseletében is 
megmutatkozik. Felelős vezető hiányában a munka elosztása, a felelősség kérdése is 
felvetődik. 
 
 
Célvizsgálat 
 
A szakellátásban élő kiskorúak nyári kapcsolattartása ellenőrzésének apropóját – mint már 
említettük – 2003. évi vizsgálataink megállapításai adták. 
A célvizsgálat elrendelésének előzményeként kezdeményeztük a megye valamennyi 
gyermekotthona felé a házirendek átdolgozását, amelyhez útmutatást is adtunk. Az elkészült – 
módosított – házirendek ismeretében a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatot azzal 
kerestük meg, hogy az egyéni elhelyezési tervek készítése során egyéni, testre szabott 
javaslattal éljenek a kapcsolattartás szabályozása kérdésében. A városi gyámhivatalok 
figyelmét pedig arra hívtuk fel, hogy az egyéni elhelyezési terveket csak akkor fogadják el, ha 
azok a gyermek érdekének megfelelő javaslatot tartalmaznak a kapcsolattartás kérdésében, 
hiszen a gyámhivatal a szabályozás során a javaslattól nem térhet el. Az újraszabályozásról 
hozott gyámhivatali döntéseket pedig mindig meg kell előznie az egyéni elhelyezési terv 
módosításának.  
Ilyen előzmények után határoztuk el, hogy a nyári időszakban vizsgálat tárgyává tesszük a 
gyermekotthonban élő gyermekek nyári kapcsolattartását. 
A vizsgálat a megye 8 gyermekotthonára terjedt ki, ahol összesen 334 gyermek került 
elhelyezésre. Közülük mindössze 85 kiskorú tartózkodott ténylegesen a gondozási helyen 
kívül engedéllyel, amely azt jelenti, hogy csupán a gyermekek 25 %-a tart fenn valamilyen 
kapcsolatot családjával. 
Általánosságban megállapítottuk, hogy sok esetben bár a gyámhivatal szabályozta a 
kapcsolattartást, a szülők nem éltek ezzel a jogukkal, illetve e kötelezettségüket nem 
teljesítették. A gyermekek nagy része más hozzátartókkal, a tágabb rokonsággal tart fenn 
szorosabb viszonyt. A kapcsolattartás dokumentációja szinte minden esetben mellőzte az 
írásbeliséget, személyes vagy telefonon történő egyeztetésen alapult, amelytől azonban az 
ellenőrizhetőség érdekében nem lehet eltekinteni. 
 
A másik, az ideiglenes hatályú elhelyezettek felülvizsgálatának elhúzódásával kapcsolatos 
célvizsgálatra a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat jelzése alapján került sor, amelyben 
kigyűjtötte azon kiskorúakat, akik vonatkozásában az ideiglenes hatályú elhelyezést követően 
a gyámhivatalok nem intézkedtek a felülvizsgálatról, így a gyermekek státusza beutalásukat 
követő több hónap elteltével sem változott. E jelzés meglepte hivatalunkat, hiszen 
ellenőrzésünk és a II. fokú ügyintézés során ilyen kirívó esetekkel nem találkoztunk.  Azt 
azonban érzékeltük, hogy a szakszolgálat és a gyámhivatalok között feszültség van, hiszen a 
felülvizsgálatok során tapasztalt határidő túllépést a gyámhivatalok a szakszolgálat 
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javaslatainak késedelmes megküldésével, a szakszolgálat pedig a gyámhivatalok 
mulasztásával magyarázták. 
 
Vizsgálati megállapításaink sommázásaként, illetve a panaszos ügyek kivizsgálása során 
tapasztaltak alapján elhatároztuk, hogy a gyámhivatalok vizsgálatát a Gyer.-ben előírt 
négyévenkénti vizsgálat helyett sűrűbben, lehetőség szerint kétévente végezzük el. 
Meglátásunk szerint a gyámhivatalok igénylik a közvetlen segítségnyújtást, illetve egyes 
hivatalok esetében szükség van a gyakoribb szakmai ellenőrzésre a jogszerű működés 
érdekében. 
Különösen igaz ez olyan gyámhivatalok vonatkozásában, ahonnan fellebbezés egyáltalán 
nem, vagy csak elvétve érkezik, így a szakmai munkáról nincs információnk. A négyévente 
ütemezett vizsgálatok e tekintetben nem bizonyultak elegendőnek.  
 
Terveink szerint ezért 2005. évben – a megye 18 gyámhivatalának felét érintően – kilenc 
gyámhivatal ellenőrzését végezzük el az ütemezés szerinti jegyzői gyámhatóságok vizsgálata 
mellett, amely várhatóan jelentős többletterhet ró majd hivatalunkra. 
 

Személyes gondoskodást nyújtó alapellátások vizsgálata  
 
Az e feladatra kijelölt módszertani intézmények bevonásával a gyermekjóléti szolgáltatás 
területén 22 települési önkormányzat (7 város 15 község) illetékességi területén végeztünk 
szakmai vizsgálatot, 2 önkormányzati fenntartásban működő bölcsőde (Dunavecse, 
Tiszakécske), valamint 6 átmeneti gondozást nyújtó intézmény és 7 helyettes szülői ellátás 
szakmai vizsgálatát iktattuk be és bonyolítottuk le.  
 
Az év elején újfent elvégeztük az alapellátó hálózat felmérését, melyet a szakminisztérium 
felkérésére kiterjesztettünk a bölcsődék, családi napközik, valamint a gyermekjóléti 
szolgálatok működési engedélyére is. Az adatok összegzését követően megállapítottuk, hogy 
a szolgáltatók az esetek nagyobb hányadában határozatlan időre szóló működési engedéllyel 
bírnak, melynek kiadására még 2003. január 1-jét megelőzően került sor. Azonban 
vizsgálataink során gyakran tapasztaljuk, hogy a szolgálatok több mint fele – mind a 
személyi, mind a tárgyi és elhelyezési feltételek fogyatékosságai miatt – nem felel meg a 
határozatlan időre kiadott működési engedélyben foglaltaknak.  
A vizsgálatok során azt is konstatáltuk, hogy a kijelölt városi jegyzők által az új szabályozás 
alapján kiadott határozatok egyáltalán nem, vagy nem jól rögzítik a szolgáltató tevékenység 
kezdő időpontját, annak típusát és formáját, a működési feltételek (különösen a személyi 
feltételek) függvényében az engedély hatályát, a jogorvoslati fórum helyét. Visszatérő 
hibaként tapasztaljuk, hogy az engedélyben együtt rendelkeznek a Gyvt., valamint az 1993. 
évi III. törvény (Sztv.) hatálya alá tartozó ellátási területekről.  
Mindezek kiküszöbölése érdekében a Közigazgatási Hivatal Hatósági Főosztályának szociális 
intézményekkel foglalkozó munkatársaival karöltve konzultációs jellegű értekezletet 
szerveztünk a szociális és gyermekjóléti alapellátások működésének engedélyezésével 
kapcsolatos témában. 
 
A napközbeni ellátás vizsgálata során szerzett tapasztalatainkra újfent megállapíthatjuk, 
hogy a települési önkormányzatok azt jellemzően a közoktatási törvény hatálya alá tartozó 
intézményekben szervezik meg. A négy év alatti korosztály napközbeni ellátásáról 12 
települési önkormányzat területén 23 e célt szolgáló bölcsőde működik. Vagyis egy település 
kivételével (itt ellenben családi napközi útján biztosított az ellátás) minden tízezernél több 
állandó lakossal bíró településen (már) működik ez az ellátási forma. A családi napközik 



 - 201 - 

száma 14, melyek jellemzően szociális vállalkozók fenntartásában üzemelnek. Közülük 7 
intézmény esetében van tudomásunk – férőhelyek igénybe vétele céljából – az 
önkormányzattal kötött ellátási szerződésről. 
 
A bölcsődék vizsgálatával összefüggően fontos kiemelni Tiszakécske Város Önkormányzata 
által fenntartott intézményt, ahol az önkormányzat kérésére a szakmai vizsgálattal egyidejűleg 
a bölcsőde küszöbön álló átszervezését, óvodával történő integrációját – az Országos 
Módszertani Intézmény bevonásával – véleményeztük. Szakmai anyagunkban hangsúlyosan 
kidomborítottuk, hogy az átszervezés kizárólag a szakmai önállóság megtartása mellett 
kivitelezhető.  
 
Jászszentlászló-Móricgát községi önkormányzatok körjegyzője bölcsődei csoport létrehozása, 
működtetése tárgyában kereste meg hivatalunkat. A beterjesztett anyagban felvázolt 
koncepció két lehetőséget vetített előre. Elsődlegesen a szociális ágazathoz, vagyis a 
Gondozási Központhoz történő integrációt, vagy pedig az óvoda berkein belül történő 
működtetést. Mivel a gyermekvédelem terén jelenleg hatályba lévő jogszabályok nem teszik 
lehetővé a szociális intézménnyel történő integrációt, továbbá a jogalkotó rendelkezése szerint 
a bölcsőde közelebb áll a közoktatási ágazathoz, a Közigazgatási Hivatal Törvényességi 
Főosztályával közösen kialakított álláspontunkban az óvodával történő integrációt 
támogattuk, természetesen amennyiben az integráló intézmény megfelel az erre előírt 
követelményeknek. 
 
A gyermekjóléti szolgáltatás tekintetében – a települések adatszolgáltatása ismeretében – 
elmondhatjuk, hogy a megye egész területén működik ez az ellátási forma. A fenntartók 
szerinti megosztást elemezve rögzíthetjük, hogy az ellátásban 91 fenntartó vesz részt, ebből 
87 önkormányzat. Az önkormányzati fenntartás 13 társulást (39 társult települést) takar. A 
fentieken kívül az ellátást 1 közhasznú társaság, 1 alapítvány, 1 közalapítvány és 1 egyéni 
vállalkozó biztosítja. 
 
A személyi feltételek kapcsán rögzíthetjük, hogy a jóléti szolgálatoknál családgondozói 
munkakörben foglalkoztatottak sorából még mindig kevés a felsőfokú szakirányú 
végzettséggel rendelkezők száma. A legtöbben pedagógus és védőnői képesítéssel bírnak. 
Szintén kevés azok száma, akik e képesítések mellé a jogszabályban meghatározott egyéb 
képesítést (mentálhigiénikus, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó) szereztek.  
Általánosan elmondható, hogy a nagyobb városokban (5000 fő kiskorú felett) működő 
gyermekjóléti szolgálatoknál hiányzik a speciális képzettségű szakalkalmazottak 
foglalkoztatása, vagy éppen alkalmazásuk az integráló intézmény vagy más 
intézményegységre szólóan (pl. családsegítő szolgálat) történik. Sok esetben a létszámarány 
a határozott idejű működési engedély kiadását sem teszi lehetővé. Nem jellemző a 
családgondozói asszisztensek foglalkoztatása, ezzel is könnyítve a magas esetszámmal 
dolgozó családgondozók terheit.  
A tárgyi és elhelyezési feltételek megléte (helyzete) szintúgy sok helyen hagy maga után 
kívánnivalót. 2004. január 1-jét követően még most is vannak olyan települések, ahol a jóléti 
szolgálatok munkatársai a feladat ellátásához szükséges minimális feltételekkel sem 
rendelkeznek.  
 
Az átmeneti gondozással kapcsolatban megállapítottuk, hogy a települési önkormányzatok 
gyermekjóléti alapellátási „hálója” az átmeneti gondozásra vetítve jelenleg kiforratlan. Az 
alapellátás e területén az ellátási formák bevezetése nem jellemző. Így 2004. évben I. fokú 
engedélyezési jogkörünkben eljárva egy működési engedélyt (határozatlan időre szólóan) 
adtunk ki önálló helyettes szülői ellátás működtetésére. Két esetben a helyettes szülők 
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személyében bekövetkezett változás okán módosítottuk a működési engedélyt. Egyébiránt a 
meglévő ellátást nyújtó intézmények, önálló szolgáltatók határozatlan időre szóló működési 
engedéllyel rendelkeznek. (22. számú melléklet) 
 
Magyarázatul szolgálhat, hogy a jogalkotó 2005. július 1-jei határidőre kitolta az 
önkormányzatok lakosságszámhoz kötött alapellátási szolgáltatások létrehozására irányuló 
kötelezettségére nyitva álló határidőt.  
 

MÁSODFOKÚ HATÓSÁGI JOGKÖR 
 
A II. fokú hatósági munkánk során hozott határozatok száma összességében 2003. évhez 
képest 54%-kal emelkedett. Ezen belül a városi gyámhivatalok határozatai ellen benyújtott 
fellebbezések 58%-kal, míg a jegyzői hatáskörben hozott határozatok elleni fellebbezések 
31%-kal több határozatot eredményeztek. (23. számú melléklet) 
 
A jegyzői feladatellátás fontosságát az adja, hogy az érintett családok a jegyzői intézkedés 
során találkoznak először a család életébe történő hatósági beavatkozással, amely vagy abban 
nyilvánul meg, hogy együttműködésre kényszeríti a családot a hatósággal, vagy abban, hogy 
megfosztja őket egymástól. Mindkét döntés súlyos beavatkozás a család autonóm életébe, és 
különösen komoly szakmai felkészültséget igényel annak a határnak a meghúzása, hogy mely 
ponttól nem várható már eredmény a védelembe vételtől, hanem egy sokkal radikálisabb 
intézkedés szükségeltetik. Hivatalunk kezdettől fogva célként tűzte ki, hogy megyeszerte 
egységes elvek, szempontok szerint szülessenek meg ezek a döntések, az intézkedéseket nem 
elhamarkodottan, de kellő gyorsasággal tegyék meg az arra feljogosított szervek. 
 
A Megyei Gyámhivatal összes II. fokú ügyének  13,7%-át képezik fellebbezés eredményeként 
látókörébe kerülő  és I. fokon jegyzői hatáskörben  meghozott döntések, így a hatósági 
ügyintézéssel csak esetlegesen kapunk képet a jegyzői munkáról, illetve érintőlegesen tudjuk 
befolyásolni azt. A konkrét, egyedi ügyek ugyanakkor a II. fokú ügyintézés során 
rávilágítanak a jogszabályi anomáliákra, és jogszabály-módosítási javaslatok kidolgozására 
sarkallnak bennünket. Így tevékeny részünk volt abban is, hogy a Gyer. 2003.II.15-én 
hatályba lépett módosítása több ponton egyértelműsítette a védelembe vételre vonatkozó 
jogszabályokat – ügyféli minőség kérdése, tárgyalás megtartása, gondozási-nevelési terv 
ismertetése – ezzel segítve elő a gyermekjóléti szolgálatok, a jegyzői gyámhatóságok és a 
városi gyámhivatalok jobb együttműködését. 
 
Mindemellett azonban a legtöbb információt, ismeretet az idén is a telefonon érkező 
jogértelmezési kérdések megválaszolásával, illetve az évente a települések ¼-ére kiterjedő 
szakmai felügyeleti vizsgálatok során gyakorlattá tett egyéni konzultációs lehetőség 
biztosításával tudtuk átadni a gyámhatóságoknak. 
 
Feltehetően a jogszabály folyamatos átdolgozásának, tökéletesítésének, továbbá a 
többcsatornás ismeretátadásnak köszönhetően a megfellebbezett I. fokú védelembe vételi 
határozatokat kettő kivételével helyben tudtuk hagyni, de az új eljárás lefolytatását ebben a 
két ügyben sem az anyagi jogszabály megsértése, hanem eljárási hiba miatt kellett 
elrendelnünk, az egyik ügyben annak érdemi kimenetelét lényegesen meghatározó eljárásbeli 
hiányosságok miatt többször is új eljárás lefolytatását kellett elrendelni. 
 
Ideiglenes hatályú elhelyezés ügytípusban ez évben ismételten igazolást nyert korábbi 
jogszabály-módosítási javaslatunk megalapozottsága, miszerint eme intézkedés ellen a 



 - 203 - 

jogorvoslati jog biztosítása gyakran azt idézi elő, hogy a fellebbezési jog gyakorlása az eljárás 
indokolatlan elhúzódásához vezet, vagyis esetleges megalapozatlan döntés esetén a gyermek 
később kerülhet vissza vérszerinti családjában, mintha a szülők nem fellebbeztek volna.  
Ehhez az ügykörhöz tartozóan kell említést tennünk arról, hogy törvényi felhatalmazás 
hiányában meg kellett semmisítenünk azt a határozatot, mellyel a pszichológus szakértői 
vélemény beszerzéséig az eljáró szerv felfüggesztette eljárását. Ilyen megoldásra a 
gyámhatóságok 2004. V. 1-jét követően többször tettek kísérletet, mivel az Európai Unióhoz 
történő csatlakozással összefüggő egyes jogszabályok módosításáról szóló 2004. évi XIX. 
törvény által a kiskorúakat érintő ügyekre előírt 15 napos ügyintézési határidőt a tényállást 
tisztázásának ezen - sok esetben elengedhetetlen - eszközei betarthatatlanná teszik. A kérdést 
szerencsére a KET rendezni fogja. 
 
A gyámhivatalok által hozott határozatok elleni fellebbezéseket megvizsgálva 
megállapítottuk, hogy jelentősen csökkent a helybenhagyható határozatok száma (míg az 
összes határozatok száma 150%-kal, addig a helybenhagyó határozatok száma csak 121%-kal 
nőtt), ami betudható az egyre bonyolultabb megítélésű ügyek számbeli növekedésének. Ezzel 
együtt megduplázódott (209%) a megváltoztató határozatok száma. II. fokú megsemmisítő 
döntés az előző évhez képest feleannyi, míg nem érdemi határozat (felfüggesztés, kizárás-
kijelölés, határidő hosszabbítás) másfélszer több esetben keletkezett. (24. számú melléklet) 
 
Fentieken túl jelentős változás a már hivatkozott eljárási határidők lényeges módosulása. 
Összetettebb esetekben a 15 nap nem elegendő a tényállás teljes körű tisztázásához, és miután 
az ilyen ügyek száma érzékelhetően nőtt, több alkalommal kellett az elintézési határidő 
meghosszabbítását elrendelni. Ezen esetekben többször úgy avatkoztunk be az eljárás 
menetébe, hogy felügyeleti intézkedés révén kellett egy korábbi döntés vonatkozásában 
változtatást végezni annak érdekében, hogy a jelenbeli viszonyok jogszerű keretek közé 
kerüljenek. 
Az ügytípusokon belül kapcsolattartás tárgyában keletkezett a II. fokú határozatainknak közel 
30%-a, ezek közül 1/3-a volt az I. fokú döntést helybenhagyó (25. számú melléklet). Ezen 
belül változatlanul magas arányt képvisel a nagyszülői kapcsolattartással összefüggésben 
keletkezett döntéseink száma. Ezen ügyekben kiemelkedő jelentősége van a pszichológus 
szakértői véleménynek, mint bizonyítási eszköznek. Említést érdemel az a konkrét ügy, 
melyben megkereséssel éltünk az adatvédelmi biztoshoz, aki válaszában kifejtette, hogy a 
szakvéleménynek csak az összegzést tartalmazó része bocsátható az ügyfelek rendelkezésére, 
irat-betekintési joguk gyakorlása során. Ezen állásfoglalás iránymutatást adott az egységes 
országos gyakorlat kialakításához. 
 
Előfordult, hogy szülői kapcsolattartási ügyben a gyámhivatal hatáskört vont el a bíróságtól, 
ugyanis eljárása során tévesen értelmezte a Csjt. 92. § (5) bekezdését, illetve elbírálatlan 
kérelmet tartalmazott az ügyfél fellebbezése. Ezen esetekben a megfelelő eljárás lefolytatására 
hívtuk fel a figyelmet, illetve utasítottuk az I. fokú szervet. 
 
Kapcsolattartás ügykörben kezdeményezett bírósági eljárások kivétel nélkül nagyszülőket 
érintő esetekben keletkeztek. Betudható ez annak, hogy egyre bonyolultabb családi jogi 
kapcsolatokba kell beavatkoznunk, továbbá a nagyszülői kapcsolattartás kérdésében a 
gyámhivatal kizárólag mérlegelési jogkörére alapított döntést hoz, a szülői kapcsolattartás 
mértékének figyelembe vételével. Emellett sajnos egyre gyakrabban fordul elő, amikor 
elhunyt gyermeke helyére kíván a nagyszülő a kapcsolattartás mértékét illetően lépni, ez 
azonban sérti a gondozó szülő kizárólagos törvényes képviselői jogosítványait.  
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Egy nagyszülői kapcsolattartásos ügyben a bíróság hatáskörelvonást állapított meg hivatalunk 
terhére, miután a szülő kérelmére akként rendelkeztünk az újraszabályozást illetően, hogy a 
szülővel azonos időpontban szabályoztuk a kapcsolattartást abban az élethelyzetben, amikor a 
szülő közös háztartásban élt saját szüleivel. Fentiek miatt a bíróság határozatunkat hatályon 
kívül helyezte: szóbeli indokolásában a bíróság meglepő módon hatáskörelvonást állapított 
meg hivatalunk terhére, amely jogértelmezés teljesen valószerűtlennek tűnt számunkra. Az 
írásos döntés kézhezvételét követően kívánjuk alaposan értelmezni az indokolást, és ezt 
követően dől majd el, hogy élünk-e a felülvizsgálat jogával. 
 
Speciális esetnek számított, amikor az ügyben szereplő mindkét ági nagyszülőpár 
párhuzamosan kérelmezte az unokáikkal történő kapcsolattartás biztosítását, a gondozó szülő 
és gyermekei kategorikus elutasító magatartása mellett. 
 
Évek óta érdekes tendencia, hogy arányában nem nő a családból való kiemelést eredményező 
nevelésbe vételi ügyek száma, ez pedig egyértelműen annak tudható be, hogy szigorú, 
garanciális eljárási szabályok alapján folyik az eljárás, melynek részese a gondozó szülő, s 
ezáltal az eljárás eredményeként a megalapozott döntéssel szemben nem merülhet fel kétség. 
A látókörünkbe került ilyen típusú ügyeknél előfordult a témavizsgálatoknál már említett eset, 
hogy a gyámhivatal az egyéni elhelyezési tervtől eltérően szabályozta a kapcsolattartást.  
II. fokon elbírált vagyoni ügyekkel kapcsolatban megállapítható, hogy számuk ugyan 
növekedett, azonban kirívóan súlyos vagyoni hátrányt okozó ügy nem fordult elő. Kivétel 
nélkül a kiskorúak vagyoni érdekei védelmében hoztunk döntést, és korlátoztuk szüleik 
vagyonkezelői jogát.  
 
Munkánk során újdonságnak számított, hogy örökbefogadási ügyben ebben az évben 8 
határozatot is hoztunk, melyek átfogták az örökbefogadás ügyintézésének minden mozzanatát, 
az örökbefogadásra való alkalmassá nyilvánítástól az örökbefogadás felbontásáig. 
Alkalmasság kérdésében a TGYSZ-nél folytatott vizsgálat nyomán 4 ügyben felügyeleti 
intézkedést kellett tennünk, mivel a döntést hozó gyámhivatalok nem vették figyelembe, hogy 
élettársak együttesen nem fogadhatnak örökbe gyermeket.  
A külföldön élő magyar állampolgárok örökbefogadása kérdésének rendezése érdekében 
pontosabb, új jogszabályi rendelkezés bevezetésére tettünk javaslatot főhatóságunknál a 
látókörünkbe került ügy kapcsán. 
Az örökbefogadás felbontásával kapcsolatos ügyünk különösen összetett tényálláson alapult. 
Az I. fokú döntéssel elviekben ugyan egyetértettünk, ugyanis a gyámhivatal elutasította az 
örökbefogadás felbontása iránti kérelmet, tekintettel arra, hogy az érzelmi kötelék 
megszűnése ellenére a kiskorú vagyonilag érdekelt az örökbefogadás fenntartásában, mégis 
eljárási hibára tekintettel II. fokon új eljárás lefolytatását kellett elrendelnünk..  
Megállapíthatjuk, hogy  mindegyik ügy széleskörű, több jogág részleteit érintő jogértelmezést 
igényelt, s az I. fokú gyámhivatalok ebben a ritkán előforduló ügytípusban nem rendelkeznek 
kellő gyakorlattal. Ez a tapasztalat vezetett bennünket arra, hogy az ősz folyamán ebben az 
ügytípusban átfogó képzést tartottunk az ügyintézők számára. 
 
Gyermektartásdíj megelőlegezése ügytípus még mindig a ritkán előforduló ügyek közé 
tartozik. Nyilvánvalóan a megszüntető, a felfüggesztő, illetve az elutasító tartamú döntés ellen 
nyújtanak be fellebbezést. A jogszabályok konkrét szabályokat tartalmaznak a jogosultsági 
feltételek elbírálására. 
 
Gyámság témakörében egy testvérpár ügyében ugyanazon hiányosságok miatt két esetben is 
új eljárásra utasítottuk a gyámhivatalt.  
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Gondnoksági ügyekben – korábbi vizsgálataink és e témában tartott továbbképzéseink 
eredményeként – javulást mutat azon ügyek arányának száma, melyekben jogszerű eljárás 
keretében jogszerű tartalommal születtek határozatok. Kisebb eljárási hibák mellett 2 ügyben 
már hosszabb ideje folytatunk eljárást, ezek visszatérő esetek. Egy külföldi vonatkozású 
ügyben állásfoglalást kértünk a szakminisztériumtól, mely szerint kettős gondnokrendelés 
(külföldi és magyar) esetén a gyámhivatalnak jogsegély formájában kell kérnie az illetékes 
külföldi hatóságtól az általa kirendelt gondnok elszámoltatását, valamint a külföldön maradt 
készpénzvagyonnal történő elszámolást. 
 
II. fokú határozataink ellen benyújtott bírósági keresetek száma az előző évhez képest 7-ről 
10-re emelkedett. Közülük az eddigiekben elbírált ügyekben az alábbi táblázatba foglalt 
döntések születtek: 
 
 

Bíróság előtt megtámadott határozatok 
 

Lezárt  

Folyamatban 

 

Szünetel Megszüntető Kereset 
elutasítása 

Hatályon 
kívül 

helyezés 

Megváltoztatás 

 

Összesen 

3 - 1 4 2 - 10 

 
 
A szóban kihirdetett hatályon kívül helyező döntések írásba foglalására még nem került sor, 
ezért azok kézhezvételét követően tudunk dönteni a felülvizsgálati kérelem benyújtásának 
kérdésében.  
 
Összességében megállapítható, hogy a tárgyévben keletkezett ügyeken belül növekedett a 
bonyolultabb megítélésű esetek száma, melyek elintézésére olykor a 2004. május 1. előtt 
érvényes általános 30 napos határidő sem volt elegendő. Az Európai Unióhoz történő 
csatlakozásunkat követően kiskorúak ügyeiben 15 napra csökkent az elintézési határidő, ami 
ahhoz vezethet, hogy rövid határidő mellett kevésbé lesz hatékony a bizonyítási eljárás, így az 
alulbizonyítottság miatt csökkenhet a II. fokú helybenhagyható határozatok száma. 
 
Hivatalunk fennállása óta vannak visszatérő ügyeink, amelyeket kisebb-nagyobb anyagi vagy 
eljárási szabálysértések miatt új eljárásra vagyunk kénytelenek visszaadni. Túlnyomórészt az 
I. fokú szervek megfogadják útmutatásainkat, és az annak megfelelően lefolytatott 
megismételt eljárások eredményeként hozott határozatok már helybenhagyhatóak – ezen 
döntéseinkben képviselt álláspontunkat nagyobb biztonsággal tudjuk igazolni egy esetleges 
bírósági eljárásban. Ettől függetlenül is akadnak évről-évre visszatérő esetek, amelyekben a 
kialakult élethelyzet miatt nem sikerül az ügyfelek számára elfogadható döntést hoznunk. A 
jogszerűség és az igazságosság az ilyen és hasonló esetekben sajnálatos módon nem 
találkozik. 
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GYERMEKVÉDELMI SZAKELLÁTÓ RENDSZER VIZSGÁLATA ÉS AZ ELSŐFOKÚ 
HATÓSÁGI JOGKÖR 
 
Az 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 2003. január 1-től hatályos módosítása 2005. december 
31-ben határozta meg a gyermekvédelmi szakellátó intézmények új szabályozásnak megfelelő 
átalakítása végső határidejét, miszerint a jelzett időpont a teljes feltételrendszer 100 %-os 
biztosítását célozta meg. 
A 2004. évi ütemezésnek megfelelően elvégzett szakmai ellenőrzések summázható 
tapasztalatai alapján elmondható, hogy az intézményes ellátó rendszer átalakítása a határidő 
kitolásával nem torpant meg, a fenntartók élnek ugyan a módosult határidőből következő 
kedvezménnyel - ami az elhelyezési feltételek jogszabály szerinti biztosítására értendő - 
ugyanakkor a személyi feltételek 100 %-ban történő biztosítására változatlanul hagyott (2004. 
december 31-ében megszabott) határidőt tiszteletben tartva jártak el. 
A gyermekvédelmi szakellátással összefüggő feladatainkat 26 szakellátó intézmény 
székhelyére és telephelyére, továbbá egy 700 fő befogadására alkalmas hagyományos és egy 
98 férőhelyes hivatásos nevelőszülői hálózatra kiterjedően végeztük, mely 4 fenntartót 
(BKM-i Önkormányat, SOS Gyermekfalu Magyarországi Egyesület, Budapest Főváros 
Önkormányzata és az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium) 
érintett. 
Működési engedélyezési eljárást 20 esetben folytattunk, valamennyi kérelemre indult és 
kérelemnek helyt adó döntéssel zárult. 
 
Szakellátó intézményeink adatait a 26. számú melléklet tartalmazza. 
 
Az éves szakmai kontroll, a jogszabályok szerinti határidőkhöz kötött fenntartói, illetve 
működtetői feladatok figyelemmel kísérésén túl, egyidejűleg szakmai segítségnyújtás 
fórumává vált. Az ellenőrzések különösen a gyámi feladatok ellátásának jogszerűségére, a 
vérszerinti kapcsolattartás, mint intézményi szakfeladat tárgyi, személyi és szakmai hátterére, 
a teljes körű ellátás maradéktalan biztosítására, a hatályos jogszabályok szerinti működési 
feltételek megteremtésére, illetve az ellátó rendszer – aktuális szükségleteket szolgáló – 
átalakításának folyamatára irányulóan szerveződtek. 
 
A Megyei Önkormányzat intézményrendszere átalakításának jogszerű végig vitelét fenti 
indokok, illetve szempontok alapján kísértük, illetve kísérjük figyelemmel, szinte napi szintű 
szakmai segítségnyújtással támogatva a folyamatot. Ez irányú szakmai konzultációs 
lehetőséggel a megye közigazgatási területén szolgáltató civil szervezetek is éltek (Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat, SOS Gyermekfalu Magyarországi Egyesülete, Menedék 
Alapítvány), elsősorban a megfelelő működési feltételek megteremtésének kötelezettségére, 
illetve az intézményi szakfeladatok ellátását szabályozó jogszabályok értelmezésére 
kiterjedően. 
 
Április hónapban felkérést kaptunk a megyei gyermekvédelmi intézmények igazgatói 
munkaközösségétől, az ellátó rendszer működésével, illetve szakmai tevékenységével 
összefüggő tapasztalataink bemutatása céljával. 
Összegző előadásunk visszatekintést adott a Gyvt. hatályba lépésének pillanatában az 
intézményekkel összefüggésben tapasztaltakról, a megyei hosszú távú gyermekvédelmi 
koncepció végleges kialakításában nyújtott együttműködésünkről és az intézményrendszer 
átalakításának folyamatában való közreműködésünkről. 
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A teljes ellátó rendszer átalakításának egyik legnagyobb tétje az elhelyezési alternatívák új 
szabályozásának megfelelő differenciált biztosítása, különösen a speciális és a különleges 
szükségletű gyermekek ellátásában.  
Kezdeményezésünkre 2004-ben a Megyei Önkormányzat intézményrendszerében mindkét 
elhelyezési alternatíva megjelent. Megítélésünk szerint a rendszer teljes átalakításának 
befejeződésével a szükségletek diktálta elhelyezési alternatívák hiányosságai 
megszüntethetők.  
A Megyei Önkormányzat gyermekvédelmi intézményei átalakításának stádiuma mintegy 80 
%-os készültségi állapotban van. 
 
A 11 intézmény, illetve ellátás köréből még három, közoktatási törvény hatálya alatt működő, 
de gyermekvédelmi feladatokat is ellátó intézmény áll átalakítás előtt (Kecskemét, Juhar 
utcai; Baja; Dunavecse), melyek közül kettőben (Baján és Dunavecsén) a folyamat kezdetét 
vette. 
A működési engedélyek iránti kérelmek benyújtását megelőzően, a fenntartók valamennyi 
esetben igényelték az előzetes szakmai konzultációt, amelynek oka az ide vonatkozó 
jogszabály módosítását követő bonyolultságában rejlik. 
 
Jelentős mértékben igénybe vette kapacitásunkat a Megyei Önkormányzat gyermekvédelmi 
intézményekre irányuló integrációs törekvése. 
Miután az integrációs törekvés gazdálkodási illetve gazdaságossági előnyöket célzott meg, 
szakmai véleményünkkel az integrációt követően kialakítandó intézmények, illetve ellátások 
működési engedélyei jogszerű kiadhatóságának feltételeit kívántuk megvilágítani. 
 
Nehezíti éves vizsgálataink ütemezésnek megfelelő lebonyolítását, illetve azok 
leadminisztrálását a megyei intézmények működési engedélyei iránti kérelmek november végi 
és decemberi beérkezései. Indokoltsága nehezen magyarázható, hisz az éves gyakoriságú 
szakmai ellenőrzésekről készülő feljegyzések minden érintett intézmény, illetve ellátás 
esetében felhívják a fenntartók figyelmét a működési engedélyekkel összefüggő fenntartói 
kötelezettségekre, illetve feladatokra.  
 
 

GYERMEKVÉDELMI KOORDINÁTOR 
 
A 2004. év során számos lépést tettünk annak érdekében, hogy jogszabályi 
kötelezettségünknek eleget téve a bűnmegelőzés a gyermekvédelemben jelentős szerepet 
kapjon.  
A Bács-Kiskun Megyei Gyámhivatal a bűnmegelőzési feladatok ellátása tekintetében 
közvetlen kapcsolatot tart a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési 
Osztályával, Kecskemét városban működő Bűnmegelőzési Központtal, Kecskemét Megyei 
Jogú Város Közgyűlésének Bűnmegelőzési Bizottságával, valamint a Pártfogó Felügyelői 
Szolgálat Bács-Kiskun Megyei Hivatalával. A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-
főkapitánysággal, illetve a Pártfogó Felügyelői Szolgálattal együttműködési megállapodást is 
kötöttünk. 
Fel kívánjuk venni a kapcsolatot továbbá a Megyei Cigány Érdekképviseleti Szervezettel, a 
Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központtal, a Megyei Családvédelmi Szolgálattal, a Megyei 
Polgárőr Szövetséggel, valamint a Megyei Civil Központtal. 
A fentiek alapján egyértelműen megállapíthatjuk, hogy a – gyermekvédelem területén – a 
bűnmegelőzés megvalósítása érdekében a „mozgató rugó” szerepét töltheti és tölti be a 
Megyei Gyámhivatal.  
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2003 őszén a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság által szervezett, a gyermekvédelmi 
gondoskodás alatt álló gyermekek engedély nélküli eltávozása tárgyában tartott értekezlet 
eredményeként a 2004. évi vizsgálataink során a gyermekvédelmi intézmények ellenőrzési 
szempontjait kiterjesztettük az engedély nélküli eltávozások vizsgálatára, tekintettel arra, 
hogy a szökésben lévő kiskorúak nagy számban válnak bűncselekmények áldozatává, illetve 
bűnelkövetővé.  
A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitánysággal közös szervezésben előadássorozat 
megtartását kezdtük meg a nagyobb városokra kiterjedően a rendőrkapitányságok, az oktatási 
intézmények, a körzethez tartozó gyermekjóléti szolgálatok munkatársainak 
közreműködésével, melynek fő témája a gyermekvédelmi jelzőrendszer működtetésének 
bemutatása, s ezen belül az egyes intézmények által megteendő intézkedések köre.  
A gyermekjóléti szolgálatok 2004. évi vizsgálatai alkalmával felmérjük, hogy milyen 
bűnmegelőzéssel kapcsolatos, illetve a szabadidő hasznos eltöltését célzó programok indultak 
a településen, valamint ajánlás szintjén szorgalmazzuk bűnmegelőzési programok szervezését.  
2004. február 1. napjától részt veszünk a Kecskeméti Bűnmegelőzési Központ Bűnmegelőzési 
Irodájának tevékenységében oly módon, hogy heti rendszerességgel, hétfői napokon 
ügyfélszolgálatot tartunk.  
 
Folyamatosan figyelemmel kísérjük az Internet használatával, valamint a Magyar Közlöny 
segítségével a településeket érintő, bűnmegelőzéssel, áldozatvédelemmel kapcsolatos 
pályázati lehetőségeket, és ezekről a Közigazgatási Hivatal Tájékoztatójában a jegyzők felé 
figyelem-felhívással élünk. 2004-ben ez idáig összesen 27 pályázatra hívtuk fel a figyelmet, 
illetőleg további 9 alkalommal jelentettünk meg segédanyagot.  
 
A megye valamennyi településére kiterjedően 2004. február hónaptól kezdődően felmérést 
végeztünk az eddig szervezett bűnmegelőzési programokról, a településen veszélyeztetett 
kiskorúak, valamint családok számáról. A kért adatszolgáltatás célja elsősorban az, hogy a 
veszélyeztetett kiskorúak vonatkozásában elkészítsük Bács-Kiskun Megye bűnmegelőzési 
térképét.  
2004. év folyamán a gyermekjóléti szolgálatokra, valamint a jegyzői gyámhatóságokra 
kiterjedően megkezdtük annak vizsgálatát, hogy a rendőrkapitányságok által, kiskorú, s 
főként gyermekkorú elkövetők vagy sértettek ügyében tett bejelentései nyomán milyen 
intézkedések történtek, és ezek mennyiben voltak eredményesek.  
Annak érdekében, hogy a települések ne egy rajtuk kívülálló kötelességnek érezzék a 
bűnmegelőzésben való részvételt, valamint a bűnmegelőzéssel kapcsolatban közvetlenül 
megszólíthatóak legyenek, felhívással éltünk a települések önkormányzataihoz, 
kezdeményezve helyi szinten bűnmegelőzési koordinátor kijelölését, nevük, címük közlését. 
Sajnálattal kell azonban megállapítani, hogy ez idáig összesen 28 önkormányzat jelezte 
bűnmegelőzési koordinátor kijelölését.  
 
A Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal Törvényességi Főosztályával folyamatos 
kapcsolatban állunk abból a célból, hogy segítsük a települési önkormányzatok 
bűnmegelőzést érintő helyi rendeletei megalkotását.  
 
A Gyvt. 122.§ (3) bekezdése alapján a megyei gyámhivatal évente jelentésben elemzi a 
megyében a gyermekkorú, illetve a fiatalkorú bűnelkövetés helyzetét és értékeli a 
bűnmegelőzési tevékenységet, melyet a bűnmegelőzésben és gyermekvédelemben egyaránt 
érintett szervekkel egy éves tanácskozás keretében ismertet.  
Annak érdekében azonban, hogy a bűnmegelőzési jelentés valamennyi, az annak 
elkészítésében érintett hivatal, intézmény számára hasznosítható legyen, továbbá a szükséges 



 - 209 - 

adatszolgáltatás összhangban legyen az érintett hivatalok egyéb adatszolgáltatási 
kötelezettségével, október végén egy egyeztető megbeszélést tartottunk a megnevezett 
szervek képviselőivel, ahol megállapodtunk a jogszabályban foglalt adatszolgáltatási 
kötelezettségük teljesítéséről (menete, határideje, formája). 
Tekintettel arra, hogy a koordinátori munkát érintő jogi szabályozás nem ad konkrét 
útmutatást a jelentés tartalmi elemeire vonatkozóan, az annak ismertetése céljából 
összehívandó értekezlet részvevőinek körét pedig rendkívül tágan fogalmazza meg a 
jogalkotó, így ezekre, valamint a jelentés elkészítésének időpontjára vonatkozóan 
kidolgoztunk egy koncepciót, melyet 2004. decemberében jogszabály-módosítási javaslatként 
terjesztettünk fel a Minisztériumhoz. 
Eddigi tapasztalataink azt mutatják, s a más megyéktől szerzett információk is erre utalnak, 
hogy a bűnmegelőzéssel kapcsolatos helyi feladatok ellátásának mikéntje rendkívül 
kiforratlan, amelynek egyik oka, hogy bár a megyei gyámhivatal feladatellátásában törvényi 
szinten megjelent a bűnmegelőzés, hasonló szabályozásra nem került sor a települési 
önkormányzatok, illetőleg a megyei önkormányzatok viszonylatában. Ugyancsak 
problémának látjuk, hogy a pártfogó felügyelet, de tulajdonképpen a gyermekvédelem 
területén sem épültek még ki teljes egészében azok a háttérintézmények (pl.: a büntetés-
végrehajtási intézetből szabadított részére átmeneti elhelyezés biztosítása vagy a kiskorúak 
esetében a nevelési felügyelet bevezetése), amelyek jelentős szerepet kaphatnának a 
bűnmegelőzés eredményes megvalósításában.  
 
 

SZAKMAI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS - EGYÉB FELADATOK 
 

Továbbképzések 
 
Ø Hivatásos gondnokok képzése 2004. március 16-18. és 2004. március 22-24. 
Ø A cselekvőképességet érintő gondnokságra vonatkozó jogszabály változások körében 

2004. május 16-tal hatályba lépett 25/2003. (V.13.) ESzCsM rendelet képesítési előírásként 
többek között, a megyei gyámhivatalok által szervezett tanfolyam elvégzését tette 
kötelezővé a hivatásos gondnokok számára. 

Ø Városi Gyámhivatali ügyintézőknek 2004. szeptember 29-én továbbképzést tartottunk, 
melyre füzet formátumú segédanyagot készítettünk a kapcsolattartás ügymenetéről. 

Ø Kijelölt városi önkormányzatok jegyzőinek konzultációs értekezlete 2004. december 9-én a 
szociális és gyermekjóléti alapellátások működésének engedélyezésével kapcsolatban. 

Ø Megyei Gyámhivatalok Vezetőinek Értekezlete Noszvaj 2004. május 13-14. 
A két nap folyamán jogeseteken keresztül konzultáltunk az egyes ügytípusokban 
előfordult, különleges jogi megoldásokat igénylő problémákról. A kapcsolattartás, mint 
gyámhatósági ügytípus ilyen személetű bemutatását megyénk vállalta, illetve irányítottuk a 
vitát, kivételesnek számított továbbá az intézményi gondoskodásban nevelkedő gyermekek 
nyári kapcsolattartásának vizsgálata nyomán kialakított és a gyámhivatalok, valamint a 
gyermekotthonok számára kiadott útmutatásunk is. 

Ø Pedagógiai Intézet október 29. 
A Megyei Pedagógiai Intézet továbbképzést szervezett a közoktatási intézmények 
gyermekvédelmi felelőseinek, valamint a gyermekjóléti szolgálatok munkatársainak a 
gyermekvédelem aktuális kérdéseiről: mentálhigiéne a gyermekvédelemben, valamint a 
családon belüli erőszak témákban – az utóbbi napirend vendégelőadójaként vettünk részt a 
továbbképzésen. 
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Városi Gyámhivatali értekezletek 
 
Hagyományainkhoz hűen ebben az évben is rendszeres értekezleteket tartottunk a városi 
gyámhivatalok vezetői számára, valamennyi értekezleten – a meghirdetett napirendektől 
függetlenül - lehetőséget biztosítunk a felmerülő aktuális kérdésekben konzultációra, továbbá 
számos írásos tájékoztatót, többek között minisztériumi véleményeket juttatunk el a 
gyámhivatalokhoz, ún. ”kiosztós anyag” formájában. A legutóbbi értekezleten áttértünk a 
hosszabb lélegzetű írásos anyagok, illetve a meghívó elektronikus úton történő továbbítására. 
 
Jegyzői tájékoztatóban 13 alkalommal jelentettünk meg szakmai anyagokat. 
 

Egyebek 
 
Ø Különleges és speciális ellátási szükségletű gyermekek határozatainak felülvizsgálata. 

November utolsó napján érkezett főhatóságunk levele hivatalunkhoz, amelyben arra hívták 
fel a figyelmünket, hogy a 2005. évre szóló költségvetési törvény szerint a fenntartók csak 
azok után a gyermekek után lesznek jogosultak a felemelt normatíva igénylésére, akik a 
gyermekvédelmi szakértői bizottság szakvéleménye, valamint a gyámhivatal határozata 
alapján különleges, vagy pedig speciális ellátásban részesülnek. Az idő rövidségére 
tekintettel azonnal megkerestük levélben a városi gyámhivatalokat, vizsgálják felül 
határozataikat abban a tekintetben, hogy tartalmazzák-e legalább az indokolási részükben a 
gyermek különleges, illetve speciális ellátás iránti szükségletét. Amennyiben a 
határozatokban ezen kitétel nem szerepel, úgy soron kívüli kiegészítő határozatot kell 
hozniuk annak érdekében, hogy az intézményeket, valamint a fenntartót ne érje anyagi 
hátrány a normatívához való hozzájutásban. Az azonnali feladat elvégzéséről 2004. 
december 15-ig kértünk visszajelzést az I. fokú hatóságoktól. 

Ø A Közigazgatási Hivatal CAF Minőségbiztosítási Programjában hivatalunk részéről négy 
munkatárs vett részt az önértékelési kérdőív kitöltésében. 

Ø A CAF feladatkritika alprogramja keretében 4 olyan jogszabály módosítási javaslatot 
készítettünk, ami az ügyfelek számára megkönnyítené az adott ügyek intézését. A 
november 30-án összeülő Bizottság mind a négy javaslatunkat támogatta, ezzel a 
javaslatok a Közigazgatás Korszerűsítési Kormánybiztoshoz kerültek továbbításra. 

Ø Hivatalunk munkatársa részt vett a Kormány Utolsó Padból programjának végrehajtásában, 
közreműködtünk a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzattal közös kérdőív elkészítésében, 
továbbá a jegyzőkhöz történő továbbításában. 

 
Nagy várakozással tekintünk a 2005. év felé, mivel az Országgyűlés 2004. december 20-i 
utolsó ülésnapján elfogadta a szociális tárgyú törvények módosítását, benne azzal az új 
szabályozással, hogy a megyei gyámhivatalok feladat- és hatásköre kibővül a szociális 
feladat- és hatáskörökkel. 
 
 
Kecskemét, 2005. január 26. 
 
 
 
 Dr. Metzinger Éva 
 hivatalvezető 
 



MMEELLLLÉÉKKLLEETTEEKK  JJEEGGYYZZÉÉKKEE  
 
 
1. Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal szervezeti felépítése 
1/A  A Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal munkatársai I. 
1/B A Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal munkatársai II: 
2. A Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal kitüntetett munkatársai 
3. Konzultációk, vizsgák szervezése 2004. 
4. A hivatal éves továbbképzési terve szerinti képzések 2004. évben 
5. Szakmai értekezletek 2004. 
6. 2004. évben megjelent cikkek, illetve közreadott műsorok számszerű táblázata a 

megjelenési hely szerint 
7. Jegyzői tájékoztatóban 2004-ben megjelent anyagok tárgymutatója 
8. Kimutatás a jegyzői értekezleten megjelentekről 2004. 
8/A Polgármesteri, jegyzői értekezletek 2004. évben 
9. Egyéb értekezletek rendezvények 
9/A A közigazgatási hivatal által szervezett rendezvények összefoglaló táblája 2004. 
10. 2004. évi parlagfű-irtással kapcsolatos hatósági feladatok 
11. A jogharmonizáció alakulása Bács-Kiskun megye helyi önkormányzatainál 2004-ben 
12. Többcélú kistérségi társulások 2004. 
13. A helyi önkormányzatok néhány adata Bács-Kiskun megyében 
14. Új jegyző kinevezések aránya az összes jegyzőhöz képest, kinevezéssel betöltetlen 

jegyzői állások 
15. A helyi önkormányzatok működésének, törvényességi ellenőrzésének adatai  
15/A Az önkormányzati működés és törvényességi ellenőrzés összehasonlító adatai 2003-

2004., képviselő-testületek 
16. Kisebbségi önkormányzatok típusai, kisebbségi önkormányzatok megoszlása 

nemzetiségenként 
16/A Az önkormányzati működés és törvényességi ellenőrzés összehasonlító adatai 2003-

2004., kisebbségek 
17. Ügyiratforgalom (2002-2004), első- és másodfokú határozatok száma 
18. Építés-felügyeleti vizsgálatok összesítése 
18/A Az éves ellenőrzések adatainak összehasonlítása 
19. Másodfokú határozatok döntés szerinti megoszlása 
20. Közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata, jogerősen elbírált határozatok 
21. 2004. évben végzett hatósági és felügyeleti ellenőrzések 
22. Átmeneti gondozást nyújtó intézmények és önálló szolgáltatók 
23. II. fokú határozatok hatáskör és döntés szerinti megoszlása 
24. Gyámhivatali hatáskör 
25. II. fokú határozatok I. fokú gyámhivatal és ügytípus szerinti megoszlása 
26. Gyermekvédelmi szakellátó intézmények adatai 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MMEELLLLÉÉKKLLEETTEEKK  


