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 Tisztelt Jegyző Hölgyek és Urak! 

Engedjék meg nekem, hogy mind a munkatársaim, mind a magam nevében köszöntsem Önöket a 

Baranya Megyei Kormányhivatal hivatalos önkormányzati tájékoztatójában! 

2011. január elsejével megkezdték működésüket a korábbi megyei közigazgatási hivatalok 

jogutódjaként a megyei kormányhivatalok, köztük természetesen a Baranya Megyei 

Kormányhivatal.  

Nem kevés büszkeséggel állíthatom, hogy megyénkben a tucatnyinál is több területi 

államigazgatási szerv integrációja, valamint az újonnan intézményesített „Kormányablak” 

kialakítása zökkenő-mentesen bekövetkezett. Az év elején kezdetét vehette az érdemi munka az 

új szervezeti keretek között. 

A Magyar Köztársaság Kormányának egyértelmű célkitűzése a magyar közigazgatás, benne a 

megyei szintű közigazgatás egyszerűsítése, átláthatóbbá, hatékonyabbá tétele, az állampolgárok, 

az ügyfelek, mindannyiunk közös megelégedésére.  

Ennek a folyamatnak ugyan még az elején tartunk, de meggyőződésem, hogy a települési 

önkormányzatok hathatós közreműködése nélkül valódi sikereket nemigen érhetünk el. Ebben a 

munkában a Kormány és jómagam is számítunk a jegyzői kar közreműködésére. Ahogy erről 

Magyary Zoltán, a magyar közigazgatás-tudomány világhírű képviselője is vélekedett: jegyző 

nélkül nincs községi igazgatás, községi igazgatás nélkül pedig nincs magyar közigazgatás.  

Azt hiszem, ezek a gondolatok majd egy évszázad múltán sem vesztettek igazságtartalmukból. A 

magyar közigazgatás reformja manapság már nem újabb eleve elvetélt próbálkozást jelent, 

hanem megfontolt, szakmailag indokolt korszerűsítést, a törvényesség és hatékonyság 

követelményeinek konzekvens érvényre juttatását. 

A jegyzőknek a feladata nem kevés, de különösen a helyi önkormányzatok törvényességi 

ellenőrzése az a terület, ahol a megyei kormányhivatal és a jegyzők együttműködése nélkül még 

csak nem is reménykedhetünk mindenki számára megnyugtató helyzet kialakulásában, 

megszilárdulásában. 

A magam részéről elkötelezett vagyok a területi közigazgatás konszolidációjában, a feladatok 

színvonalas ellátásában, a lehető legszélesebb körű szakmai együttműködésben, az 

állampolgárok szolgálatában. 

Egyikünk sem feledkezhet meg ugyanis arról, hogy nem az emberek vannak a közigazgatásért, 

hanem fordítva, a közigazgatás van az emberekért. Olyan nemzeti közigazgatást szeretnénk, 

amely sohasem érzéketlen az emberek gondjai, ügyes-bajos dolgai iránt! 

 

Ezekkel a gondolatokkal kívánok Önöknek sok sikert és eredményes munkát! 

 

 

Pécs, 2011. március 02. 

 

 

 

Dr. Hargitai János 

Kormánymegbízott 
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Aktív korúak ellátása szabályainak változása 

A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében megváltozott a közfoglalkoztatás rendszere, 

s ezzel szoros összefüggésben az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére 

megállapított rendelkezésre állási támogatást a bérpótló juttatás (BPJ) váltotta fel. 

Az ezzel kapcsolatos, 2011. január 1. napjától hatályos szabályokat az egyes szociális, 

gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékossági és foglalkoztatási tárgyú törvények 

módosításáról szóló 2010. évi CLXXI. törvény (Magyar Közlöny 2010. évi 200. szám) 

állapította meg.  

 

Az aktív korúak ellátásának jogosultsági feltételei alapvetően nem változtak, de a 

továbbiakban keresőtevékenység folytatása csak akkor kizáró ok, ha a keresőtevékenységre 

vonatkozó jogviszonyát több mint 90 napra létesítette a kérelmező vagy az ellátott.  

Amennyiben 90 napra vagy ennél kevesebb időre szólóan áll fenn a jogviszony, akkor az 

ellátás folyósítását határozattal szüneteltetni kell. 

A jogosultság jövedelmi feltételeinek vizsgálatánál nem minősül jövedelemnek az alkalmi 

munkavállalói könyvvel, egyszerűsített foglalkoztatásban és háztartási munkával szerzett 

jövedelem egésze (eddig legfeljebb a minimálbér 50 %-áig nem vehettük figyelembe 

jövedelemként). 

 

A bérpótló juttatás jogosultsági feltételeiben fontos, új elem: 

A települési önkormányzat rendeletében előírhatja, hogy a kérelem benyújtója, ill. az ellátás 

jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének biztosítására vonatkozó, rendeletben 

megállapított feltételeket teljesítse.  

A rendeletalkotás tehát nem kötelező, azonban ha szabályoz, akkor a lakás vagy ház és annak 

udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztántartása, az ingatlan állagának és 

rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosítása írható elő.  

A feltételek teljesítésére megfelelő, de legalább öt napos határidő tűzésével a jegyzőnek – az 

elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével – fel kell szólítania az igénylőt ill. a 

jogosultat.  

Fentiek alapján, amennyiben az önkormányzat rendeletében jogosultsági feltételként előírta a 

rendezett lakókörnyezet meglétét, vizsgálni kell ennek a feltételnek a meglétét is mind a 

jogosultság megállapításakor, mind a jogosultság fennállása alatt. Ennek módját, különösen az 

új kérelmezők tekintetében az idejét is érdemes szabályozni a rendeletben. 

A felszólítás – tekintettel a Ket. szabályaira – végzéssel történik, mely csak a határozat, ennek 

hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható meg. 

Amennyiben a rendezett lakókörnyezetre vonatkozó feltételt a határozat meghozatala előtt 

kell vizsgálni, s az nem teljesül, akkor a kérelmet elutasító határozat meghozatala előtt 

végzésben fel kell szólítani a kérelmezőt a teljesítésre, s annak eredményétől függően kell a 

kérelmet elutasító vagy ellátást megállapító határozatot meghozni. 

Tekintettel arra, hogy a teljesítésre megfelelő határidőt kell adni, ez egyes szélsőséges 

esetekben akár veszélyeztetheti az ügyintézési határidő betartását. Ilyen esetben érdemes 

végzéssel felfüggeszteni az eljárást. 

Amennyiben az önkormányzat alkotott rendeletet, az ellátást megállapító határozat rendelkező 

részében a rendeletben előírt feltételek folyamatos teljesítésére kötelezni kell a jogosultat. A 

kötelezettség teljesítése elmaradásának jogkövetkezményéről tájékoztatást kell adni. 

A jogosultság megállapítása utáni kötelezettségmulasztás miatt az ellátást megszüntető 

határozatot csak a kötelezettség teljesítésére felszólító végzés határidejének eredménytelen 

eltelte után lehet meghozni. 
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A jogosultnak csak az állami foglalkoztatási szervvel kell együttműködnie, a közcélú 

foglalkoztatás megszűnt. (Ugyanakkor megmaradt az a lehetőség, hogy a munkaügyi központ 

a családsegítő szolgálattal történő együttműködésre kötelezze a kérelmezőt.) 

A 63/2006. (III. 27.) Korm. rendeletben előírt differenciált szabályozást hatályon kívül 

helyezték, így egyszerűsödött a munkaügyi központnál történő megjelenési kötelezettség 

idejére vonatkozó előírás: a kérelmező ismét a jogosultságot megállapító határozat jogerőre 

emelkedésétől számított tizenöt napon belül köteles a munkaügyi központot felkeresni.  

 

A bérpótló juttatás összege azonos az öregségi nyugdíj legkisebb összegével. 

 

A bérpótló juttatás folyósítása szünetel, ha a jogosult: 

- 90 napnál nem hosszabb keresőtevékenységet folytat, a jogviszony fennállásának 

idején 

- közfoglalkoztatásban vesz részt, a közfoglalkoztatásban való részvétel időtartama alatt 

- olyan képzésben vesz részt, amelynek keretében keresetpótló juttatásban részesül, a 

folyósítás tartama alatt 

A folyósítás szünetelésről határozatot kell hozni. Mivel a szünetelésről szóló határozatban 

meg kell jelölni a szünetelés időtartamát, a szünetelés megszüntetéséről, az újbóli folyósítás 

megkezdéséről nem szükséges határozatot hozni, viszont gondoskodni kell a további 

folyósításról a szünetelési időtartamának lejártakor. 

 

A jogosultsági feltételek fennállását a BPJ esetében évente kell felülvizsgálni 

Az első egyéves felülvizsgálatot a BPJ-ra való jogosultságot megállapító határozat jogerőre 

emelkedésétől számított egy év elteltével kell elvégezni. 

 

Megszüntetési okokban új/változás: 

- Az állami foglalkoztatási szerv (munkaügyi központ) által felajánlott (bármilyen) 

munkalehetőséget nem fogadja el 

- Az önkormányzati rendeletben előírt rendezett lakókörnyezet feltételeinek felszólítás 

ellenére sem tesz eleget 

- Az éves felülvizsgálat során nem igazolja, hogy a felülvizsgálatot megelőző egy 

évben, a BPJ-ra való jogosultságának fennállása alatt legalább 30 nap időtartamban 

- közfoglalkoztatásban vett részt vagy  

- keresőtevékenységet folytatott (egyszerűsített és háztartási munka is!), vagy 

- min. 6 hónapos képzésben vett részt illetve ilyen képzése folyamatban van. 

Ha fenti háromféle elfoglaltságból nincs összesen 30 nap az egy év alatt, akkor figyelembe 

kell venni a közérdekű önkéntes tevékenység időtartamát is. 

 

Az új szabályokat a 2011. január 1. napján folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 

Ha az el nem bírált kérelmet 2010. január 1. előtt nyújtották be, és a kérelmező RÁT-ra lett 

volna jogosult, akkor a kérelem benyújtásától 2010. december 31-ig RÁT-t kell megállapítani. 

A 2010. december 31-én már RÁT-ra jogosult személynek 2010. január 1-jétől BPJ-t kell 

folyósítani, határozathozatal nélkül 

A BPJ-ra való jogosultságról az aktív korúak ellátásra való jogosultságnak ill. az ellátás 

összegének soros következő felülvizsgálatakor kell dönteni, de legkésőbb 2011. április 30-ig. 

 

A rendszeres szociális segély esetében megszűnik a lehetőség, hogy a rendszeres szociális 

segélyre jogosult személy a közfoglalkoztatásban való részvételt vállalja. A megkötött 

hatósági szerződések 2011. január 1-jén megszűnnek, 2011. január 1-jétől rendszeres szociális 

segélyt kell folyósítani a jogosultság fennállása esetén. 
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A rendszeres szociális segély legmagasabb összege 60. 600 Ft. 

A Munkaerőpiaci Alap terhére pályázati úton 64 Mrd Ft áll rendelkezésre a 

közfoglalkoztatásra a közfoglalkozatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 

31.) Korm. rendelet szabályai szerint. 

2011. január 1-jét követően közcélú foglalkoztatásra irányuló munkaszerződést 

meghosszabbítani nem lehet. 

 

Ha a 2010. december 31-én hatályos szabályok szerint 2010. november 1. előtt közcélú 

munkára kötött, határozott időre szóló munkaszerződés 2010. december 31-ét követően 

szűnik meg, akkor a munkavállaló munkaszerződésben meghatározott munkaidejű 

foglalkoztatásához 2011. január 1-től 2011. február 28-áig terjedő időtartamra - erre szóló 

pályázat nélkül - a 3. § (2)-(4) bekezdésében meghatározott mértékű támogatás nyújtható. 
 

 

A 358/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosította 63/2006. (III. 27.) Korm. rendeletet, így 

a 2011. január 1-jétől használandó kérelem nyomtatványt is! 

 

 

 

 

 

 

Kiss Sándorné dr. 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

Szociális és Gyámhivatala 

Szociális Hatósági és Ellenőrzési Osztályvezető 
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A jegyző szerepe, feladatai a hagyatéki eljárásban 

A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Hetv.) 2010. március 

12-én került kihirdetésre.  

A Hetv. és annak végrehajtási rendeletei a hagyatéki eljárásról szóló 6/1958. (VII. 4.) IM 

rendeletet (a továbbiakban: He.) váltják fel.  

 

A törvény 2011. január 1-jei hatálybelépéssel az öröklési jog anyagi jogi szabályainak 

érvényesülését biztosító eljárást szabályozza; erre tekintettel a törvényelőkészítő munkálatok 

során annak számos jogintézménye (pl. cselekvőképesség, végrendeleti végrehajtó, hagyatéki 

gondnok stb.) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi CXX. törvény (a továbbiakban: új Ptk.) 

szabályaira épült.  

 

Az Alkotmánybíróság 51/2010. (IV. 28.) AB határozata pár nappal az új Ptk. hatálybalépése előtt 

megsemmisítette annak hatályba léptető rendelkezéseit.  

 

A 2010. évi LXXIII. törvény 1.§-a egyértelműen rendelkezett arról, hogy az új Ptk. nem lép 

hatályba.  

 

Mivel sem e törvény, sem az AB döntése nem rendelkezett más jogszabályokról, indokolt a 

Hetv. módosítása annak érdekében, hogy az 2011. január 1-jén a hatályos, a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseivel 

összhangban legyen. 

 

A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény módosításáról szóló törvény (a 

továbbiakban: törvény) rendelkezéseinek legnagyobb része a Hetv. ezen okból érintett 

rendelkezéseit módosítja. 

 

A törvény a fentiek mellett szövegpontosító kiegészítéseket is tartalmaz, illetve további három 

jogintézményt is megújít: a perfeljegyzéshez hasonló tájékoztatást hoz létre a megismételt 

hagyatéki eljárás megindulásáról, a jegyző ingatlan-nyilvántartási lekérdezési jogosultságát 

szélesíti ki és az elaprózódott mezőgazdasági termelést szolgáló földeknek a Magyar Állam 

javára ajándékozását szabályozza. 

 

A Hetv. 121.§-a akként rendelkezik, hogy  a törvény rendelkezéseit a 2010. december 31. után 

indult hagyatéki eljárásokban kell alkalmazni.  

 

A Hetv. 3.§(1) bekezdése szerint a hagyatéki eljárást (2) bekezdésben foglalt eljárási 

cselekmények kivételével a közjegyző folytatja le. A (2) bekezdés értelmében, ha e törvény úgy 

rendelkezik, az adott eljárási cselekményre a jegyzőnek van hatásköre 

A fenti jogszabályi rendelkezés értelmében tehát a jegyző hatáskörét a törvény kogens 

rendelkezései szabályozzák. 

A következőkben ezeket a rendelkezéseket fogjuk áttekinteni az alábbiak szerint:  
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I. fejezet 
 

Alapvető rendelkezések 

I.1.1 Illetékesség 

 

A Hetv. 5.§ (1) bekezdés első tagmondata értelmében a hagyatéki eljárásban a jegyző 

illetékességére – ha e törvény másként nem rendelkezik – a közjegyző illetékességére vonatkozó 

szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

 

A közjegyző illetékességét a Hetv. 4.§-a állapítja meg: 
 

4. § (1) Az eljárás lefolytatására 

a) az örökhagyó utolsó belföldi lakóhelye, 

b) az a) pontban foglaltak hiányában az örökhagyó utolsó belföldi tartózkodási helye, 

c) az a) és b) pontokban foglaltak hiányában az örökhagyó belföldi elhalálozásának helye, 

d) az a)-c) pontokban foglaltak hiányában a hagyatéki vagyon fekvésének helye, 

e) az a)-d) pontokban foglaltak hiányában a Magyar Országos Közjegyzői Kamara - az 

öröklésben érdekelt hozzá benyújtott kérelme alapján történő – kijelölése szerinti közjegyző 

illetékes. 

 

Tehát a hagyatéki ügyekben eljáró jegyző illetékességét is a Hetv. 4.§-a állapítja meg. 

 

A 4.§(2) bekezdés értelmében az illetékesség megállapításakor az (1) bekezdés a)-c) pontok 

szerinti adatokat tartalmazó rendelkezésre álló közokiratokat, vagy a polgárok személyi 

adatainak és lakcímének adatait tartalmazó nyilvántartásáról szóló törvény szerinti nyilvántartás 

adatait kell figyelembe venni. 
 

Az 5.§ (2) bekezdése szerint ha a vagyon fekvése szerint több jegyző illetékes, az eljárás 

bármelyik előtt megindítható; az lesz illetékes, akinél az eljárást előbb indították meg.  

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 12.§ (1) bekezdése értelmében a közjegyző 

illetékességi területe általában annak a helyi bíróságnak az illetékességi területével egyezik meg, 

amely a közjegyző székhelyén működik. A (3) bekezdés szerint annak a közjegyzőnek az 

illetékességi területét, akinek a székhelyén nem működik bíróság, az igazságügyért felelős 

miniszter rendelettel állapítja meg.  

A közjegyzői állások számáról és a közjegyzők székhelyéről szóló 15/1991. (XI. 26.) IM 

rendelet melléklete tartalmazza a közjegyzői székhelyeket és a havi beosztást. E rendeletet 2. § 

(1)  bekezdése szerint ha egy székhelyen - a fővárosban: működési körzetben - több közjegyző 

működik, a hagyatéki eljárást az örökhagyó halálának napja, holtnak nyilvánítás esetén a halál 

idejeként megállapított nap alapján eljárásra jogosult közjegyző folytatja le. 

Felhívom a figyelmet e rendelet 4. §-ának azon rendelkezésére, hogy a hagyatéki eljárásokkal 

kapcsolatban az eljárásra jogosult közjegyző nevét és a havi beosztást - a fővárosban a körzeti 

beosztást is - az illetékes helyi önkormányzat és helyi bíróság hirdetőtábláján ki kell 

függeszteni. 
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I.1.2.Kizárás 

 

A Hetv. 5. § (1) bekezdése értelmében a hagyatéki eljárásban a jegyző kizárására - ha e 

törvény másként nem rendelkezik - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni.  

 

A kizárás vonatkozásában a Hetv. eltérő rendelkezést nem tartalmaz, tehát a jegyző kizárására 

a Ket. rendelkezéseit kell alkalmazni.  

 

Figyelemmel arra, hogy a Hetv. eltérő rendelkezést nem tartalmaz, a Ket. vonatkozó 42-43.§-

ának rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

Felhívom a figyelmet arra, hogy a Ket. kizárásra vonatkozó rendelkezései 2011. január 1. 

napjával kezdődő hatállyal módosultak, változott a Ket. 42.§(1)(2) bekezdése, és a 43.§ (1)-(2) 

bekezdése, továbbá utóbbi rendelkezés egy (2a) bekezdéssel egészült ki.  

 

A 42.§(1) bekezdésének új rendelkezése, hogy nem vehet részt az ügy elintézésében az a 

személy sem, aki az ügyben az, aki az ügyben tanúvallomást tett, hatósági közvetítőként, az 

ügyfél képviselőjeként, hatósági tanúként vagy szakértőként járt el, valamint a szemletárgy 

birtokosa. A (2) bekezdés akként módosult, hogy az ügy másodfokú elintézésében nem vehet 

részt az, aki az ügy elsőfokú elintézésében részt vett.  
 

A Ket. 43.§ (1) bekezdése akként módosult, hogy az ügyintéző a hatóság vezetőjének 

haladéktalanul, de – a legkésőbb az ok felmerülésétől számított - 3 munkanap helyett - öt napon 

belül köteles bejelenteni, ha vele szemben kizárási ok áll fenn. A kizárási okot a kizárási okról 

való tudomásszerzéstől számított - öt munkanap helyett - nyolc napon belül az ügyfél is 

bejelentheti. Ha az ügyfél nyilvánvalóan alaptalanul tesz kizárásra irányuló bejelentést, vagy 

ugyanabban az eljárásban ugyanazon ügyintéző ellen ismételten alaptalan bejelentést tesz, őt a 

kizárást megtagadó végzésben eljárási bírsággal lehet sújtani. 
 

A Ket 42.§ (2) bekezdése szerint a kizárás tárgyában a hatóság vezetője dönt, szükség esetén más 

ügyintézőt jelöl ki, továbbá arról is dönt, hogy meg kell-e ismételni azokat az eljárási 

cselekményeket, amelyekben a kizárt ügyintéző járt el. Új rendelkezés, hogy a kizárás 

tárgyában hozott végzést az ügyféllel közölni kell. 

 

A Ket. 42.§ új (2a) bekezdése szerint a hatóság vezetője a kizárásról az eljárás megindításáról 

való értesítést megelőzően végzés kibocsátása nélkül dönt. 
 

A Ket. 43.§ (3) bekezdése szerint, ha a hatóságnál nincs másik, megfelelő szakképzettséggel 

rendelkező ügyintéző, a felügyeleti szerv vezetője másik azonos hatáskörű hatóságot jelöl ki.  

A (4) bekezdés értelmében, ha  a kizárási ok a hatáskör gyakorlójával vagy a hatósággal 

szemben merül fel, a kizárási okot a felügyeleti szerv vezetőjének kell bejelenteni. 

Az (5) bekezdés akként rendelkezik, ha a kizárási ok a hatáskör gyakorlójával vagy a hatósággal 

szemben merül fel, az ügyben - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában és itt nincs eltérő 

jogszabályi rendelkezés - a felügyeleti szerv vezetője által kijelölt másik azonos hatáskörű 

hatóság jár el. 

 

A Ket. 43.(3)-(4)-(5) bekezdése szerinti felügyeleti szerv a Kormányhivatal. 

 
I.2. Általános rendelkezések 
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I.2.1.A Hetv. 7.§-a kimondja, hogy a hagyatéki eljárás nyelve a magyar. A 8.§ értelmében az 

eljárásban szünetelésnek nincs helye. A hagyatéki eljárás során felmerülő egyéb nyelv 

(kisebbségi, nemzetiségi, vagy más idegennyelv) használatára a polgári perrendtartásról szóló 

1952. évi III. tv. [ Pp.] mint háttérjogszabály megfelelő alkalmazásával válik lehetőség.[Pp. 

6.§(1)(2)(3) 184.§] 

 

I.2.2.A 9.§ rendelkezése szerint a hagyatéki eljárásban a képviselőként fellépő személy 

képviseleti jogosultságát hivatalból kell vizsgálni.  

 

1.2.3. A hagyatéki eljárásban szünetelésnek nincs helye.[Hetv.8.§] 
 

I.2.4. Az adatvédelmi rendelkezések alapvető biztosítékai a hagyatéki eljárás alkotmányos, 

jogállami keretek közötti lefolytatásának. A Hetv. 14.§ szerint a közjegyző a jegyző és a 

hagyatéki eljárásban közreműködő személy eljárása során köteles gondoskodni az örökhagyó 

és a hagyatéki eljárásban érdekeltek személyes adatainak védelméről. 
 

A közjegyzőkről szóló 1990. évi XLI. törvény 9. § (1) A közjegyzőt - ha törvény kivételt nem 

tesz - az eljárása során tudomására jutott adat és tény tekintetében titoktartási kötelezettség 

terheli; e kötelezettsége a közjegyzői működésének megszűnése után is fennmarad. A (2) 

bekezdés értelmében a fél, jogutódja és törvényes képviselőjük a titoktartási kötelezettség alól 

felmentést adhat. 

 

A Hetv.15. § (1) bekezdése szerint a közjegyzőre vonatkozó, a közjegyzőkről szóló törvényben 

foglalt titoktartás szabályai a jegyzőre és az eljárásban közreműködő személyre is 

irányadóak.  

 

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 9. § (1) bekezdése szerint a közjegyzőt - ha 

törvény kivételt nem tesz - az eljárása során tudomására jutott adat és tény tekintetében 

titoktartási kötelezettség terheli; e kötelezettsége a közjegyzői működésének megszűnése 

után is fennmarad. 9.§ (2) bekezdése szerint a fél, jogutódja és törvényes képviselőjük a 

titoktartási kötelezettség alól felmentést adhat. 

 

A titoktartási kötelezettség a jegyzőre az eljárás megindulása, a közreműködőre az erre történő 

figyelmeztetésről való tudomásszerzés időpontjával áll be; a figyelmeztetést a jegyzőkönyvben, 

illetve a közreműködő kirendeléséről, kijelöléséről szóló iratban fel kell tüntetni.  

 

A Hetv. 15.§ (2) bekezdése akként rendelkezik, hogy a titoktartás alóli felmentés megadására a 

jogorvoslatot elbíráló bíróság, a hagyatéki ügyben eljárt közjegyző szolgálatának megszűnése 

után a területi közjegyzői kamara elnöke jogosult; a felmentés nem tagadható meg, ha azt az 

ügyben eljárt közjegyző a közjegyzőkről szóló törvényben meghatározottak alapján megkapta.  

 

I.2.4. A Hetv.16. § (1) bekezdése értelmében, ha hagyatéki eljárás lefolytatásához olyan adat 

vagy irat szükséges, amellyel bíróság, hatóság, egyéb állami, önkormányzati szerv vagy az 

adatot kezelő egyéb szerv vagy személy (a továbbiakban együtt: megkeresett) rendelkezik, azt a 

jegyző vagy a közjegyző megkeresi az adatok átadása, okirat bemutatása vagy 

nyilatkozattétel céljából.  A (2) bekezdés szerint a megkeresésben foglaltak teljesítését csak 

akkor lehet megtagadni, ha az jogszabályba ütközik. Ha a megkeresés teljesítésére más jogosult, 

a megkeresett a megkeresést haladéktalanul, de legkésőbb a megkeresés megérkezésétől 

számított öt napon belül a megkeresés teljesítésére jogosulthoz továbbítja, és erről egyidejűleg 

tájékoztatja a megkeresőt. 
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A megkeresésben az adatszolgáltatás céljából határidőt kell megadni, mert a Hetv. 16.§(3) 

bekezdése úgy rendelkezik, hogy a megkeresést térítésmentesen, az abban foglalt határidőn 

belül kell teljesíteni. A megkeresett szerv vezetője ezt a határidőt annak letelte előtt 

indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbíthatja. Ha az adat 

elektronikusan rögzített nyilvántartásban áll rendelkezésre, a megkeresést öt napon belül kell 

teljesíteni 

Ha az adatok átadása, okirat bemutatása vagy nyilatkozattétel céljából kiadott megkeresés 

személyes adatok közlésére vonatkozik, az csak annyi és olyan személyes adatra vonatkozhat, 

amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. A 

megkeresésben az adatkezelés pontos célját és a kért adatok körét meg kell jelölni. Ha a 

megkeresés eredményeként olyan személyes adat jut a megkereső tudomására, amely a 

megkeresés céljával nem függ össze, az adatot haladéktalanul törölni kell. Ha a (2) bekezdésben 

meghatározott személyes adat az irat eredeti példányában található, a megkeresés céljával 

összefüggő személyes adatról kivonatot kell készíteni, és ezzel egyidejűleg az eredeti iratot a 

megkeresettnek vissza kell küldeni.[17.§(1)(2)(3)] 

 

II. fejezet 
 

Az eljárás megindulása és a hagyatéki vagyonnal kapcsolatos egyes intézkedések 
 

II.1.1. Az eljárás megindulása 

 

Az eljárás háromféle módon indulhat meg, akkor amikor a jegyző 

a,)a halottvizsgálati  bizonyítvány alapján,  

b.)az a.) pont szerinti irat hiányában a holtnak nyilvánító agy halál tényét megállapító helyi 

bíróság által nem peres eljárásban meghozott  végzés alapján 

c.) vagy olyan személynek a bejelentése alapján akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogi 

érdeke fűződik 

az örökhagyó haláláról értesül. [19.§(1) bek. a.) b.) c.) pont] 

 

A korábbi törvényi szabályozás szerint az eljárás megindulásáról egyszerre értesült mind a 

közjegyző, mind pedig a jegyző; a Hetv. e párhuzamos értesítéseket megszünteti. Abból a 

szempontból is a jegyző értesítése az elsődleges, hogy neki kell az első eljárási cselekményt 

megtennie: eldöntenie, hogy szükséges-e leltár készítése, ez esetben pedig a leltározást  az 

eljárás megindulását követő 8 napon belül meg kell kezdenie.[19.§(4) bekezdés] 

 

A Hetv. 19.§(2) bekezdése szerint az (1) bekezdés c.) pontja szerinti bejelentésben Az (1) 

bekezdés c) pontja szerinti bejelentésben elő kell adni azokat az adatokat,  

 amelyek a bejelentőnek a hagyatéki eljárás megindításához fűződő jogi érdekét 

valószínűsítik, 

  valamint azokat, amelyek a hagyatéki eljárás lefolytatására való illetékesség 

megállapításához szükségesek. 

  A bejelentéshez csatolni kell az illetékesség megállapításához szükséges adatokat 

alátámasztó,  

 valamint a bejelentés szerinti örökhagyó halálának tényét igazoló okiratokat, 

  vagy elő kell adni és valószínűsíteni kell azokat a körülményeket, amelyek miatt 

ezeknek az okiratoknak a csatolása elháríthatatlan akadályba ütközik. 

 

A Hetv. 19.§(3) bekezdésének első mondata megerősíti, hogy ezt a bejelentést a jegyzőnél kell 

megtenni. 
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Ugyanezen bekezdés szerint ha. a bejelentés nem tartalmazza a (2) bekezdésben írottakat, a 

jegyző a bejelentőt nyolc napon belül - megfelelő határidő megjelölése és a mulasztás 

jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett - hiánypótlásra hívja fel.  
 

A jegyző az eljárást végzéssel megszünteti, ha a bejelentő a hiánypótlásra való felhívásnak nem 

tett eleget, és az erre megállapított határidő eltelte előtt a határidő meghosszabbítását sem kérte.  

A jegyző az eljárást végzéssel megszünteti akkor is, ha a bejelentő a hiányokat a 

meghosszabbított határidő alatt sem pótolta.  

Az e bekezdés szerinti megszüntető végzés meghozatalára és az ellene rendelkezésre álló 

jogorvoslatra a Ket. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

 

Ez azt jelenti, hogy a végzésnek tartalmazni a kell a Ket. 72.§(2) bekezdésében írt tartalmi 

elemeket. 

 

Az eljárást megszüntető végzés ellen a Ket. 98.§(3) bekezdése értelmében önálló fellebbezésnek 

van helye. A Ket. 2011. január 1. napjától hatályos 99.§(1) bekezdése értelmében a fellebbezést - 

ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - a döntés közlésétől számított 

tizenöt napon belül lehet előterjeszteni. Jelen esetben törvény vagy kormányrendelet eltérő 

rendelkezést nem tartalmaz, tehát a megszüntető végzés elleni fellebbezés 15 napon belül 

lehet benyújtani. A Ket. 102.(1) bekezdése értelmében a fellebbezést a jegyzőnél kell 

előterjeszteni. Elkésettség címén a fellebbezés nem utasítható el, ha a fellebbezésre jogosult a 

fellebbezési határidőben a fellebbezést az elbírálására jogosult hatóságnál terjeszti elő.  A (4) 

bekezdés értelmében a fellebbezést az ügy összes iratával a fellebbezési határidő leteltétől 

számított 8 napon belül kell felterjeszteni, a felterjesztés során a jegyző nyilatkozik a 

fellebbezésről kialakított álláspontjáról is. kivéve, ha a hatóság a megtámadott döntést a 

fellebbezésben foglaltaknak megfelelően kijavítja, kiegészíti, módosítja, visszavonja vagy a 

fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. Ha az ügyfél a fellebbezési határidő elmulasztása 

miatt igazolási kérelmet nyújtott be, az iratokat az ennek helyt adó döntés jogerőssé válását 

követő nyolc napon belül kell felterjeszteni. A Ket. 107.§ (2) bekezdése értelmében a 

fellebbezés elbírálására a Kormányhivatal jogosult. 
 

A 19.§(4) bekezdése értelmében a jegyző az eljárás megindulását követő nyolc napon belül 

megkezdi a leltározást. 
 

II.1.2. A hagyaték leltározása 

 

A hagyatéki leltár elkészítése az örökség átadásához szükséges legfontosabb adatok rögzítésére 

szolgál; alapvető jelentőségű ezért, hogy ez lehetőség szerint teljes körűen és a valós helyzettel 

megegyezően tartalmazza az érintett személyek és vagyontárgyaik adatait. 

 

A törvény leltározás vonatkozásában több okból is ésszerűsít a korábbi szabályozáshoz képest, a 

leltározást - az önkormányzati erőforrások megtakarítása érdekében - csak azokra az esetekre 

indokolt előírni, amelyekben arra kifejezetten szükség van. 

 

Ennek érdekében a törvény részben az örökség tárgyaira, részben pedig az örökhagyó, illetve az 

örökös személyére figyelemmel teszi kötelezővé a leltározást. (20.§) 
 

Végintézkedésben történt alapítvány létrehozása esetére - az alapítványi vagyon biztosítása 

céljából - szintén kötelező a hagyaték leltározása.  
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A Hetv. 21.§ (1) bekezdése szerint a leltározást a - 21.§ (2) bekezdés kivételével – a jegyző 

végzi, a jegyző dönthet úgy is, hogy ezt a hatáskört a hivatal ügyintézőjéhez, a leltárelőadóhoz 

delegálja. A (2) bekezdés szerint a leltározást a közjegyző végzi, ha a leltár felvételének vagy 

kiegészítésének szükségessége a jegyző vagy a jegyző által megbízott ügyintéző eljárása után 

merült fel. A közjegyző a leltár felvétele vagy kiegészítése céljából az illetékes jegyzőt is 

megkeresheti. 

 

A Hetv. 22.§(1) bekezdése értelmében a jegyzőnek a hagyatéki leltárt az erre a célra 

rendszeresített, külön jogszabályban megállapított nyomtatvány kitöltésével kell elkészíteni.  A 

hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010.(XII.31) KIM rendelet [a 

továbbiakban R.] 1.§ (1) bekezdése értelmében a hagyatéki leltár elkészítéséhez kitöltendő 

nyomtatvány adattartalmát a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 

 

A R.2.§ (1) bekezdés szerint az igazságügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a 

nyomtatványt a minisztérium honlapján közzéteszi és a kitöltéséhez szükséges feltételeket 

biztosítja. A (2) bekezdés szerint Ha a nyomtatvány adattartalmának módosítására kerül sor, a 

miniszter ennek tényéről a honlapon az új nyomtatvány közzétételét megelőző hét nappal 

korábban tájékoztatást ad. A (3) bekezdés értelmében a miniszter az új nyomtatvány közzétételét 

követően a honlapon tizennégy napon keresztül jelzi annak tényét, hogy az űrlap megváltozott . 

 

A hagyatéki leltárra vonatkozó nyomtatvány a minisztérium honlapjáról [kim.gov.hu] érhető 

akként, hogy a kezdőlapon baloldalt az „Igazságügyi információk , letölthető dokumentumok” 

linkre kell kattintani, ezt követően középen ismételten az ”Igazságügyi információk , letölthető 

dokumentumok” linket kell kiválasztani,majd a továbbiakban a „ hagyatéki ügyek” linket kell 

bejelölni, ezt követően tölthető le a hagyatéki leltár nyomtatvány és az ehhez kapcsolódó 

kitöltési útmutató is.  

 

A R. 1.§(2) bekezdése értelmében a nyomtatványt a leltárt készítő - az eljárása során felvett 

adatokkal - elektronikus úton tölti ki, a nyomtatványt kitöltése után kinyomtatja és 

aláírásával, valamint bélyegzőlenyomatával látja el.  
Az R. 3.§ szerint a leltár készítője a nyomtatványon bármely beírt adathoz megjegyzést fűzhet.  

A leltárhoz külön irat is csatolható. A csatolt iratot a leltár készítője (több irat esetén növekvő) 

sorszámmal látja el, a leltár mellékletei közt felsorolja, továbbá e sorszámot feljegyzi a 

nyomtatványban szereplő azon adat megjegyzéseként, amelyre a csatolt irat vonatkozik. A 4.§ 

szerint leltár kijavítása és kiegészítése során a leltár kijavítása esetén a leltár készítője - a leltár 

elkészítésére vonatkozó szabályok szerint - kizárólag a helyes adatot veszi fel a leltárba, és a 

kijavítást, kiegészítést az eredeti leltárhoz csatolja. A kijavítást és a kiegészítést közölni kell 

azzal, akivel az eredeti leltárt is közölték. 

 

A leltárkészítés során a jegyzőnek olyan eljárási cselekményeket is el kell végeznie, melyre sem 

a törvény, sem a háttérjogszabályként alkalmazandó Pp. nem ad kellően részletes leírást; erre 

tekintettel a törvény a jegyzők számára ezen cselekményeknél a Ket. megfelelő alkalmazását írja 

elő: 

 

A Hetv.22.§ (3) bekezdése értelmében a jegyző eljárására a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényből 

a) a jegyzőkönyvre [Ket. 39.§] 

b) a tényállás tisztázására, [Ket. 50.§-50/D.§] 

c) a belföldi és nemzetközi jogsegélyre,[Ket.26.§-27.§] a Ket. 36. § (2) bekezdése alapján 

adatnak az ott meghatározott szervek nyilvántartásából történő beszerzésére, 
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d) az idézésre,[Ket.46.§] valamint 

e) a hatósági tanú igénybevételére[Ket. 55.§] 

vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell. 

 

A (4) bekezdés szerint a tanú meghallgatására [Ket. 53-54.§] vonatkozó szabályok azzal az 

eltéréssel alkalmazandók, hogy a vallomás megtagadása kizárólag akkor lehetséges, ha a tanú 

vallomásával saját magát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná. 

A Hetv. 23. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a leltárt 30 napon belül el kell készíteni. E 

határidőt attól a naptól kell számítani, amikor a jegyző a kötelező leltározás alá eső 

vagyontárgyról vagy a leltár felvételét kötelezővé tevő tényről, körülményről okiratból tudomást 

szerzett. A (3) bekezdés szerint, ha a leltár nem teljes, abban jelezni kell, hogy a jegyző mely 

hiányok pótlására milyen határidőn belül képes. 

 A (4) bekezdésben meghatározott kivételen kívül e határidő meghosszabbítása, valamint a leltár 

elkészítésének felfüggesztése vagy szünetelése nem lehetséges. Itt a kivételt jelent, ha a konzuli 

védelemről szóló törvény szerint a fogadó állam hatóságának megkeresése vagy diplomáciai 

illetve konzuli futárposta igénybevétele szükséges, akkor a teljesítési határidőbe nem számít bele 

megkeresés teljesítésének időtartama, vagy a posta továbbításához szükséges idő.  

 

A Hetv. jelenleg hatályos szövege nem tartalmaz rendelkezést arra vonatkozóan, hogy a leltárt az 

elkészítését követően milyen határidő alatt kell az illetékes közjegyző felé megküldeni. 

Álláspontunk szerint ezért a leltárt elkészítése után haladéktalanul kell a közjegyzőnek 

megküldeni. 
 

Csak 2012. július 1. napján hatályba fog hatályba lépni a Hetv. 23.§(2) bekezdése mely 

szerint a leltárt az elkészítését követő 5 napon belül a hivatalos iratok elektronikus kézbesítéséről 

és az elektronikus tértivevényről szóló törvény rendelkezései szerint – tehát hivatali kapun 

keresztül - kell megküldeni a közjegyzőnek. A leltár mellékletét képező papír alapú okiratokat a 

hivatalos iratok elektronikus kézbesítéséről és az elektronikus tértivevényről szóló törvény 

rendelkezésein felül postai úton kell továbbítani, ha az okirat végintézkedést tartalmaz, vagy 

papír alapú bemutatása, megtekintése egyéb, az eljárás kimenetelét befolyásoló okból szükséges; 

erre különösen akkor kerülhet sor, ha az eredetileg papír alapú iratok nagy mennyisége miatt 

azok digitalizálása aránytalan nehézséggel járna, vagy ha a papír alapú okirat valódisága vitás. A 

papír alapú megküldést a közjegyző hivatalból és az öröklésben érdekelt indítványára is 

elrendelheti. 

 

A fenti rendelkezés hatályba lépéséig a Hetv. 2.§ (1) bekezdése alapján a hagyatéki eljárás 

háttérjogszabályaként alkalmazandó Pp. rendelkezései az irányadóak,- azaz eltérő rendelkezés 

hiányában a kézbesítés postai úton történik.  Tehát a hagyatéki leltárt - a Hetv. 23.§ (2) 

bekezdésének 2012. július 1.-i hatálybalépéséig - postai úton kell a közjegyző részére 

megküldeni. A 2010. évi CXV. törvény által behozott módosítás - tartalmában kapcsolódik a 

Hetv. 11.§-ához. Célja, hogy elektronikus kommunikációt a bíróság, a jegyző és a közjegyző 

között a megfelelő biztonsági szintű infrastrukturális háttér megteremtése előtt a Hetv. ne írjon 

elő. Amennyiben nincs leltározható vagyontárgy, álláspontunk szerint  az úgynevezett 

„nemleges”leltárt főszabály szerint nem kell megküldeni a közjegyzőnek, csak abban az 

esetben kell  tehát a „nemleges” leltárt a közjegyzőnek megküldeni, ha az érdekelt öröklési 

bizonyítvány kiállítását kéri. 

 

A Hetv. 24. § (1) bekezdése szerint a leltár egy példányát - az ok megjelölésével - az illetékes 

gyámhivatalnak is meg kell küldeni a szükséges intézkedések megtétele végett, ha az 

öröklésben olyan személy látszik érdekeltnek, akinek nincs törvényes képviselője, vagy 
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törvényes képviselője akár a törvény kizáró rendelkezése folytán, akár tényleges akadály miatt az 

ügyben nem járhat el és 

a) méhmagzat, 

b) cselekvőképtelen, valamint korlátozottan cselekvőképes kiskorú, 

c) cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes nagykorú, 

d) törvényes képviselővel vagy meghatalmazottal nem rendelkező, ismeretlen helyen 

tartózkodó vagy az ügyeinek vitelében más okból akadályozott természetes személy. 

A (2) bekezdés értelmében a gyámhivatal az (1) bekezdésben meghatározott esetekben gyámot, 

gondnokot, illetve eseti gondnokot rendel ki, és erről a közjegyzőt értesíti.  

 

Illetékes gyámhivatalnak a 331/2006.(XII.23.) Kormányrendelet 10.§-a értelmében a városi 

gyámhivatalt kell tekinteni, a gyámhivatalok illetékességét e jogszabály melléklete határozza 

meg.  

 

A Hetv. 28.§(4) bekezdése értelmében a jegyző vagy a közjegyző a szükséges intézkedések 

megtétele végett haladéktalanul értesíti a halálesetről - ha adat merül fel arra vonatkozóan, hogy 

a halál pillanatában ilyen személy volt - az örökhagyó gondnokát, illetve gyámját. 

 

A Hetv. 25.§-27.§ -ának rendelkezései a hagyatéki leltár tartalmára vonatkozóan tartalmaznak 

rendelkezéseket.  

 

A speciális védelem alatt álló adatok kezelésére, illetve a tevékenységért való speciális polgári 

jogi felelősségre figyelemmel kiemelendő a Hetv. egyes szakmák gyakorlói (ügyvéd, közjegyző, 

igazságügyi szakértő, gyám és gondnok) tekintetében, illetve a végakarat érvényesítése 

érdekében megfogalmazott külön jegyzőkönyv felvételére vonatkozó előírása. E 

jegyzőkönyvnek az illetékes szervekhez (szakmai kamara, illetve gyámhatóság) való megküldése 

lehetőséget teremt egyrészt arra, hogy a szakmai tevékenység végzőjének „utódlásáról”, 

másrészt, hogy a magánvagyon (hagyaték) és a tevékenység gyakorlásából eredően más 

személyhez tartozó vagyontárgyak (tárgyi és pénzletétek) megfelelő szétválasztásáról, illetve 

utóbbiak tekintetében a vagyonkezelésről az arra illetékes szakmai testület döntsön.[28.§(1)-(2)-

(3)] 

 

A 28.§(5) bekezdése az örökhagyó életbiztosítása vagy halálesetre szóló balesetbiztosítása 

esetére előírja a szerződésben szereplő biztosítónak a jegyző, közjegyző általi értesítését is 
 

A Hetv. 29. § (1) bekezdése szerint a leltározást a vagyon fekvésének helyén a szemlére  

[ Pp.188-189.] vonatkozó szabályok szerint kell elvégezni, ha 

a) az öröklésben érdekelt méhmagzat, cselekvőképtelen, korlátozottan cselekvőképes, 

ismeretlen helyen levő vagy ügyeinek vitelében akadályozott személy öröklési érdeke 

veszélyeztetve van, 

b) örökösként csak a Magyar Állam érdekelt, vagy 

c) a jegyző vagy a közjegyző - az eset arra okot adó körülményeire figyelemmel és azokat a 

leltárban feltüntetve - indokoltnak tartja, vagy 

d) helyszíni leltározást az örökösként érdekelt személy, a végrendeleti végrehajtó, a hagyatéki 

hitelező vagy a gyámhatóság kéri. 

A (2) bekezdés értelmében a helyszíni leltár felvételének idejéről és helyéről értesíteni kell az 

ismert öröklésben érdekelteket. 

Ugyanígy amennyiben a jegyző a hagyatéki leltár tartalmát képező adatok megállapítása 

érdekében a meghallgatás tartása mellett dönt, a Hetv. 30.§(1) bekezdése értelmében a 

meghallgatás helyéről és idejéről értesíteni kell az ismert öröklésben érdekelteket. A (3) 
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bekezdés szerint az értesítés tartalmazza azt a figyelmeztetést, hogy a meghallgatásról való 

távolmaradás a hagyatéki leltár felvételét nem akadályozza. Egyebekben a Hetv. 22.§ (1) 

bekezdés c.) pontja szerint az értesítésre a Ket. idézésre vonatkozó rendelkezéseit kell 

alkalmazni.  
 

A Hetv. 30.§ (3) bekezdése szerint, ha az öröklésben méhmagzat, cselekvőképtelen vagy 

korlátozottan cselekvőképes személy látszik érdekeltnek, a jegyző a hagyatéki leltár felvétele 

során e személy törvényes képviselőjét, ügygondnokát és a nevében eljáró eseti gondnokot, 

valamint az ismeretlen helyen tartózkodó vagy az ügyben más okból eljárni nem tudó, törvényes 

képviselővel vagy meghatalmazottal nem rendelkező személy részére kirendelt ügygondnokot 

vagy eseti gondnokot meghallgatja. A törvény e rendelkezése kogens, tehát a fent meghatározott 

személyek meghallgatása kötelező, őket a Ket.  46.§-a szerint kell idézni. 

 

A Hetv.30.§(4) bekezdése értelmében az érdekelteknek a meghallgatáson és a jelenlévőknek a 

szemlén tett nyilatkozatait kérelmükre a hagyatéki leltárban, valamint a szemléről készült 

jegyzőkönyvben fel kell tüntetni. 

 

II.2. Biztosítási intézkedés 

 

II.2.1. A hagyatéki eljárás fontos, az örökség tárgyát képező, leltárba vett vagyon megőrzését 

szolgáló intézménye a biztosítási intézkedés. A biztosítási intézkedés elrendelésére a 

jegyzőnek a hagyatéki leltár megküldéséig van lehetősége.[ Hetv.32.§(1)(2) bekezdése.] A 

biztosítási intézkedés hivatalból történő elrendelése esetén a jegyző biztosítási intézkedést a 

gyámhivatal értesítéséig, tehát ugyancsak a hagyatéki leltár megküldéséig van lehetősége.[ 

Hetv. 33.§ és 24.§] 

 

A biztosítási intézkedésre fő szabály szerint a.) kérelemre kerül sor.[Hetv. 32.§(1)(2) 

bekezdése], valamint b.) hivatalból van lehetőség a biztosítási intézkedés elrendelésére a  Hetv. 

33.§ a.) b.) pontja esetén. 

 

A biztosítási intézkedés elrendelésének feltétele, hogy a hagyaték átadásának 

veszélyeztetettségét a kérelmező valószínűsítse, és a biztosítási intézkedés foganatosításával 

várhatóan felmerülő költséget megelőlegezze. A biztosítási intézkedés foganatosításával 

várhatóan felmerülő költségeket közjegyzői letétbe kell helyezni. [Hetv.31.§(1) bekezdés és 

Hetv.36.§(1)(2)] 
 

A biztosítási intézkedés tartalma a vagyontárgy jellegétől és az átadás veszélyeztetettségének 

jellegétől, fokától függ. A törvény felsorolja a lehetséges biztosítási intézkedéseket, amelyek a 

vagyontárgy birtoklásának korlátozásától az értékesítésig terjedhetnek (az utóbbi csak indokolt 

esetben, fő szabály szerint a romlandó dolgoknál kerülhet sor).  
 

Kiemelendő a Hetv. 32.§(1) bekezdés b.) pontja, mely szerint mód van az elrendelő személyének 

megfelelően a hatósági vagy közjegyzői letétbevételre. Ebben az esetben a jegyző eljárására a 

hatósági letétről és a lefoglalt dolgok tárolásának és értékesítésének részletes szabályairól 

szóló 40/2009. (IX. 15.) IRM rendelet az irányadó. 

 

Kiemelendő továbbá, hogy a Hetv. 32.§(1) bekezdés d.) pontjának alkalmazása esetén, tehát 

amennyiben a jegyző a hagyatéki vagyonnak, vagy a vagyon egy részének vagy egyes 

vagyontárgyaknak a zárlatát rendeli el biztosítási intézkedésként, abban az esetben a bírósági 

végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény zárlatra és zárgondnokra vonatkozó 194.§-

199.§-ának rendelkezései szerint kell eljárni.  
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A Hetv. 37.§(2) bekezdése értelmében a biztosítási intézkedés elrendeléséről szóló végzést a 

hagyatéki eljárásban érdekelteknek [Hetv.6.§ d.) pont] is kézbesíteni kell. 

 

A biztosítási intézkedést végzésben kell elrendelni, e végzés ellen a Hetv.110.§(2) bekezdés c.) 

pontja alapján fellebbezésnek van helye, amelyet a Hetv. 115.§(1) bekezdés a.) pontja 

értelmében a jegyzőnél kell előterjeszteni. A fellebbezést a Hetv. 2.§(1) bekezdése alapján 

alkalmazandó 1952. évi III. törvény [Pp.] 234.§ (1) bekezdése értelmében a végzés közlésétől 

[Pp. 219.§ és 97.§-99.§] számított 15 napon belül kell benyújtani. A fellebbezést a megyei 

bírósághoz kell címezni.[115.§(2) bekezdés és 113.§(2) bekezdés]  

 

A Hetv. 115.§(1) bekezdés b.) pontja szerint a végzést a fellebbezésben foglaltaknak 

megfelelően - részben vagy egészben - a jegyző is megváltoztathatja, de ha a fellebbezésnek 3 

napon belül nem, vagy nem egészben ad helyt, köteles azt haladéktalanul megküldeni a 

közjegyzőnek, aki - ha a fellebbezésben foglaltaknak 3 napon belül nem ad helyt - felterjeszti a 

bírósághoz. 

 

Ugyanilyen feltételek mellett van helye fellebbezésnek a biztosítási intézkedés iránti kérelmet 

érdemben elutasító végzés ellen is.  

 

A biztosítási intézkedést meg kell szüntetni, ha elrendelésének oka megszűnt. Amennyiben a 

biztosítási intézkedést vagy az eljárást a jegyző szünteti meg, a biztosítási intézkedés 

foganatosításával felmerült költséget az intézkedést megszüntető vagy az eljárást befejező 

végzésben kell megállapítani. Ugyanebben a végzésben - az elrendelés indokoltságával 

kapcsolatos összes körülmény figyelembevételével - kell dönteni a költség viseléséről. Miután a 

biztosítási intézkedést megszüntető végzés is [Hetv.41.§(1) bekezdés, Hetv. 42.§] biztosítási 

intézkedés tárgyában hozott végzésnek minősül, Hetv. 110.§(2) bekezdés c.) pontja értelmében 

az ilyen végzés ellen is a fentiek szerint van fellebbezésnek helye. 

 

A Hetv.36.§(3) bekezdése szerint a biztosítási intézkedés elrendelését kérelmező személyt fel 

kell hívni a várhatóan felmerülő költségek közjegyzői letétbe helyezésére, ha a kérelmező 

felhívásnak nem tesz eleget, a kérelmet el kell utasítani.  E biztosítási intézkedés elrendelése 

iránti kérelmet elutasító végzés ellen is a fentiek szerint van fellebbezésnek helye.  

 

A Hetv. 35.§(2) bekezdése úgy rendelkezik, ha a biztosítási intézkedéssel érintett vagyontárgy 

birtokosa a veszélyeztetett értéknek megfelelő biztosítékot ad, akkor a biztosítási intézkedés 

elrendelése mellőzhető. Biztosítékként készpénzt, vagy korlátozás nélkül forgalomba hozható 

értékpapírt lehet elfogadni, amelyet a jegyzőnek hatósági letétbe kell venni.  

 

A Hetv. 34.§(1) bekezdése értelmében a jegyző által elrendelt biztosítási intézkedést a jegyző 

maga foganatosítja. A közjegyző által elrendelt biztosítási intézkedést a közjegyző maga is 

foganatosíthatja, vagy annak foganatosítása végett a vagyontárgy fekvése szerint illetékes 

jegyzőt keresi meg. A megkeresett jegyző a megkeresést haladéktalanul köteles teljesíteni. 

A Hetv. 37.§ (3) bekezdése értelmében a biztosítási intézkedés foganatosításáról jegyzőkönyv 

készül. 

A Hetv. 37.§(1) bekezdése szerint az elrendelt biztosítási intézkedést a leltárban fel kell 

tüntetni.  

A Hetv. 40.§(2) bekezdésében írt feltételek esetén Magyar Állam kérelmére a jegyző illetőleg a 

közjegyző hozzájárulhat a hagyatékhoz tartozó egyes ingóságok értékesítéséhez. Ebben az 

esetben is a fentebb írtak szerint fellebbezhető végzéssel kell dönteni. 
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II.3. Intézkedések a hagyaték leltározása után  

 

A Hetv.43.§(2) bekezdés c.) pontja szerint a közjegyző vagy saját hatáskörben vagy a jegyző 

megkeresésével intézkedik a hiányos leltár kiegészítése érdekében. 

 

III. fejezet 

A hagyatéki tárgyalás 

 

III.1. Végintézkedés beszerzése  

 

Írásbeli végintézkedés esetén a jegyző részére kötelezettséget Hetv. 46.§(3) bekezdése ír elő az 

belföldön bármely jegyzőnek vagy közjegyzőnek, külföldön pedig a hivatásos magyar konzuli 

tisztviselőnek is átadható. A jegyző és a közjegyző az átvett végintézkedést, a 

ellenszolgáltatás nélkül, tértivevényes küldeményként haladéktalanul továbbítja hagyatéki 

ügyben eljáró közjegyző részére. 

 

Szóbeli végintézkedés esetén a jegyző kötelezettségét a Hetv. 47.§(2) bekezdés a.) pontja 

tartalmazza az alábbiak szerint: Ha szóbeli végintézkedés tételére vonatkozóan merült fel adat, a 

közjegyző előzetes nyilatkozatra hívhatja fel azt, akinek a végintézkedés megtételének 

körülményeiről és tartalmáról tudomása van; a felhívott a nyilatkozattételre való felhívásnak 

köteles eleget tenni. A szóbeli végintézkedés megtételének körülményeiről és tartalmáról - ha a 

közjegyző felhívása másként nem rendelkezik - nyilatkozni lehet teljes bizonyító erejű 

magánokiratnak[Pp.196.§] vagy közokiratnak[Pp. 195.§] postai ajánlott, tértivevényes 

továbbításával, vagy belföldön bármely jegyzőnek vagy közjegyzőnek, külföldön pedig a 

hivatásos magyar konzuli tisztviselőnek továbbításra való átadásával is. A (4) bekezdés 

értelmében a szóbeli végintézkedésről szóló iratot átvevő vagy nyilatkozatot okiratba foglaló 

jegyző vagy közjegyző az átvett iratot vagy a nyilatkozatról szóló tanúsítványt 

ellenszolgáltatás nélkül haladéktalanul továbbítja a hagyatéki ügyben eljáró közjegyző 

részére tértivevényes küldeményként. 

 

IV. fejezet 

Különleges eljárások  

 

IV.1. Eljárás végrendeleti végrehajtó megnevezése esetén  

 

A Hetv. 98. § (1) bekezdése értelmében a jegyző vagy a közjegyző amint arról tudomást szerez, 

hogy az örökhagyó végrendeleti végrehajtót nevezett meg, haladéktalanul értesíti őt, és a 

végrendelet rá vonatkozó tartalmát vele közli. A (2) bekezdés szerint a jegyző vagy a közjegyző 

amint a végrendeleti végrehajtó személyéről tudomást szerez, értesíti a végrendeleti 

végrehajtót jogairól és kötelezettségeiről, valamint felhívja őt, hogy nyilatkozzon 

megbízatása elfogadásáról. A megbízatás elfogadottnak minősül az erről szóló nyilatkozatnak a 

jegyző vagy a közjegyző előtt, a jegyző vagy a közjegyző által felvett jegyzőkönyvbe foglaltan 

történő megtételével, illetve az elfogadásról szóló, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy 

közokiratba foglalt nyilatkozatnak a jegyző vagy a közjegyző általi dokumentált átvételével. 

A (3) bekezdés úgy rendelkezik, hogy ha a végrendeleti végrehajtó az értesítés és tájékoztatás 

kézhezvételétől számított 30 napon belül megbízatását a (2) bekezdés szerint nem fogadja el, a 

hagyatéki eljárásban úgy kell tekinteni, mintha a végrendeleti végrehajtói megbízatás nem jött 

volna létre. A határidő elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. 
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A (4) bekezdés szerint a végrendeleti végrehajtó megbízatásának létrejöttét vagy létre nem 

jöttét a jegyző vagy közjegyző végzéssel állapítja meg; a végzést az öröklésben 

érdekeltekkel - ha a végzést a jegyző hozta meg, azt a közjegyzővel is - közölni kell.  

Az (5) bekezdés első mondata úgy rendelkezik, hogy a végrendeleti végrehajtó megbízatásának 

létrejöttét megállapító végzésben fel kell tüntetni a végrendeleti végrehajtónak a végrendelet és a 

jogszabályok szerinti jogait és kötelezettségeit. 

 

A Hetv. 101.§ (5) bekezdése értelmében, amennyiben a végrendeleti végrehajtó megbízatása a 

hagyatéki eljárás során megszűnik, a megbízatás megszűnését - az (1) bekezdés b) pontjában 

foglalt eset kivételével, tehát kivéve a végrendeleti végrehajtó halálát megszűnését - a jegyző 

vagy a közjegyző bármely érdekelt kérelmére végzéssel megállapítja. A végzést az 

öröklésben érdekeltekkel közölni kell. A megbízatás megszűnéséhez és a felmentés 

megállapításához szükséges tények, körülmények fennállását vagy bekövetkeztét teljes bizonyító 

erejű magánokirattal vagy közokirattal kell igazolni. 

 

A Hetv. 110. § (2) bekezdése akként rendelkezik, hogy a végrendeleti végrehajtó 

megbízatásának létrejöttét, létre nem jöttét, megszűnését megállapító vagy a megszűnés 

megállapítására irányuló kérelmet elutasító végzés ellen fellebbezésnek van helye, amelyet a 

Hetv. 115.§(1) bekezdés a.) pontja értelmében a jegyzőnél kell előterjeszteni. A fellebbezést a 

Hetv. 2.§(1) bekezdése alapján alkalmazandó 1952. évi III. törvény [Pp.] 234.§ (1) bekezdése 

értelmében a végzés közlésétől [Pp. 219.§ és 97.§-99.§] számított 15 napon belül kell 

benyújtani, a fellebbezést a megyei bírósághoz kell címezni.[115.§(2) bekezdés és 113.§(2) 

bekezdés] 

 

A Hetv. 115.§ (1) bekezdés b) pontja alapján a végzést a fellebbezésben foglaltaknak 

megfelelően - részben vagy egészben - a jegyző is megváltoztathatja, de ha a fellebbezésnek 3 

napon belül nem, vagy nem egészben ad helyt, köteles azt haladéktalanul megküldeni a 

közjegyzőnek, aki - ha a fellebbezésben foglaltaknak 3 napon belül nem ad helyt - felterjeszti a 

bírósághoz. A (2) bekezdés szerint a fellebbezés elbírálása során a bíróság a közjegyző végzése 

elleni fellebbezés elbírálásának szabályai szerint jár el 

 

IV.2. Nemzetközi vonatkozású rendelkezések 

 

A Hetv. 104.§(2) bekezdése értelmében, ha arra vonatkozó adat merül fel, hogy az örökhagyó az 

esetleges külföldi állampolgársága mellett halálakor magyar állampolgársággal is rendelkezett, 

ennek tisztázása érdekében adatszolgáltatás céljából a hagyatéki eljárásra illetékes jegyző vagy 

közjegyző megkeresi az állampolgársági ügyekben eljáró hatóságot. 

 

A (3) bekezdés értelmében, ha az örökhagyó kizárólag külföldi állampolgár volt vagy a magyar 

állampolgárság mellett külföldi állampolgársággal is rendelkezett, a jegyző vagy a közjegyző a 

hagyatéki eljárás lefolytatásának tényéről az állampolgárság szerinti állam 

Magyarországra akkreditált külképviseletét közvetlenül értesíti. 
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VI. fejezet 

Hagyatéki per és a jegyző eljárásával kapcsolatos jogorvoslatok 

 

VI.1. Jogorvoslat a jegyző eljárásával kapcsolatban 

A jegyző végzései elleni jogorvoslatokat az adott végzéstípusnál ismertettük. A jegyző egyéb 

végzései ellen a Hetv. 115.§(1) bekezdése alapján alkalmazandó 110.§(1) bekezdése értelmében  

fellebbezésnek nincs helye. 

 

VII. fejezet 

Adatkezelés 

 

VII.1.A Hetv. 116.§-a határozza meg azt , hogy a jegyző és a közjegyző a hagyatéki eljárás 

lefolytatása szempontjából az örökhagyó, a hagyatéki eljárásban érdekelt természetes személy, 

törvényes képviselő, a hagyatéki eljárásban érdekelt jogalany képviselőjének  mely személyes 

adatait illetve mely  adatait kezelheti. 
 

A Hetv. 117.§-a rendelkezik arról, hogy a jegyző és a közjegyző a hagyatéki eljárás lefolytatása 

céljából a hagyatéki eljárásban közreműködő illetve az örökhagyó írásban tett végintézkedése 

őrzőjének vagy szóbeli végrendeletéről tudomással bíró személynek, illetve gondnokának mely 

személyes adatait kezelheti. 
 

VII.2. A Hetv. 118. § (1) bekezéde szerint a jegyző és a közjegyző az örökhagyó e törvény 

szerint kezelhető adatainak megállapítása és az ezekről rendelkezésére álló adatok ellenőrzése 

céljából adatot igényelhet a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból, valamint a születési, 

házassági és halotti anyakönyvet vezető anyakönyvvezetőtől. 

A (2) bekezdés értelmében a jegyző és a közjegyző az örökhagyó gondnokság alatt állásának 

megállapítása és az erről rendelkezésére álló adat ellenőrzése céljából arra vonatkozóan 

igényelhet adatot a gondnokoltak nyilvántartásából, hogy abban az örökhagyó szerepel-e és 

ki a gondnoka (név, cím, egyéb elérhetőség). [E nyilvántartást a gondnokoltak 

nyilvántartásáról szóló  2010. évi XVIII. törvény 3.§-a értelmében az Országos 

Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala [ 1055 Budapest, Szalay u. 16, 1363 Budapest Pf.24.] 

]szolgáltat adatot 
A (3) bekezdés lehetőséget ad arra, hogy a  jegyző és a közjegyző az örökhagyó vagyonának 

megállapítása és a rendelkezésre álló adatok ellenőrzése céljából adatot igényelhet az 

ingatlannyilvántartásból, az egyedi azonosítójellel ellátott (lajstromozott) vagyontárgyak 

nyilvántartásából és a zálogjogi nyilvántartásból.[a zálogjogi nyilvántartás részletes 

szabályainak megállapításáról szóló 11/2001. (IX. 1.) IM rendelet] 

A (4) bekezdés alapján a jegyző és a közjegyző az ismert vagy ismeretlen öröklésben érdekelt 

e törvény szerint kezelhető adatainak megállapítása és az ezekről rendelkezésére álló adatok 

ellenőrzése céljából adatot igényelhet a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból, valamint a 

születési, házassági és halotti anyakönyvet vezető anyakönyvvezetőtől. 

Az (5) bekezdés által adott felhatalmazás alapján a  jegyző és a közjegyző a hagyatéki eljárásban 

a rendelkezésére álló adatoknak a pénzforgalmi szolgáltatónál nyilvántartott adatokkal való 

egyezősége, és a hagyaték tárgyához tartozó vagyon megállapítása céljából a pénzforgalmi 

szolgáltatóktól igényelheti az örökhagyó náluk kezelt vagyonára vonatkozó adatokat. 

Dr. Tamásfy Eszter 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály 

  



Baranya Megyei Kormányhivatal Önkormányzati Hírlevél 2011. 1. Szám 

 
20 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 

módosításokkal érintett főbb rendelkezései 
 

a) Bekerült a helyi önkormányzatok kötelező feladatai közé a parkolás biztosítása, és a 

feladatellátás módja is szabályozásra került  

 

8. § (1) A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a 

településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a 

lakásgazdálkodás, a vízrendezés és vízelvezetés, csatornázás, köztemető fenntartása, a helyi 

közutak és közterületek fenntartása, a helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló 

közforgalom elöl el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken 

közúti járművel történő várakozás (parkolás) biztosítása, helyi tömegközlekedés, a 

köztisztaság és településtisztaság biztosítása; gondoskodás a helyi tűzvédelemről, közbiztonság 

helyi feladatairól; közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában; 

az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásáról, valamint 

a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás; a közösségi tér biztosítása; közművelődési, 

tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása; a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai 

érvényesítésének biztosítása; az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése. 

(4) A települési önkormányzat köteles gondoskodni az egészséges ivóvíz ellátásáról, az óvodai 

nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről, az egészségügyi és a szociális 

alapellátásról, a közvilágításról, a helyi közutak és a köztemető fenntartásáról, a helyi közutakon, 

a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elöl el nem zárt magánutakon, valamint 

tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel történő várakozás (parkolás) 

biztosításáról; köteles biztosítani a nemzeti és az etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését. 

9. § (5) bekezdés A 8. § (4) bekezdés szerinti helyi közutakon, a helyi önkormányzat 

tulajdonában álló közforgalom elöl el nem zárt magánutakon, valamint tereken, parkokban és 

egyéb közterületeken közúti járművel történő várakozási (parkolási) közszolgáltatást a helyi 

önkormányzat, vagy kizárólag ezen közszolgáltatási feladat ellátására alapított költségvetési 

szerv, kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló, jogi személyiséggel rendelkező 

gazdasági társaság, vagy e gazdasági társaság 100%-os tulajdonában álló jogi 

személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, illetve önkormányzati társulás láthatja el 

külön törvényben szabályozottak szerint. 

 

b) Bővült a képviselő-testület át nem ruházható hatásköre  

 

10. § (1) d) pontja szerint: a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörei tartozik a 

továbbiakban az éven túli hitelfelvétel.  

 

c) Pontosítás végett hatályon kívül helyezésre került az 11. § (2)-(3) bekezdése, figyelemmel 

arra, hogy a Ket. tartalmaz rendelkezést a tárgyban és a párhuzamos szabályozás 

indokolatlan.  

 

d) Bővült a zárt ülésen résztvevők köre a nem képviselő-testületi tag alpolgármester 

személyével 

12. § (5) bekezdés: A zárt ülésen a képviselő-testület tagjai, a nem a képviselő-testület tagjai 

közül választott alpolgármester, a kisebbségi szószóló és a jegyző, továbbá meghívása esetén 

az érintett és a szakértő vesz részt.  

 

e) A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. új törvény (Jat.) hatálybalépésével egyidejűleg 

léptek hatályba a törvényhez kapcsolódó módosító rendelkezések. A törvény megállapítja a 
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helyesbítés hiányzó szabályait, amely kizárólag az aláírt és a kihirdetett szöveg közötti eltérés 

esetében megengedett, és kizárólag a jogszabály hatálybalépése előtt (egyértelművé téve, hogy 

ezt követően már csak módosításra kerülhet sor). Bekerült a Jat.-ba a közjogi 

szervezetszabályozó eszközök közé a helyi önkormányzat képviselő-testülete által kibocsátható 

normatív határozat, amely az általa irányított szervek, valamint saját tevékenységét, működését 

és szervezetét, továbbá saját cselekvési programját szabályozza.  

 

16. § (4) bekezdés: Ha az önkormányzati rendelet kihirdetett szövege eltér az önkormányzati 

rendelet aláírt szövegétől, a polgármester vagy a jegyző kezdeményezi az eltérés 

helyesbítését. Az önkormányzati rendelet a hatálybalépését megelőzően, de legkésőbb a 

kihirdetést követő tizedik munkanapon helyesbíthető. Az eltérés megállapítása esetén a 

helyesbítés megjelentetéséről a jegyző az önkormányzati rendelet kihirdetésével azonos módon 

gondoskodik. 

(5) A képviselő-testület normatív határozatát a (2) és (3) bekezdésben foglaltak megfelelő 

alkalmazásával közzé kell tenni. 

 

f) A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról 2010. évi L. törvény 

csökkentette a megválasztható helyi önkormányzati képviselők számát, mely alapján a 100-

nál kevesebb lakosú település esetén megválasztható képviselő-testületi tagok száma két fő. 

Az Ötv. korábbi rendelkezései szerint a bizottság legalább háromtagú, amelynek nem lehet tagja 

a polgármester és a képviselők közül választott alpolgármester sem, tehát a háromtagú képviselő-

testület esetén bizottság nem választható. A módosítás értelmében a megválasztandó bizottságok 

feladatait e településeken a képviselő-testület látja el . Az Ötv. 33/A. § (4) bekezdésének 

módosítása pontosítást tartalmaz, mivel a korábbi rendelkezés csak a 100-nál kevesebb lakosú 

település esetén zárta ki a bizottság létrehozásának a lehetőségét. A javaslat szerint a 100 lakosú 

település esetén sem indokolt bizottság létrehozása. 

 

22. § (1) bekezdés alapján: A képviselő-testület a száz, vagy a száznál kevesebb lakosú 

településen bizottságot nem választ, a bizottság feladatait a képviselő-testület látja el.  

 

g) A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 

tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény módosításával hatályon kívül helyezésre került a 

polgármesteri tisztség megszűnésének azon esete, amikor a polgármester tisztsége a 

polgármesternek e tisztségével összefüggő bűncselekménye miatt, a büntetőjogi felelősség 

jogerős megállapításával, az ítélet jogerőre emelkedésének a napjával szűnt meg. Ezzel 

összhangban kerültek módosításra az Ötv.-nek az összeférhetetlenségi szabályai, az ún. 

méltatlansági összeférhetetlenségi esetekkel történő kibővítése révén. Ugyancsak kiegészítésre 

kerültek az eljárási szabályok is ezzel összefüggésben. 

 

33/A. § (2a) bekezdés:  

Összeférhetetlenség miatt meg kell szüntetni annak a polgármesternek a megbízatását, 

a) akit a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltottak, 

b) akit bűntett miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek, 

c) akinek az állammal szemben - a lehetséges jogorvoslati eljárások kimerítését követően - 

köztartozása áll fenn, és azt az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított hatvan napon belül 

- részletfizetés vagy fizetési halasztás esetén az ezt engedélyező határozat rendelkezéseinek 

megfelelően - nem rendezi, 

d) akinek kényszergyógykezelését a bíróság jogerősen elrendelte. 

(3a) A polgármester köteles az ellene indított büntetőeljárás során az első tárgyalás 

időpontjáról, illetve a bűnösséget megállapító jogerős ítéletről az idézés, illetve a jogerős ítélet 
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kézhezvételétől számított három napon belül tájékoztatni a képviselő-testületet, a helyi 

választási bizottságot és a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szervet. 

(4) Ha a polgármester a (3) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tett eleget, bármely 

képviselő indítványára - a száz, vagy a száznál kevesebb lakosú község kivételével a képviselők 

közül választott háromtagú bizottság javaslata alapján - a képviselő-testület a következő ülésén, 

legkésőbb az összeférhetetlenség megállapításának kezdeményezését követő 30 napon belül 

határozattal megállapítja az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények fennállását, és 

kimondja az összeférhetetlenséget, illetőleg dönthet a hozzájárulás megadásáról, ha e törvény ezt 

lehetővé teszi. A képviselő-testület határozatát az ülést követő munkanapon a polgármesternek 

kézbesíteni kell. 

(7) A helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szerv a fővárosi, megyei 

bíróságnál kezdeményezheti a polgármester összeférhetetlenségének a kimondását, ha a 

képviselő-testület nem dönt az összeférhetetlenségről vagy döntése jogszabálysértő. A bíróság 

eljárására a (6) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a bíróság 

döntése ellen - annak kézhezvételétől számított nyolc napon belül - az érintett polgármester, 

illetve a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szerv fellebbezést nyújthat 

be. A fellebbezésről, annak beérkezésétől számított három napon belül a másodfokú bíróság 

nemperes eljárásban, három hivatásos bíróból álló tanácsban határoz. A bíróság döntése ellen 

felülvizsgálatnak helye nincs. 

 

h) Az alpolgármesterek vonatkozásában új szabály, hogy a képviselő-testület választhat olyan 

alpolgármestert is, aki nem tagja a képviselő-testületnek. A szabályozás egyértelműen rögzíti, 

hogy több alpolgármester megbízása esetén a képviselő-testület legalább egy alpolgármestert 

saját tagjai közül választ. A szabályozás a nem a képviselő-testület tagjai közül választott 

alpolgármester jogállása vonatkozásában általános jelleggel rögzíti, hogy az ily módon választott 

alpolgármester nem tagja a képviselő-testületnek, a polgármestert elnöki minőségében nem 

helyettesítheti, azonban feladatainak megfelelő ellátása érdekében annak ülésein tanácskozási 

joggal részt vehet. Fontos változás, hogy az alpolgármesteri tisztség új megszűnési eseteként 

kerül szabályozásra a képviselő-testület által történt megbízás visszavonása. 

 

34. § (1) A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített 

többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy vagy több alpolgármestert 

választhat. A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. 

Az alpolgármester megbízatása megszűnik, ha a képviselő-testület a polgármester javaslatára, 

titkos szavazással, minősített többséggel megbízását visszavonja. 

 

i) Változtak a körjegyzőség alakítás szabályai, a határosság, mint feltétel megszűnt 

 

39. § (1) Az ezernél kevesebb lakosú, megyén belüli községek, amelyek közigazgatási területét 

legfeljebb két település közigazgatási területe választja el, az igazgatási feladataik ellátására 

körjegyzőséget alakítanak és tartanak fenn. Ezer és ezernél több, de kétezernél kevesebb lakosú 

község is részt vehet körjegyzőségben, körjegyzőség székhelye kétezernél több lakosú település 

is lehet. A körjegyzőség fenntartásának költségeihez az érdekelt képviselő-testületek - eltérő 

megállapodás hiányában - a településük lakosságszámának arányában járulnak hozzá. 

 

j) A megyei jogú város, illetve a megye a több aljegyzőt is kinevezhet 

 

61. § (6) bekezdés: A megyei jogú város közgyűlése - a 36. § (1) bekezdésében foglalt 

szabályok szerint - több aljegyzőt is kinevezhet. 
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75. § (2) bekezdés: A megyei közgyűlés - a 36. § (1) bekezdésében foglalt szabályok szerint - 

több aljegyzőt is kinevezhet. 

 

k) A megyei közgyűlés esetében is új szabály, hogy a közgyűlés választhat olyan alelnököt is, 

aki nem tagja a közgyűlésnek. 

 

74. § (1) bekezdés: A megyei közgyűlés tisztségviselői: az elnök, egy vagy több alelnök. A 

megyei közgyűlés a megyei közgyűlés elnökének javaslatára a titkos szavazással, minősített 

többséggel egy vagy több alelnököt választhat. A megyei közgyűlés legalább egy alelnököt 

saját tagjai közül választ meg. A megyei közgyűlés alelnökének megbízatása megszűnik, ha a 

megyei közgyűlés az elnök javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel megbízását 

visszavonja. Azon megyei közgyűlési alelnök, akit nem a megyei közgyűlés tagjai közül 

választottak, nem tagja a megyei közgyűlésnek, a megyei közgyűlés elnökét, mint a testület 

elnökét nem helyettesítheti, a megyei közgyűlés ülésein tanácskozási joggal vesz részt. A nem 

megyei közgyűlés tagjai közül választott alelnök jogállására egyebekben a megyei közgyűlés 

tagjai közül választott alelnökre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

 

l) Az Ötv. 79. § (2) bekezdés a) pontjának módosítása jogharmonizációt teremt a Ptk. 172-174. 

§-ában foglaltakkal. A módosítás egyértelművé teszi, hogy a forgalomképtelen önkormányzati 

törzsvagyon tekintetében is lehetőség van a rendelkezési jog kizártságának áttörésére, arra, 

hogy az önkormányzat - törvény rendelkezése alapján, az abban szabályozottak szerint - 

meghatározott tulajdonosi rendelkezési részjogosítványokat gyakorolhasson. A módosítás a 

forgalomképtelen törzsvagyon körében helyezi el a parkolási közszolgáltatást végző 

gazdasági társaságokban fennálló 100%-os önkormányzati tulajdonrészt.  
 

79. § (2) bekezdés: A törzsvagyon körébe tartozó tulajdon vagy forgalomképtelen, vagy 

korlátozottan forgalomképes: 

a) forgalomképtelen a helyi közutak és műtárgyaik, a terek, a parkok, a helyi önkormányzat 

kizárólagos tulajdonában álló 9. § (5) bekezdés szerinti gazdasági társaságban fennálló 

részesedés - a 68/D. §-ban foglalt kivétellel - és minden más ingatlan és ingó dolog, amelyet 

törvény vagy a helyi önkormányzat forgalomképtelennek nyilvánít. A helyi önkormányzat 

tulajdonában álló forgalomképtelen törzsvagyon birtokát, használatát, hasznai szedésének jogát a 

helyi önkormányzat - törvényben szabályozott módon - másnak átengedheti. 

 

m) Módosult az Ötv. 92/A. §-a a kötelező könyvvizsgálat tekintetében, illetve szabályozásra 

került, hogy az éven túli hitelfelvételről és kötvénykibocsátásról a képviselő-testület 

minősített többséggel dönthet. 

 

92/A. § (1) A megyei, a megyei jogú városi, a fővárosi és a fővárosi kerületi önkormányzat 

képviselő-testülete köteles könyvvizsgálót megbízni, továbbá az egyszerűsített tartalmú - a helyi 

önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó - éves pénzforgalmi jelentését, 

könyvviteli mérlegét, pénzmaradvány-kimutatását, továbbá vállalkozási maradvány-kimutatását 

a Hivatalos Értesítőben közzétenni. 

(2) Amennyiben a helyi önkormányzat éven túli hitelt vesz fel, vagy kötvényt bocsát ki, a 

képviselő-testület előzetesen köteles könyvvizsgálót megbízni és a könyvvizsgáló köteles a 

tervezett kötelezettségvállalással kapcsolatos szakmai véleményét a képviselő-testülettel 

ismertetni. Az előzetes véleményről a képviselő-testület a pénzügyi szolgáltatást nyújtó 

pénzintézetet köteles tájékoztatni. Az éven túli hitelfelvételről és kötvénykibocsátásról a 

képviselő-testület minősített többséggel dönt. 
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(3) A helyi önkormányzat, ha az előző évben a teljesített kiadásainak összege meghaladta a 300 

millió forintot és hitelállománnyal rendelkezik vagy hitelt vesz fel, köteles az (1) bekezdésben 

foglaltakat a hitelfelvétel évétől a hiteltörlesztés utolsó évéig bezárólag évente könyvvizsgálóval 

felülvizsgáltatni és közzétenni.” 

 

n) Az alpolgármesteri tisztségnek a megbízás visszavonásával történő megszűnésére tekintettel 

került sor a 103. § (1) bekezdés a) pontjának módosítása. 
 

103. § (1) E törvény alkalmazásában: a) a képviselő-testület hatáskörébe tartozó választás, 

kinevezés, vezetői megbízás joga - a megyei közgyűlés elnöke kivételével - magában foglalja a 

felmentés, a megbízás visszavonásának jogát. 

 

o) A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. 

törvény kiegészítette az Ötv.-t a 103/C. §-al, meghatározva, hogy mely szövetségeket, 

érdekszervezeteket kell országos szintűnek, és így az Ötv-ben a Kormány számára előírt 

véleménykérés kötelező alanyainak tekinteni.  

2011. július 1-jei hatállyal a 103/B. § alapján felhatalmazást kap a helyi önkormányzat 

képviselő-testülete, hogy a helyi sajátosságoknak megfelelően az általa megalkotott rendeletek 

előkészítésében való társadalmi részvétel szabályait rendeletben állapítsa meg. 

103/C. § (1) A 102. § (2) bekezdés alkalmazásában azokat a szervezeteket kell országos 

önkormányzati érdekképviseleti szervezeteknek tekinteni, amelyek közül 

a) a megyei önkormányzatok érdekképviseletét ellátó szövetségnek legalább 13 tagja megyei 

önkormányzat, 

b) a megyei jogú városok érdekképviseletét ellátó szövetségnek legalább 15 tagja megyei jogú 

város önkormányzata, 

c) a fővárosi és a fővárosi kerületi önkormányzatok érdekképviseletét ellátó szövetségnek egyik 

tagja a főváros önkormányzata, továbbá tagja legalább 15 fővárosi kerület önkormányzata, 

d) a körzetközponti szerepet betöltő helyi önkormányzatok érdekképviseletét ellátó szövetségnek 

tagja az ilyen szerepet betöltő helyi önkormányzatok legalább 2/3 része, továbbá 

e) minden más olyan önkormányzati érdekképviseleti szervezet (szövetség), amelynek tagja 

legalább 800 helyi önkormányzat, és legalább 11 területi (megyei) szervezetük működik.  

(2) Az (1) bekezdésben foglalt arányszámok számításánál egy helyi önkormányzatot csak egy 

érdekszövetség tagjaként lehet figyelembe venni. 

 

p) Hatályon kívül helyezésre került az Ötv. 109. §-a, mert az egyrészt az államigazgatási eljárás 

általános szabályairól szóló 1981. évi I. törvényre, vagyis egy már hatályon kívül helyezett 

jogszabályra hivatkozik, másrészt a Ket. szabályait az Ötv. kifejezett rendelkezése ellenére is 

alkalmazni kell az Ötv. szerinti közigazgatási hatósági ügyekben, harmadrészt a Ket. szabályaitól 

nem az Ötv. rendelkezései alapján, hanem kizárólag a Ket. szabályai szerint van lehetőség az 

eltérésre. 

 

Dr. Iváncsics Ágnes 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti 

Főosztály 
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A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati 

képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (Pttv.) módosításai 

 
a) A Pttv. módosításáról szóló 2010. évi CLXV. törvény hatályon kívül helyezte a Pttv. 2. § (1) 

bekezdés i) pontját. A továbbiakban nem szűnik a polgármester tisztsége, a polgármesternek 

e tisztségével összefüggő bűncselekménye miatt, a büntetőjogi felelősség jogerős 

megállapításával, az ítélet jogerőre emelkedésének a napjával. Felhívjuk ugyanakkor itt is a 

figyelmet, hogy az Ötv.  33/A.§-a kiegészült egy új, (2a) bekezdéssel, amely az ún. méltatlansági 

összeférhetetlenség keretein belül szabályoz új megszűnési eseteket.  

 

b) Az alpolgármesteri tisztség megszűnése tekintetében is szükségessé vált a Pttv.-ben felsorolt 

megszűnési okok Ötv. szabályaival történő összehangolása. 

 

2. § (2) Az alpolgármester e tisztsége megszűnik: 

a) az önkormányzati választás napján, ha nem választották meg önkormányzati képviselőnek, 

b) amennyiben önkormányzati képviselőnek megválasztották, akkor a képviselőtestület alakuló 

ülésének napján, 

c) továbbá az (1) bekezdés b), d)-j) pontjaiban foglalt esetekben, 

d) ha a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel 

megbízását visszavonja. 

 

c) Kiegészül a Pttv. egy új, 2/A. §-al. A rendelkezés értelmében, amennyiben a polgármester 

javaslatára a képviselő-testület nem vonja vissza az alpolgármester megbízását, és a 

polgármester az alpolgármester által ellátott feladatokat teljes körűen elvonja, akkor az 

alpolgármestert nem illeti meg a tisztségéhez kötött tiszteletdíj, illetve illetmény. Ez esetben az 

alpolgármester illetménye, tiszteletdíja a képviselő-testületi tagok tiszteletdíjához igazodik, azzal 

azonos mértékű. 

 

2/A. § Ha a képviselő-testület az alpolgármester megbízását a 2. § (2) bekezdés d) pontja alapján 

nem vonja vissza és a polgármester az alpolgármester feladatait írásban, teljes körűen megvonja, 

a feladatkör megvonását követően az alpolgármester a helyi önkormányzati képviselők 

tiszteletdíjával azonos mértékű illetményre - társadalmi megbízatású alpolgármester esetén 

tiszteletdíjra - jogosult. 

 

d) Hatályon kívül helyezésre került a 4/A. § (3) bekezdése, tekintettel arra, hogy a fenti 

rendelkezés szükségtelenül korlátozta a képviselő-testület díjazás tekintetében gyakorolt 

hatáskörét, valamint komoly korlátot állított a költségtakarékosabb illetmény megállapítás 

irányában. A továbbiakban tehát nem köti a képviselő-testületeket a polgármester illetménye, 

tiszteletdíja tekintetében a megválasztását megelőző illetménye, tiszteletdíja; vagyis alacsonyabb 

összegben is megállapításra kerülhet.  

 

 

e) A polgármester öregségi nyugdíjra, illetve közszolgálati járadékra jogosultságát kiegészíti a 

törvény azzal az esettel, amikor a polgármesteri tisztség megszűnésére a képviselő-testület 

feloszlásának kimondása miatt kerül sor. A feloszlás ugyanis a polgármester magatartásától 

független, arra a képviselő-testület döntése alapján kerül sor. Így biztosítható az, hogy 

amennyiben a polgármester megfelel a törvényi feltételeknek, és e törvény hatálybalépését 

követő három hónapon belül igényli, öregségi nyugdíjat és közszolgálati járadékot kaphasson. 
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13/A. § (1) Öregségi nyugdíjra jogosult az a polgármester - az egyéb jogosultsági feltételek 

esetén -, akinek a megbízatása a 2. § (1) bekezdés a) vagy c) pontja szerint szűnik meg, feltéve, 

hogy 

13/B. § (1) Közszolgálati járadékra jogosult az a foglalkoztatási jogviszonyban álló 

polgármester, akinek a megbízatása a 2. § (1) bekezdés a) vagy c) pontja szerint szűnik meg, 

feltéve, hogy legalább három választási ciklus - de legalább tizenegy év - során foglalkoztatási 

jogviszonyban polgármesteri vagy foglalkoztatási jogviszonyban alpolgármesteri tisztséget tölt 

be, és a foglalkoztatási jogviszonyának megszűnését követő tizenkettedik naptári év végéig a 

Tny.-ben meghatározott öregségi nyugdíjkorhatárt, illetve a korkedvezménnyel csökkentett, reá 

irányadó korhatárt eléri, s megfelel a Tny. egyéb jogosultsági feltételeinek.  

 

 

 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvény közterületre vonatkozó rendelkezései 

Az Étv. közterület használatára vonatkozó rendelkezéseinek pontosítása, meghatározása a helyi 

önkormányzatok szabályozási tevékenységéhez nyújt segítséget. Az Étv. 54. §-a rendelkezik az 

épített környezet fenntartásáról és használatáról. E körben - összhangban a 2. § 13. pontja 

szerinti közterület-fogalommal - szükséges a közterületek rendeltetésével, használatával 

kapcsolatos részletesebb szabályokat megadni (a közterület használatának engedélyezése vagy 

önkormányzati hatósági eljárás formájában, vagy polgári jogi szerződéssel történik) annak 

érdekében, hogy a közterületek nem rendeltetésszerű használatának esetkörére az 

önkormányzatoknak lehetőségük legyen szigorúbb közterületi szabályok és szankciók 

megállapítására helyi rendeletükben. 

 

 

 

Dr. Iváncsics Ágnes 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti 

Főosztály 
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Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. 

évi 17. törvényerejű rendelet felhatalmazása önkormányzati rendeletalkotásra 

A Tvr. 2011. január 1-jén hatályba lépett vonatkozó felhatalmazó rendelkezései biztosítják annak 

lehetőségét, hogy bizonyos - részletesen szabályozott - feltételek teljesülése esetén, jegyzői 

engedéllyel a házasulók külső helyszínen is házasságot köthessenek. A jegyző által a helyszín 

engedélyezése körében mérlegelhető körülményeket a helyi sajátosságokra figyelemmel az 

önkormányzat rendeletben szabályozza. 

A Tvr. a gyakorlatban általános problémát orvosol azzal, hogy szabályozza a hivatali 

helyiségen kívüli, illetve a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés esetén felmerülő díjazás 

kérdéseit. Ezzel az önkormányzatok mozgásszabadságának fenntartása mellett az alkalmazott 

eltérő formájú és tartalmú szabályok egységes keretek közé kerülnek. 

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a tárgyban az önkormányzatnak nem csupán lehetősége, 

hanem kötelezettsége rendeletet alkotni, mert annak hiányában a jegyzőnek nem áll módjában 

a hivatali helyiségen kívüli, illetve a munkaidőn kívül történő házasságkötést engedélyezni.  

15/A. § (6) bekezdés: A házasság, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen 

kívüli megkötése, létesítése, továbbá a munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett 

élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként a települési 

önkormányzat rendeletében meghatározott mértékű díjat kell fizetni. 

(7) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben, bejegyzett élettársi kapcsolat 

létesítésében közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők 

jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő egésze vagy egy része helyett az 

önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű díjazás illeti meg. 

42/A. § (1) Felhatalmazást kap az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter, hogy rendeletben 

állapítsa meg a névviselés, a névváltoztatás, az anyakönyvezés és a házasságkötési valamint a 

bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló eljárás, továbbá az anyakönyvi szakvizsga 

részletes szabályait. 

(4) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy 

a) rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn 

kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének 

szabályait, 

b) rendeletben szabályozza a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn 

kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a 

többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az 

anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékét. 

 

 

 

Dr. Iváncsics Ágnes 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti 

Főosztály 
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A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvényről 

2011. január 1-jén lépett hatályba az új jogalkotásról szóló törvény. Az Alkotmánybíróság 

2010. december 31-ei hatállyal megsemmisítette a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvényt (a 

továbbiakban: Jat.), ezért eddig az időpontig újra kellett szabályozni a jogalkotás rendjének 

törvényi szabályait. 

A felülvizsgálat során - az Alkotmánybíróság 121/2009. (XII. 17.) AB határozatában (a 

továbbiakban: Abh.) foglaltakra is támaszkodva - kialakított szabályozási koncepció célja az 

volt, hogy a jogalkotási törvény elavult rendszerét egy olyan törvényi szabályozás váltsa fel, 

amely figyelembe veszi az alkotmányos berendezkedésben végbement változásokat és a 

jogalkotás kialakult gyakorlatát. 

Az Abh.-ból kirajzolódó követelményeket szem előtt tartva újra kellett gondolni a jogalkotásról 

szóló törvény tárgyköreit is. Nem szabályozható a törvényben a jogszabályok köre és 

hierarchiája, valamint a kizárólagos törvényhozási tárgykörök, ezek az Alkotmányra tartoznak. 

Szabályozni szükséges viszont a jogalkotás fogalomköréhez kötődő olyan kérdéseket, mint a 

hivatalos lap és a jogszabály kihirdetésének követelményrendszere, vagy a helyesbítés kérdése, 

amelyek tekintetében az Alkotmánybíróság mulasztást állapított meg. 

A törvény a jogszabályok előkészítésének érdemi szabályai körében a jogszabályok 

hatásvizsgálatára helyezi hangsúlyt, amit kiterjeszt az önkormányzati rendeletek 

előkészítésére is. A XXI. századi követelményeknek megfelelően előtérbe kell helyezni a minél 

megalapozottabb jogszabály-előkészítés érdekében a várható következmények előzetes 

vizsgálatát. A törvény meghatározza, hogy milyen alapvető szempontokat kell ennek során 

figyelembe venni (pl. társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások, környezeti következményei, 

stb.). Hasonlóan fontos a jogszabály hatályosulásának tapasztalatait utólagos hatásvizsgálat 

keretében felmérni, és áttekinteni, hol kell változtatni a hatályos rendelkezéseken. A törvény 

világossá teszi azt is, hogy minden jogszabályt a feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű 

vizsgálat alá kell vetni. A hatásvizsgálati kérdések részletes szabályozására a törvény miniszteri 

rendelet alkotására ad felhatalmazást. 

Lényeges újítása a törvénynek, hogy a korábban az állami irányítás egyéb jogi eszközeiként 

ismert jogforrási kör jelentősen leszűkül, és csak a normatív határozat és a normatív utasítás 

marad meg. A jogi iránymutatások megszűnnek, a normatív határozat és a normatív utasítás 

alkalmas eszköz arra a funkcióra, amit az Abh. az egységes jogalkalmazási gyakorlat követése 

érdekében szükségszerűnek tekint: irányítási eszközként kötelező erővel bír az alárendelt 

szervekre nézve. 

Részletesebb szabályozással határozza meg a törvény a jogszabályok kihirdetésének rendjét és a 

Magyar Közlöny funkcióját. Egyértelművé teszi a jogalkotó, az aláíró (hitelesítő), illetve a 

hivatalos lap szerepét és felelősségét a jogszabály kihirdetése mint alkotmányos aktus 

elvégzésének folyamatában. A törvény megállapítja a helyesbítés máig hiányzó szabályait, 

amely kizárólag az aláírt és a kihirdetett szöveg közötti eltérés esetében lesz megengedett, és 

kizárólag a jogszabály hatálybalépése előtt (egyértelművé téve, hogy ezt követően már csak 

módosításra kerülhet sor). 

 

 

Dr. Iváncsics Ágnes 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti 

Főosztály  
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Tájékoztató a szociális törvény 2011. január 1-jétől hatályos, képviselő-

testületi feladat- és hatáskört érintő változásairól 

Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási 

tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXI. törvény módosította a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényt (Sztv.).  

 

Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 

 

Lakásfenntartási támogatás:  

A 2011. szeptember 1-én hatályba lépő új rendelkezés értelmében a lakásfenntartási 

támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a lakásfenntartással 

összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a 

kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. Bevezetésre kerül a fogyasztási 

egység, amely a jövedelemszámítás és egyben a jogosultság alapja is lesz.  

 

Ápolási díj: 

2011. január 1-ig az ápolási díj összege az öregségi nyugdíjminimumhoz igazodott, annak 

arányában volt meghatározva. 2011.január 1-től az Sztv. 44. § (1) bekezdése szerint az ápolási 

díj alapösszegét a költségvetési törvény rögzíti, az ápolási díj 2011. évi havi összege ehhez az 

alapösszeghez igazodik, amely fokozatosan – 2011. évben 1.000,- Ft-tal – emelkedik.  

 

Köztemetés:  

A módosított jogszabály szerint a korábbi eljárási határidő 2011. január 1. napjától változtott. 

Köztemetés esetében a haláleset helye szerint illetékes polgármester a halálesetről való 

tudomásszerzést követő 30 napon belül jár el az Sztv. 48. § (1) bekezdésében meghatározott 

feltételek fennállása esetén.  

 

Szociális szolgáltatások 
 

Falugondnoki szolgálat: 

A módosított Sztv. 2011. január 1. napjától falugondnoki szolgálat helyett a "falugondnoki 

szolgáltatás" elnevezés került a törvénybe.  

 

Étkeztetés: 

Az étkeztetés jogosultsági feltételeire vonatkozó Sztv. 62. § (2) bekezdésében meghatározott 

szabályok közül "Jogosultsági feltételként jövedelmi helyzet nem határozható meg" rendelkezést 

a módosítás hatályon kívül helyezte. Nem változott az Szt. 62. § (1) bekezdése, mely szerint az 

étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg 

étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy 

átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen 

a) koruk, 

b) egészségi állapotuk, 

c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, 

d) szenvedélybetegségük, vagy 

e) hajléktalanságuk 

miatt. Ezen jogosultsági feltételek részletes szabályait továbbra is rendeltben kell az 

önkormányzatoknak meghatározni. 
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Intézményi térítési díj: 

Az önkormányzati társulások által biztosított szociális szolgáltatás intézményi térítési díja 

rendeletben történő megállapításának új szabályát rendezi a törvény. Az Sztv. 92. § (1) bekezdés 

b.) pontja szerint amennyiben a fenntartó önkormányzati társulás, vagy többcélú kistérségi 

társulás, akkor a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat alkot 

rendeletet az intézményi térítési díjról.  

 

Az Szt. 140/C. § elrendeli, hogy az önkormányzati társulásban vagy többcélú kistérségi 

társulásban részt vevő települési önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló, 2011. január 1-

jén hatályos rendeletét 2011. április 1-jéig felülvizsgálja abból a célból, hogy a társulási 

megállapodásban erre kijelölt önkormányzat rendelete tartalmazza a személyes 

gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 

szóló szabályokat. 

 

Az intézményi térítési díj számításának szabályai is változtak oly módon, hogy a szolgáltatási 

önköltség elemeit a ráfordítások teljes körének figyelembe vételével határozhatja meg a 

fenntartó, a költségként számításba vehető tételek korlátozása megszűnt. (Sztv. 115. § (9) 

bekezdés)  

 

Technikai jellegű módosításnak tekinthető, hogy a térítésmentesen biztosított szolgáltatások 

esetében nem kell intézményi térítési díjat megállapítani, továbbá ha az intézményi térítési díj 

nem eredményez pozitív számot, úgy a térítési díj összege nulla. (Sztv. 115/A. § (2) bekezdés, 

115. § (2) bekezdés)  

 

Étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében a családi jövedelemszámítást az Sztv. 116. § (1) 

bekezdése értelmében a valamennyi szolgáltatásnál egységes, egyéni jövedelemszámítás váltotta 

fel. A családi jövedelemszámítás csak a kiskorú igénybe vevőnél maradt fenn, amikor a 

családban az egy főre jutó jövedelmet kell alapul venni. 

Egyéb szabályok 

Az Szt. módosítás megteremtette a törvényi feltételét annak, hogy a helyi önkormányzat és 

társulás a szociális szolgáltatás biztosítására nem csak önkormányzattal, hanem társulással is 

köthet megállapodást (Sztv. 90. § (4) bekezdés). Továbbra is a megállapodásban kell rögzíteni a 

szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szabályokat és az ellátottak után fizetendő hozzájárulás 

mértékét.  

Felhívjuk figyelmüket, hogy 2011. január 1-jétől megszűnt az önkormányzatok 

közfoglalkoztatási terv készítési kötelezettsége, a jogalkotó a korábbi 37/A. §-t hatályon kívül 

helyezte. 

 

Mátyásné Dr. Melczer Krisztina 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti 

Főosztály 

  



Baranya Megyei Kormányhivatal Önkormányzati Hírlevél 2011. 1. Szám 

 

 
31 

A foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester szabadságát - a szabadság 

éves tervezésével - a tárgyévben kell kiadni  

A választásokat követően ismét előtérbe került a foglalkoztatási jogviszonyban álló (főállású) 

polgármesterek részére járó éves szabadság kiadásának és megváltásának kérdése. A 

joggyakorlatban jelentkező jogbizonytalanságot kívánjuk az alábbi iránymutatással feloldani.  

A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 

tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Pttv.) 5. §-a egyértelműen 

meghatározza a foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármesterek alapszabadságának és 

pótszabadságnak a mértékét (25+14 munkanap). A Pttv. „Pihenőidő” címszó alatt kizárólag a 

foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármestereket megillető éves alapszabadság és 

pótszabadság mértékéről rendelkezik, ezért minden más, a szabadsággal kapcsolatos kérdés 

elbírálása során a Pttv. 13. § (1) bekezdésében felsorolt, a polgármesteri foglalkoztatási 

jogviszonyban megfelelően alkalmazandó jogszabályok rendelkezéseit kell irányadónak 

tekinteni.  

A Pttv. 12. §-a a jegyző, körjegyző, főjegyző kötelezettségeként határozza meg, hogy a 

polgármester személyi anyagát kezelje, továbbá azt is, hogy a foglalkoztatási jogviszonyával 

kapcsolatos ügyviteli feladatokat lássa el. 

A polgármesteri tisztségre is alkalmazandó Mt. 136. § (1) bekezdéséből - , amely szerint a 

munkavállaló a megszűnéskor jogosult a szabadság megváltására, ha az eltöltött idővel 

arányos szabadságát még nem kapta meg –  az következnék, hogy a szabadság kiadásával 

kapcsolatban annak az általános szabálynak az alkalmazása indokolt, hogy a szabadság 

kiadásának időpontját a munkáltató határozza meg. Ez a főszabály azonban az alábbi 

eltérésekkel alkalmazandó. 

Az Ötv. 33. §-a szerint a polgármester tekintetében a munkáltatói jogokat a képviselő-

testület gyakorolja.   

Az éves szabadság rendeltetéséből az következik, hogy főszabályként a szabadságot abban 

az évben kell kiadni, amelyre a szabadság jár. Előfordulhat azonban, hogy ténybeli okból (pl. 

keresőképtelenség, gyermekgondozási szabadság, munkatorlódás miatt) a szabadságot a 

munkáltató nem tudja kiadni, vagy a munkavállaló nem képes azt igénybe venni. Ebben az 

esetben gondosan kell vizsgálni a szabadság kiadására és annak megváltására vonatkozó igény 

érvényesíthetőségének rendjét, ugyanis sem a Pttv., sem pedig a Ktv. alapján nem kell 

alkalmazni az Mt. 134.§ (1) bekezdését, mely szerint a szabadság kiadásának időpontját – a  

munkavállaló meghallgatását követően – a munkáltató határozza meg. Alkalmazandó azonban 

az Mt. 135. § (1) bekezdése, melynek értelmében a szabadság kiadásánál a munkarend 

(munkaidőbeosztás) szerinti munkanapokat kell figyelembe venni. 

Mindemellett a Pttv. 13. § (1) bekezdésében foglaltakból következően a polgármesteri 

foglalkoztatási jogviszonyban is alkalmazni kell az Mt. 3. § (1) bekezdése szerint, hogy a jogok 

és kötelezettségek teljesítése során a munkáltató és a munkavállaló a jóhiszeműség és a 

tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen köteles eljárni, ezért a szabadság 

kiadása tekintetében a polgármesternek és a képviselő-testületnek, mint munkáltatónak 

együtt kell működni. A képviselő-testület a polgármestert nem küldheti el szabadságra, hanem a 

szabadság kiadásáról, illetve igénybevételéről (pl. éves szabadság terv készítésével, a testület 

ülésezési rendjét figyelembe véve) a polgármesternek és a képviselő-testületnek jóhiszeműen 

eljárva, kölcsönösen meg kell állapodni. Amennyiben a polgármester fenti kötelezettségének 
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nem tesz eleget, úgy joggal lehet hivatkozni a jóhiszemű joggyakorlás és az együttműködési 

kötelezettség megsértésére, valamint arra, hogy saját felróható magatartására előnyök szerzése 

miatt senki nem hivatkozhat. 

 

 

 

Dr. Iváncsics Ágnes 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti 

Főosztály 
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A települési és területi kisebbségi önkormányzatok működési támogatása 

A kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből, valamint fejezeti kezelésű 

előirányzatból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 

342/2010. (XII. 28.) kormányrendelet (továbbiakban kormányrendelet) új alapokra helyezte a 

kisebbségi önkormányzatok általános működési és feladatalapú támogatását. Az alábbiakban 

ismertetjük az új szabályozás főbb elemeit. 

 

1. A kormányrendelet hatálya 

 

A települési és területi kisebbségi önkormányzatok működési támogatására vonatkozó 

rendelkezések 2011. január 1-jén léptek hatályba.  

A hatályos jogszabály alapján 2010. december 1-ig benyújtott igénylések azonban azonos 

elbírálás alá esnek az új igénylési rend szerint benyújtott igénylésekkel. Mindez azt jelenti, hogy 

a 2010. évben a 2011. évre benyújtott feladatalapú támogatás iránti igényléseket nem kell 

megismételni. 

 

Azok a kisebbségi önkormányzatok, melyek a 2010. december 1-jei határidőt 

elmulasztották, az új szabályok szerint igényelhetnek 2011. évre feladatalapú támogatást! 

 

A kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből nyújtott feladatarányos 

támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 375/2007. (XII. 23.) 

Kormányrendelet 2011. január 1. napjával hatályát vesztette. 

 

2. Támogatási formák 

 

A kormányrendelet két támogatási formát különböztet meg, az általános működési támogatást és 

a feladatarányos támogatást, melyek együttesen képezik a feladatarányos támogatást. A 

tárgyévben fel nem használt és visszautalt támogatásokból a rendeletben meghatározott módon 

képződő és megállapított támogatás, azaz a korábbi kiegészítő támogatás megszűnt. 

 

 
 
Jelentős változás, hogy a támogatások aránya egynegyed-háromnegyed arányról az egyharmad-

kétharmad arányra változott úgy, hogy a támogatás háromnegyedét kitevő általános működési 

támogatás egyharmadra csökken: 

 

általános 
működési 
támogatás

feladatalapú 
támogatás

feladatarányos 
támogatás
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Korábbi szabályozás  Hatályos szabályozás 
 

 

 
 
További változást jelent, hogy az egy területi kisebbségi önkormányzatra jutó feladatarányos 

támogatás összege - kizárólag az együttes támogatás felosztásának számításánál - az egy 

települési kisebbségi önkormányzatra jutó feladatarányos támogatás kétszerese, ez az érték 

korábban 1,563 volt. 

 

Általános működési támogatás 

 

A települési és a területi kisebbségi önkormányzatokat a képviselő-testület alakuló ülését követő 

hónap 1-jétől a kormányrendelet szerint megillető, a kisebbségi önkormányzati működéssel 

közvetlenül összefüggő - a Nek. tv. 27. §-ának (1)-(2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat 

által biztosított feltételeken kívüli - feltételek biztosítására, a kisebbségi közfeladatok ellátásához 

közvetlenül kapcsolódó költségek fedezetéül szolgáló támogatás (ilyen költségek különösen a 

rezsi típusú és a munkabér típusú költségek, a költségtérítés, a tiszteletdíj). 

 

Változást jelent, hogy a korábbi szabályozás a megalakulást követő hónap 1-jétől biztosította a 

támogatásra való jogosultságot, a kormányrendelet ezen pontosított, az alakuló ülést követő 

hónap 1. napjával kezdődik a jogosultság. A támogatás a kisebbségi közfeladatok ellátásához 

közvetlenül kapcsolódó költségekre használható fel, amely szűkítést jelent a korábbi „az ellátott 

tevékenységhez kapcsolódó költségek” fedezéséhez képest. 

 

Az általános működési támogatás folyósításának folyamatát az alábbi ábra szemlélteti: 

 

általános működési támogatás

feladatalapú támogatás

általános működési támogatás

feladatalapú támogatás
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Az általános működési támogatás az új szabályozás szerint egy összegben kerül folyósításra, a 

korábbi két alkalommal (február 15, augusztus 15) szemben. A folyósítás legkésőbbi időpontja 

február 15. napja.  

 

A kormányrendelet szabályozza a választás évében kialakuló speciális helyzetet. A települési és 

területi kisebbségi önkormányzati választás évében az újonnan megalakult kisebbségi 

önkormányzat részére a képviselő-testület megalakulásáról szóló értesítés alapján, az 

értesítésnek a Támogatóhoz (KIM) történő beérkezésétől számított harminc napon belül, egy 

összegben kerül sor az időarányos általános működési támogatás Kincstár által történő 

folyósítására, a Támogató által - a képviselő-testület megalakulásáról szóló értesítés 

beérkezésétől számított 15 napon belül - megtett intézkedés alapján. 

 

A kormányrendelet rögzíti a kisebbségi önkormányzat megszűnése esetén követendő eljárást. Ha 

a települési és a területi kisebbségi önkormányzat év közben megszűnik, a megszűnését követő 

hónap 1-jétől nem illeti meg feladatarányos támogatás időarányos része. Évközi megszűnésnek 

minősül a területi kisebbségi önkormányzati időközi választás eredménytelensége, továbbá, ha a 

települési, területi kisebbségi önkormányzati választások eredményeképpen nem kerül sor új 

képviselő-testület megalakulására. 

A települési és a területi kisebbségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a 

kisebbségi önkormányzatot meg nem illető időarányos támogatási előirányzatról való 

lemondásról a képviselő-testület megszűnését követő három napon belül értesíti a 

Támogatót és a Magyar Államkincstárat, egyidejűleg intézkedik az ennek megfelelő összegnek 

a Kincstár részére történő visszafizetéséről. A Támogatót, azaz a Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztériumot az onkormanyzat@kim.gov.hu elektronikus levélcímen kell tájékoztatni a 

megszűnésekről. 

 

•január 10-éig a 
Támogatónak (KIM) 
és az Alapkezelőnek 

értesítést küld a 
működő települési és 

területi kisebbségi 
önkormányzatokról

Kormányhivatal

• A Támogatónak a Kincstárhoz
intézett támogatás utalására
vonatkozó rendelkező levele
keltének időpontjában működő
települési és területi kisebbségi
önkormányzat jogosult a
támogatásra. A támogatás éves
összegét a Magyar Közlönyben
január 31-ig közleményként
közzéteszi, eddig az időpontig
gondoskodik a támogatásnak a
Kincstár részére történő
átutalásáról is.

KIM (Támogató)

•15 napon 
belül 

intézkedik a 
támogatás 

egy 
összegben 

történő 
folyósítása 

iránt

Államkincstár

mailto:onkormanyzat@kim.gov.hu
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A feladatalapú támogatás 

 

A feladatalapú támogatás a kisebbségi közügyeknek a települési és a területi kisebbségi 

önkormányzatok által történő ellátását szolgálja.  

 

A feladatalapú támogatásra való jogosultság feltételei: 

 

 a kisebbségi önkormányzat a támogatási évben általános működési támogatásban 

részesült 

 Az Alapkezelőhöz a támogatási év április 15. napjáig benyújtott - a képviselő-testület 

elnöke által aláírt, a kisebbségi önkormányzat bélyegző lenyomatával ellátott - 

igénybejelentés, melynek kötelező melléklete a képviselő-testület - a feladatalapú 

támogatás igényléséről hozott - döntéséről szóló hiteles határozat kivonata. 

 a feladatalapú támogatás alapjául szolgáló időszakban, azaz a támogatási év április 1. 

napját megelőző 12 hónap keletkezett legalább négy testületi ülés, a közmeghallgatás 

jegyzőkönyveinek a Nektv. 30/F. (2) bekezdése szerinti felterjesztése a 

kormányhivatalhoz, továbbá, azok beérkezésétől számított 3 napon belül továbbítása az 

Alapkezelőhöz és a Támogatóhoz, a szükséges számú jegyzőkönyv beérkezésének 

határideje a támogatási év április 15. napja. 

 a Támogatónak a Kincstárhoz intézett, a feladatalapú támogatás utalására vonatkozó 

rendelkező levele keltének időpontjában a kisebbségi önkormányzat működik, nem szűnt 

meg 

 

A feladatalapú támogatás megállapítására az igénybejelentés, továbbá a feladatalapú támogatás 

alapjául szolgáló időszakban keletkezett legalább négy testületi ülés, a közmeghallgatás 

jegyzőkönyveinek a feldolgozása alapján kerülhet sor.  

A feldolgozás során a kormányrendelet mellékletében meghatározott szempontok szerint 

határozzák meg, hogy egy kisebbségi önkormányzat éves működése során mekkora pontszámot 

ért el. A feldolgozás alapján meghatározható a valamennyi kisebbségi önkormányzat által 

együttesen elért pontszám. A költségvetésben meghatározott keretet ezzel az értékkel osztják el, 

így meghatározva 1 pontszám forintértékét.  

 

A feladatalapú támogatás összege megállapításának folyamata 
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A feladatalapú támogatás elbírálásának szempontrendszere 

 

1. A kisebbségi érdekképviselettel összefüggő feladatok 

A kisebbségi önkormányzat működési területén  

 a kisebbségi közösséget megillető jogosultságok érvényesítésével, 

 érdekképviselettel, 

 érdekvédelemmel kapcsolatos, 

 a társadalmi különbségek felszámolása, 

 a társadalmi felzárkózás érdekében folytatott, 

 az anyanyelv használatával, 

 a helyben működő intézmények tevékenységével összefüggő, 

 a kisebbségi közösség sajátos kulturális önazonosságának megerősítését szolgáló  

döntési, együttdöntési jogok gyakorlásával kapcsolatos tevékenység ellátásáról szóló képviselő-

testületi döntések. 

 

 

 

2.  
A kisebbségek kulturális autonómiájával (kulturális, közművelődési, oktatási feladatok, 

hagyományápolás, közgyűjtemény, média) összefüggő  

 

 intézményalapítói, 

 intézményfenntartói, 

 támogatói, szervezési feladatok ellátása 

2.1 

Települési 

kisebbségi 

önkormányzati 

jegyzőkönyv 
 

 

 

 

Települési 

kisebbségi 

önkormányzati 

jegyzőkönyv 

 

Települési 

kisebbségi 

önkormányzati 

jegyzőkönyv 

 

Területi 

kisebbségi 

önkormányzati 

jegyzőkönyv 

 

Települési 

kisebbségi 

önkormányzati 

jegyzőkönyv 

 

A támogatási időszakban keletkezett legalább 

négy ülésről és a közmeghallgatásról készült 

jegyzőkönyvek feldolgozása, a pontszámok 

összesítése  

A költségvetési keret és az érintett kisebbségi önkormányzatok részére meghatározott 

összes pontszám hányada adja 1 pontszám forintértékét.  

A települési, területi kisebbségi önkormányzat éves feladatalapú támogatása az 

egységnyi összeg és a megállapított pontszám szorzata. 

 

Döntésenként 5 pontot jelent, maximális pontszám együtt 30 pont, ez 6 határozat. 
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A kisebbségi önkormányzat működési területén (a Nek. tv. szerinti intézményi társulásban 

résztvevő települési kisebbségi önkormányzat esetén a társulás illetékességi területe tekintendő 

működési területnek) a kisebbségi közösség  

 nevelésének,  

 oktatási feltételeinek bővítését,  

 anyanyelvének fejlesztését szolgáló képviselő-testületi döntések 

 

 

 

2.2 

A kisebbségi közösségnek az adott településhez kötődő  

 történelmi múltjával, 

 kulturális örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok ellátását, 

 saját alapítású vagy fenntartású (esetleg társfenntartásban működő)  

 közművelődési intézménnyel,  

 közgyűjteménnyel,  

 médiával kapcsolatos feladatok ellátását,  

 más fenntartó által helyben működtetett  

 közművelődési intézménnyel,  

 közgyűjteménnyel,  

 médiával való együttműködést 

 az érintett kisebbség által használt nyelven a kisebbségi önkormányzat működési 

területén megvalósuló kulturális jellegű programok szervezését szolgáló képviselő-

testületi döntések 

 
 

3. A kisebbségi léttel összefüggő egyéb feladatok 

 A kisebbségi civil szervezetekkel való együttműködést,  

 a helyi anyanyelvű hitéleti tevékenység támogatását szolgáló képviselő-testületi döntések 

 

 

 

 

ELÉRHETŐ ÖSSZES PONTSZÁM: 100 pont 
 

  

 
Döntésenként 5 pontot jelent, maximális pontszám 30 pont, ez 6 határozat. 

Döntésenként 5 pontot jelent, maximális pontszám együtt 30 pont, ez 6 határozat. 

Döntésenként 1 pontot jelent, maximális pontszám 10 pont, ez 10 határozat. 
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A feladatalapú támogatás megállapítására vonatkozó eljárási szabályok 

 

A támogatás megállapításának folyamatát az alábbi folyamatábra szemlélteti: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A feladatalapú támogatás igénylése 

A Kincstártól kapott szóbeli tájékoztatás szerint mintegy 60 kisebbségi önkormányzat nem 

nyújtott be 2010. december 1-ig feladatalapú támogatás iránti igényt. Az érintett kisebbségi 

A települési vagy területi kisebbségi 
önkormányzat a támogatási év április 1. 

napját megelőző 12 hónap alatt négy ülést 

és közmeghallgatást tart. A 

jegyzőkönyveket eljuttatja a jegyzőnek 15 

napon belül. 

A kormányhivatal valamennyi települési és területi kisebbségi 
önkormányzati testületi jegyzőkönyvet - annak beérkezését követő 

három napon belül elektronikus úton vagy papíralapon (zárt ülés esetén 
kizárólag papíralapú határozat-kivonatot) - megküldi a Wekerle Sándor 

Alapkezelőnek és a Támogatónak. 

A feladatalapú támogatás megállapítására az igénybejelentés, továbbá a 
feladatalapú támogatás alapjául szolgáló időszakban keletkezett legalább 
négy testületi ülés, a közmeghallgatás jegyzőkönyveinek az ismertetett 
szempontrendszer szerinti feldolgozása alapján kerülhet sor. A szükséges 
számú jegyzőkönyvnek az Alapkezelőhöz és a Támogatóhoz történő 

beérkezésének határideje a támogatási év április 15. napja. 

 

 

A jegyző 5 napon belül felterjeszti a 

jegyzőkönyveket a kormányhivatalhoz. 

A kisebbségi önkormányzat határozatot 

hoz a feladatalapú támogatás igényléséről. 
Az elnök által aláírt, a kisebbségi 

önkormányzat bélyegző-lenyomatával 

ellátott igénylőlapot április 15-ig az 

Alapkezelőhöz be kell nyújtani. 
Alapkezelő: 

-vizsgálja, hogy az igénybejelentő, valamint a jegyzőkönyvek 
megküldésre kerültek-e 

-szükség esetén a kisebbségi önkormányzat hiánypótlásra felhívása 8 
napos határidővel, vagy egyeztetés a kormányhivatallal 

-kisebbségi önkormányzati szintenként tételes döntési javaslatot készít, 
melyet a támogatási év július 1-ig döntéshozatal céljából megküld a 

Támogatónak 
Támogató hatáskörrel rendelkező 

szervezeti egysége az előkészítésben a 

szakmai segítséget nyújt 

Alapkezelő: 

intézkedik a Kincstárnál a támogatás egy összegben, 

augusztus 15-ig történő utalása iránt. 

A Kincstár a támogatás folyósításáról tizenöt napon 

belül, azaz augusztus 15-ig intézkedik. 

 

A települési, illetve területi kisebbségi 

önkormányzatot jogosulatlanul igénybe vett támogatási 
összeg után visszafizetési és kamatfizetési kötelezettség 
terheli. A települési és területi kisebbségi önkormányzat 
által a feladatarányos támogatás tárgyévében fel nem 
használt (kötelezettségvállalással nem terhelt) 
maradványa a következő év június 30-áig 
kötelezettségvállalással terhelhető. 

 

Jegyző: 

a kisebbségi önkormányzatot meg nem illető időarányos 
támogatási előirányzatról való lemondásról a képviselő-

testület megszűnését követő három napon belül értesíti a 
Támogatót és Kincstárt, egyidejűleg intézkedik az ennek 

megfelelő összegnek a Kincstár részére történő 
visszafizetéséről. 

 

Támogató: 
A Támogató által történő döntéshozatalra minden év július 31. napjáig kerül sor, ennek eredménye a döntéshozatalt 

követő 3 napon belül a Támogató honlapján közzétételre kerül. A támogatási döntéséről értesíti az Alapkezelőt, a 
támogatásban részesülő települési és területi kisebbségi önkormányzatok jegyzékének egyidejű megküldésével 
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önkormányzatok az új szabályozás szerint benyújthatják a 2011. évi feladatalapú támogatás 

iránti igényüket a Wekerle Sándor Alapkezelőhöz, az igénybejelentés határideje április 15. 

Az igénybejelentés és melléklete postai úton, illetve az Alapkezelőtől kapott szóbeli 

tájékoztatás szerint szkennelt formában elektronikus úton is benyújtható az alábbi címen: 

 

Dr. Hidas János  

Főigazgató 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 

Wekerle Sándor Alapkezelő 

Budapest 

Bihari János utca 5. 

1055 

 

E-mail: kisebbseg@wekerle.gov.hu 
 

Az igénylés a korábbi szabályozással ellentétben nem formanyomtatványon történik, 

azonban annak az alábbiakat kötelezően tartalmaznia kell: 

 igénybejelentés a 2011. évi feladatalapú támogatásra vonatkozóan 

 kisebbségi önkormányzat elnöke aláírása 

 kisebbségi önkormányzat bélyegzőlenyomata 

 a képviselő-testületnek a feladatalapú támogatás igényléséről hozott határozatának hiteles 

kivonata. 

 

Fentiekből következik, hogy az igénybejelentést megelőzően képviselő-testületi ülést kell 

összehívni, abból a célból, hogy a képviselő-testület a feladatalapú támogatás igényléséről 

határozatot hozzon, melyhez segítségül az alábbi mintát közöljük: 

 

„sorszám/2011 (hónap.nap.) számú határozat a 2011. évi 

feladatalapú támogatás igényléséről: 
Településnév Nemzetiség Kisebbségi Önkormányzata a kisebbségi 

önkormányzatoknak a központi költségvetésből, valamint fejezeti 

kezelésű előirányzatból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és 

elszámolásának rendjéről szóló 342/2010. (XII. 28.) 

Kormányrendelet 4. § (1) bekezdése szerint a 2011. évi feladatalapú 

támogatás megállapítására igénybejelentést nyújt be. Felhatalmazza 

a kisebbségi önkormányzat elnökét, hogy az aláírásával és a 

kisebbségi önkormányzat bélyegzőlenyomatával ellátott 

igénybejelentést jelen határozat hiteles kivonatának csatolásával a 

Wekerle Sándor alapkezelőhöz megküldje. 
 

Határidő: 2011. április 10. 

Felelős: Elnök” 

 

A kisebbségi jegyzőkönyvek elektronikus felterjesztése, továbbítása 

 

A kormányrendelet 2. § (3) bekezdése értelmében a kormányhivatal a Nektv. 30/F. §-ának (2) 

bekezdése alapján rendelkezésére álló valamennyi települési és területi kisebbségi 

önkormányzati testületi jegyzőkönyvet - annak a kormányhivatalhoz történő beérkezését követő 

három napon belül elektronikus úton vagy papíralapon (zárt ülés esetén kizárólag papíralapú 

határozat-kivonatot) - megküldi a Wekerle Sándor Alapkezelőnek és a Támogatónak. 

mailto:kisebbseg@wekerle.gov.hu
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Hivatalunk a feladatalapú támogatás akadálytalan megállapítása érdekében megkereséssel 

fordult a jegyzőkhöz, körjegyzőkhöz, melyben – a szükséges technikai feltételek megléte esetén 

– szíves közreműködésüket kértük a kisebbségi jegyzőkönyvek szkennelésével összefüggésben, 

segítségüket ezúton is köszönjük! 

 

A kormányhivatalhoz a 2011. január 1-től kezdődően felterjesztett kisebbségi jegyzőkönyvek 

esetében a jegyzőkönyvek papíralapú felterjesztésével egyidejűleg történő elektronikus 

felterjesztés esetén azt – a papíralapú jegyzőkönyvvel történő egybevetést követően – legkésőbb 

három napon belül továbbítjuk az Alapkezelő és a Támogató elektronikus postafiókjába. Az ezt 

követően érkezett elektronikus felterjesztés sajnálatos módon már elkésett, ebben az esetben a 

szkennelés a hivatalban történik. 

 

A 2010. évben felterjesztett jegyzőkönyvek vonatkozásában a kormányrendelet speciális 

rendelkezést nem tartalmaz, azonban a feladatalapú támogatás határidőben történő elbírálásához 

a jegyzőkönyvek mielőbbi, folyamatos továbbítása elengedhetetlen. Kérjük, hogy a feladat 

ütemezésével kapcsolatban, illetve a technikai feltételek hiányáról hivatalunkat tájékoztatni 

szíveskedjen (kapcsolattartó: dr. Örkényi Judit Viola telefon:72/507-036). 

 

A dokumentumok szkennelésével összefüggő tudnivalók: 

 a fájlnév tartalmazza a kisebbségi önkormányzat nevét és az ülés dátumát, pl.: Pécs HKÖ 

2011 01 12 

 a jegyzőkönyv mellékleteire, pl. jelenléti ív, meghívó, SZMSZ, együttműködési 

megállapodás is szükség van, azonban a nagy terjedelmű mellékletek esetén - pl. 

települési önkormányzat költségvetése annak véleményezése során – a szkennelés 

mellőzhető, ebben az esetben a jegyzőkönyvön kell feltüntetni, hogy a dokumentum 

papíralapon rendelkezésre áll 

 a szövegszerkesztővel készült dokumentum (word doc) megküldése sajnos nem pótolja a 

szkennelést, a PDF formátum, esetleg képfájl fogadható el. 

 

Az elektronikus felterjesztés kizárólag a 2010. április 1. utáni ülésekről készült 

jegyzőkönyvek esetében szükséges, mivel a kormányrendelet értelmében ez az időszak 

szolgál a feladatalapú támogatás alapjául. A jegyzőkönyvek szkennelt formában 

történő megküldés a papíralapú felterjesztést nem pótolja! 

 

Tekintettel arra, hogy a feladatalapú támogatás feltétele, hogy a négy ülésről és a 

közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvek felterjesztésre, illetve továbbításra kerüljenek, 

felhívjuk a kisebbségi önkormányzatok és a felterjesztésért felelős jegyzők figyelmét, hogy 

hiányzó jegyzőkönyv csatolására vonatkozó felhívás nem képezheti tárgyát a kisebbségi 

önkormányzatnak küldött hiánypótlásnak. Az egyeztetés alapján, az elmaradt jegyzőkönyv 

pótlólagos megküldésére kizárólag abban az esetben van mód, ha nem a kisebbségi 

önkormányzat mulasztott. 

 

Az alábbi listán azok a kisebbségi önkormányzatok kerültek feltüntetésre, amely 2010. évi 

működéséről a 2010. évben legfeljebb két jegyzőkönyv került felterjesztésre. (Értelemszerűen a 

2010. évben újonnan alakult kisebbségi önkormányzatok esetében ez nem minden esetben jelent 

mulasztást.) Kérjük, hogy a feladatalapú támogatás sikeres igénylése érdekében a hiányzó 

jegyzőkönyveket pótlólag terjesszék fel. 
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Adorjás cigány 

Babarc német 

Baksa német 

Baranyahídvég cigány 

Baranyaszentgyörgy cigány 

Bezedek német 

Bikal német 

Borjád német 

Botykapeterd cigány 

Bükkösd cigány 

Csányoszró cigány 

Cserdi német 

Drávacsehi cigány 

Drávacsepely cigány 

Drávaiványi cigány 

Drávapalkonya cigány 

Drávapiski cigány 

Drávaszabolcs cigány 

Egyházasharaszti cigány 

Fazekasboda német 

Feked német 

Felsőegerszeg cigány 

Garé cigány 

Gerde cigány 

Gerényes cigány 

Gordisa cigány 

Gödre cigány 

Görcsöny német 

Gyód német 

Gyöngyfa cigány 

Harkány német 

Hirics cigány 

Illocska cigány 

Ivándárda német 

Kákics cigány 

Keszü német 

Királyegyháza cigány 

Kisbeszterce cigány 

Kishajmás cigány 

Kórós cigány 

Kovácshida cigány 

Kölked horvát 

Kővágószőlős cigány 

Liget cigány 

Lippó német 

Lippó szerb 

Liptód német 

Lothárd horvát 

Lúzsok cigány 

Magyarbóly német 

Magyarbóly szerb 

Magyarhertelend cigány 

Majs horvát 

Máriakéménd cigány 

Mecseknádasd német 

Mekényes német 

Merenye cigány 

Mohács cigány 

Monyoród horvát 

Mozsgó cigány 

Nagybudmér német 

Nagydobsza cigány 

Nagydobsza horvát 

Nagydobsza német 

Nagyhajmás német 

Nagypall német 

Nagyváty cigány 

Ócsárd cigány 

Okorág cigány 

Old cigány 

Oroszló cigány 

Pécs ukrán 

Pécsudvard szerb 

Pécsvárad cigány 

Pereked német 

Piskó cigány 

Pócsa német 

Rádfalva cigány 

Sámod cigány 

Sárok cigány 

Sárok német 

Sásd cigány 

Siklós szerb 

Somberek szerb 

Somogyapáti cigány 

Somogyhatvan cigány 

Sumony cigány 

Szabadszentkirály cigány 

Szalánta cigány 

Szalatnak cigány 

Szalatnak német 

Szava cigány 

Szava német 

Szebény horvát 

Szebény román 

Székelyszabar cigány 

Szemely horvát 

Szentegát cigány 

Szigetvár cigány 

Szigetvár horvát 

Szigetvár német 

Szilágy német 

Szilvás cigány 

Teklafalu német 

Tormás német 

Töttös cigány 

Vásárosbéc cigány 

Velény cigány 

Véménd cigány 

Véménd német 

Villány cigány 

Villány szerb 

Zaláta cigány 

 

 

 

 

 

Dr. Örkényi Judit Viola 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti 

Főosztály 
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Tájékoztatás a közérdekű munkabüntetés végrehajtásának Baranya megyei 

tapasztalatairól 

A közérdekű munkabüntetés kisebb súlyú bűncselekmények - büntetési tételének felső határa 3 

évi szabadságvesztésnél nem súlyosabb- elkövetőivel szemben bírósági ítélettel alkalmazott, 

szabadságelvonással nem járó büntetési nem. 

 

A munkabüntetés elsődleges kriminálpolitikai célja nem a munkára nevelés vagy a közcélú 

foglalkoztatás, hanem a közösségi jóvátétel. Ennek megfelelően a helyi önkormányzatok szintjén 

is célszerű ezt a büntetési nemet elvi szinten karakteresen elválasztani a szabálysértési ügyben 

átváltoztatásra került közérdekű munkától, hiszen ez utóbbinak nem a közösségi jóvátétel a célja, 

hanem a szabálysértési eljárás során megállapított pénzbírság munkavégzéssel való megváltása. 

A közérdekű munkabüntetés pénzbeli megváltására az elítéltnek nincs lehetősége, ha 

munkakötelezettségének nem tesz eleget, a büntetés hátralévő helyébe fogházban letöltendő 

szabadságvesztés lép, míg szabálysértési eljárásban elzárás alkalmazható, mely az utolsó 

pillanatig kiváltható a pénzbírság kifizetésével.  

 

Megyénkben a közérdekű munkabüntetések végrehajtásának szervezését és ellenőrzését a 

Baranya Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata végzi. A végrehajtás öt szakaszra 

bontható, a büntetés végrehajtását az Igazságügyi Szolgálat pártfogó felügyelője aktívan alakítja, 

tevékenységével ellenőrzői, felügyelői és közvetítői szerepeket lát el. Másképpen fogalmazva: 

ennél a büntetésnél a pártfogó felügyelő feladata a lehetséges munkahelyek felkutatása, 

együttműködésbe vonása, és a büntetés letöltésének szervezése, valamint a végrehajtás 

folyamatos ellenőrzése. 

 

A végrehajtás szakaszai: 

1. Előkészítő (ítélkező bírósági/büntetés-végrehajtási bírói) szakasz. 

2. Az első munkahely kijelölésére irányuló pártfogó felügyelői vélemény készítésének 

szakasza. 

3. A munkahely kijelölésének szakasza. 

4. A közérdekű munkabüntetés végrehajtásának a szakasza. 

5. Az ügy befejeződésének szakasza. 

 

A Baranya Megyei Igazságügyi Hivatal Pártfogó Felügyelői Szolgálata az országban a megyei 

hivatalok közül elsőként hozta létre 2006-ban a kizárólag közérdekű munkabüntetések 

végrehajtásával foglalkozó pártfogó felügyelői szakmai munkacsoportot három pártfogó 

felügyelővel. Ennek a csoportnak fontos feladata a megfelelő munkahelyek megtalálása, továbbá 

a helyi közösség számára is hasznot hozó munkaprogramok (pl. településszépítő, parképítő 

programok) beindítása, valamint a közérdekű munkabüntetést nem a jogszabályok szellemének 

megfelelően teljesítő elítéltekkel szemben az egységes és szigorú fellépés biztosítása. 

Amennyiben az elítélt nem teljesíti folyamatosan az előírt munkabüntetését, abban az esetben 

pártfogó felügyelőink beszámoltatják ennek hátteréről, illetve ennek elégtelensége esetén 

továbbítják az ügyet a büntetés-végrehajtási bíró részére szabadságvesztés átváltoztatására tett 

javaslattal. Ezzel a kiszámítható háttérrel a büntetések végrehajtása munkáltatói szemmel is jól 

tervezhető, a nem megfelelően dolgozó elítéltek munkavégzése, illetve munkavégzésük hiánya 

egyértelműen szankcionálható. 

A közérdekű munkabüntetésre ítéltekre jellemző, hogy alacsony iskolai végzettséggel 

rendelkeznek, ezért foglalkoztatásuk elsősorban betanított munkák, illetve általános karbantartási 

területeken képzelhető el. Az érkezett ügyek kb. 10 %-ában azonban szakképzettséggel (ezen 

belül akár diplomával) is rendelkező elítéltekről beszélhetünk, akik szakértelmükkel -és 
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megfelelő munkaeszközök biztosításával- jelentős értékű termelő tevékenységet folytathatnak 

ellenszolgáltatás nélkül a kijelölt munkahely részére. Az átlagos büntetési tartam 30 nap, illetve 

180 óra munkával töltött büntetésnek felel meg. 

 

A specializált munkamegosztásnak köszönhetően jelentős eredményeket tudtunk elérni az új 

munkahelyek felkutatásában, a közérdekű munkabüntetések eredményes végrehajtásában, és a 

munkáltatókkal való minőségi kapcsolattartásban. Ez utóbbinak -a pártfogó felügyelő és a helyi 

önkormányzat közötti párbeszédnek- köszönhető, hogy csökkentek az elévülésre váró 

büntetések, valamint jelentősen emelkedett az eredményes -a helyi közösségek számára is 

hasznos- büntetések végrehajtásának száma. 

 

Az eredményes végrehajtási mutatók olyan munkákat rejtenek, mint például a Cserdi községben 

található templom külső felújítása, Magyarszék községben nagy értékű felújítás a családsegítő 

szolgálatnál, a Misina Természet és Állatvédő Egyesületnél a gyerekek oktatását szolgáló 

tanterem kifestése és az állatok folyamatos gondozása, Hosszúhetényben a község közterületein 

található fából készült szemetesek, tájékoztató táblák felújítása, Mohács városában árvízvédelmi 

munkák ellátása és játszóterek felújítása. A 2010. évben a Hivatalunkban befejezett ügyeket 

nézve - elítéltenként az átlagos 180 órás büntetéssel számolva- megközelítőleg 3000 nap 

közérdekű munkabüntetés letöltésére került sor Baranya megyében. 

 

A társadalom, a helyi közösségek számára is hasznos közérdekű munkabüntetések 

végrehajtásának rendszere azonban ingatag. Jelenleg a helyi önkormányzatok számára 

jogszabályilag nem kötelező a közérdekű munkára ítéltek foglalkoztatása. 

 

Annak ellenére, hogy a közérdekű munkára ítéltek foglalkoztatása ingyenes munkaerőt jelent  és 

a munkakötelezettség megszegése is jól szankcionálható, az önkormányzatok nem minden 

esetben vállalják a büntetés végrehajtásában való közreműködést. Ennek hátterében -a személyes 

tapasztalataink alapján- a rendelkezésre állási támogatásban/bérpótló juttatásban részesülők 

kötelező közcélú foglalkoztatásából fakadó negatív tapasztalatok állnak. 

 

Jelentős ellentmondásnak éreztük az elmúlt években, hogy az önkormányzat számára kötelező 

volt a közfoglalkoztatás rendszeréről gondoskodni, míg a településen lakó közérdekű munkára 

ítéltek büntetésének a letöltésében nem kellett - és jelenleg sem kell- szerepet vállalnia. 

Különösen akkor volt szembeötlő a fenti ellentmondás, ha az elítélt minimálbér erejéig közcélú 

foglalkoztatott, ugyanakkor lopás miatt 200 órás közérdekű munkabüntetése nem válik 

végrehajthatóvá, mivel a helyi önkormányzat nem vállal szerepet a közérdekű munkabüntetése 

végrehajtásában. Ezek az ítéletek 5 év elteltével úgy évülnek el munkahely hiányában, hogy a 

bíróság által hozott büntetést nem lehetett foganatosítani. A fenti okból elévült ügyek a 2010. 

évben a befejezett ügyek kb.10 %-át jelentették. 

 

További probléma, hogy egy a Munkaügyi Felügyelet által született elmarasztaló végzés 

(egészségügyi alkalmassági vizsgálat hiánya) könnyen lavinát indíthat el, melynek 

eredményeként a munkáltatók elfordulhatnak a foglalkoztatástól. Tapasztalatunk szerint a 

munkavédelmi eszközökre, az egészségügyi alkalmassági vizsgálat biztosítására az 

önkormányzatok nem rendelkeznek forrással. Ennek megoldását jelentené egy a közérdekű 

munkára ítéltek foglalkoztatásához kapcsolódó normatíva, vagy pályázati támogatás biztosítása, 

melyet a foglalkoztató öltözőre, munkaeszközökre és balesetvédelmi oktatásra költhetne.  

 

Összességében elmondható, hogy a kiszabott közérdekű munkabüntetések száma évről-évre 

emelkedik, a Szolgálatunkhoz érkezett közérdekű munkabüntetések száma a 2009-es évhez 
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képest - ugyanazon időszakban- 70 %-os ügyszámemelkedést mutat. A növekvő ügyszám egyre 

nagyobb terheket ró a büntetés-végrehajtási bírókra, a pártfogó felügyelőkre és a büntetések 

végrehajtásában közreműködő munkahelyekre egyaránt.  

 

A fenti folyamatokat figyelembe véve a - várhatóan a 2011-es évben is jelentősen növekvő 

számú- közérdekű munka ítéletek végrehajthatásában jelentős korláttá válhat a büntetések 

végrehajtásában közreműködő munkahelyek alacsony száma. Kérjük Önöket, Jegyzőket, hogy a 

büntetés végrehajtásában való közreműködést megelőző önkormányzati döntéshozatalban a fenti 

szempontokat képviselni, illetve a közérdekű munkabüntetésre ítéltek hatékony foglalkoztatását 

elősegítő munkánkat támogatni szíveskedjenek! 

 

 

Dr. Wirth Károly 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

Igazságügyi Szolgálat Igazgató 
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A nők kedvezményes nyugdíjba vonulásának szabályairól  

Jogszabályi háttér 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 18.§ (2a)-(2d) 

bekezdése, valamint a Tny. végrehajtására kiadott 168/1997.(X.6.) Korm. rendelet 12.§-a. 

A módosítás megtalálható: 2010.évi CLXX. törvényben, valamint a 354/2010. (XII.30.) Korm. 

rendeletben – Magyar Közlöny 200.sz. 

 

Feltételek 

2011. január 1-jétől öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő is, aki 

legalább 40 év jogosultsági idővel rendelkezik és azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi 

teljes nyugdíjat megállapítják biztosítási jogviszonyban nem áll. 

 

Jogosultsági idő 

A kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszony, valamint a 

terhességi gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, 

gyermeknevelési támogatásban és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott 

gyermekére tekintettel megállapított ápolási díjban eltöltött idővel szerzett szolgálati idő 

 

Biztosítási jogviszony (pl.) 

 a munkaviszony,  

 a közalkalmazotti stb. jogviszony,  

 megbízási jogviszony,  

 egyéni és társas vállalkozói jogviszony, 

 kisiparosként,  

 magánkereskedőként,  

 a gazdasági munkaközösség tagjaként,  

 ipari és szolgáltató szakszövetkezet tagjaként,  

 külföldi munkavállalóként,  

 ügyvédi,  

 jogtanácsosi munkaközösség tagjaként stb. szerzett szolgálati idő. 

 

Jogosultsági időnek minősül továbbá: 

 Prémiumévek programban való részvétel időtartama, (függetlenül attól, hogy 

munkavégzési kötelezettséggel jár-e vagy sem, 

 Alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás ideje, 

 Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló tv. hatálya alá tartozó munkavégzés időtartama, 

 A gyermekgondozási segély folyósítása alatti munkavégzés időtartama (de a szolgálati 

idő kétszeres beszámításának tilalmára ügyelni kell), 

 A szakmunkástanuló, a szakközépiskolai tanuló kötelező nyári gyakorlata, amennyiben 

arra bejelentési adat található, 

 A korkedvezményre jogosító munkavégzés időtartama, 

 A Tny. 39.§-ának hatálya alá tartozó időtartam az arányos szolgálati idő számítás 

alkalmazása nélkül. 

 

Nem minősül jogosultsági időnek 

 a munkanélküli ellátás folyósításának időtartama, 

 az egyébként szolgálati időként elismerhető tanulmányi idő, 
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 a passzív, vagyis a biztosítási jogviszony megszűnését követően folyósított táppénz 

időtartama, 

 az 1998. január 1-jét megelőzően – nem gyermekgondozás, vagy ápolás miatt igénybevett 

– fizetés nélküli szabadság szolgálati időnek minősülő első 30 napja, 

 megállapodás alapján szerzett szolgálati idő. 

 

Az öregségi teljes nyugdíj megállapításának további feltétele: 

A kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett 

szolgálati idő érje el a 32 évet, 

súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel ápolási díjban 

részesülőnél a 30 évet. 

 

Az előírt jogosultsági idő csökken, ha a jogosult saját háztartásában öt gyermeket nevelt – egy 

évvel, minden további gyermek esetén - további egy-egy évvel, de összesen legfeljebb hét évvel  

így 11 gyermek esetén 25 év kereső tevékenységből vagy azzal egy tekintet alá eső 

jogviszonyból időszármazó jogosultsági idő kell. 

 

Részletezve: 

alapesetben 32 év keresőtevékenység, vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonyból származó 

idő szükséges, mely a gyermekek számától függően ez az alábbiak szerint csökken: 

öt gyermek esetén 31 év, 

hat gyermek esetén 30 év, 

hét gyermek esetén 29 év, 

nyolc gyermek esetén 28 év, 

kilenc gyermek esetén 27 év, 

tíz gyermek esetén 26 év, 

tizenegy gyermek esetén 25 év. 

 

Súlyosan fogyatékos gyermek ápolása címén szolgálati időt szerző esetén 30 év 

keresőtevékenység, vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonyból származó idő szükséges. 

Amennyiben az érintettnek 11 vagy több gyermeke van, és súlyos fogyatékos gyermekre 

tekintettel ápolási díjban eltöltött idővel is szerzett szolgálati időt, legalább 23 év 

keresőtevékenységgel járó biztosítási, vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonyból származó 

idő szükséges. 

 

Igénybejelentés 

 Először a jogosultsági idő tisztázása szükséges 

 K01 jelű www.onyf.hu honlapról letölthető űrlappal (szolgálati idő elismerése iránti 

kérelem) 

 Bejelölni „nők kedvezményes nyugdíjba vonulásához jogosító idő alapján” 

 Már megállapított jogosultsági idő esetén igénybejelentés a K02, K03 űrlapon 

 Amennyiben gyermekneveléssel töltött időt is el akar ismertetni, M05 pótlap „Pótlap 

gyermekekre vonatkozó idő megadásához” 

 

Nyugdíj melletti munkavégzés 

 Szabályai megegyeznek az előrehozott öregségi nyugdíj melletti munkavégzés 

szabályaival: 

 Keresetkorlátozás érvényesül, a minimálbér 18- szorosáig lehet e nyugdíj mellett is 

keresni, (1.404.000.-Ft-ig) ha a fizetendő nyugdíjjárulék alapja meghaladja az éves 

http://www.onyf.hu/
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keretösszeget, a következő hónaptól szüneteltetni kell a nyugdíjat december 31-ig, de 

legfeljebb az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig. 

 

Ügyfélfogadási hely, idő: 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága 

7623 Pécs, Mártírok útja 12. 

Hétfő:       8,00 – 17,00 

Kedd- csütörtök:  8,00 – 13,00 

Péntek:       8,00 – 12,00 

 

További információk: 

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság honlapja: www.onyf.hu letölthető 

nyomtatványok, tájékoztatók. Igények elektronikus formában is kitölthetők, benyújthatók 

ügyfélkapun keresztül. 

 

 

 

 

Dr. Mikoly Lilian 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága Igazgató 

 

  

http://www.onyf.hu/
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A helyi önkormányzatok útügyi feladatai (a képviselőtestületek és a jegyzők 

közútkezelői és közlekedési hatósági feladatai) 

A témához kapcsolódó jogszabályok: 

 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 

 30/1988. (IV. 21.) MT. rendelet a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 

végrehajtásáról  

 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 

 1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, 

valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 

 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól  

 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról 

 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a közutak igazgatásáról 

 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és 

megszüntetésének engedélyezéséről 

 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések 

elhelyezéséről 

A jegyző közlekedési hatósági hatásköre 

A 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés b) pontja és 

4. § (4) bekezdése szerint a települési önkormányzat jegyzője közlekedési hatóságként az alábbi 

hatáskörökkel rendelkezik:  

 Járdák, gyalogutak és azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének, fennmaradásának és 

megszüntetésének (elbontásának) a 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet szerinti 

engedélyezése, valamint ezek nem közlekedési célú igénybevételével kapcsolatos 

hatósági döntés (ide nem értve a gyalog- és kerékpárutakat, valamint a közút építésével 

összefüggő járdaépítést).  

Ezen ügyekben a jegyző által első fokon hozott döntés elleni fellebbezést a Baranya Megyei 

Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége bírálja el. 

 

A jegyző közútkezelői feladatai 

 

 Közút nem közlekedési célú igénybevétele ügyében közútkezelői hozzájárulás kiadása 

/1988. évi I. tv. 36. § (1) bekezdés/ 

o Az igénybevételt kérő a hozzájárulás megtagadása miatt vagy a megállapított 

feltételekkel szemben a közlekedési hatósághoz fordulhat /36. § (2) bekezdés/ 

o Ha a közutat nem közlekedési célból a kezelő hozzájárulása nélkül, vagy a 

hozzájárulásban előírt feltételektől eltérően vették igénybe (kivéve a rendkívüli 

igénybevételt), a közlekedési hatóság - a közút kezelőjének kérelme alapján - az 

igénybe vevőt az eredeti állapot helyreállítására, a hozzájárulásban előírt feltételek 

betartására, illetve a közút állagának védelme és a forgalom biztonsága érdekében 

szükséges intézkedések megtételére kötelezheti, továbbá pótdíj fizetésére kötelezi 

/37. § (2) bekezdés/  

 Útcsatlakozás (kapubejáró, telekbejáró) létesítéséhez közútkezelői hozzájárulás 

kiadása /1988. évi I. tv. 39. § (1) bekezdés/ 
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o A kérelmező a hozzájárulás megtagadása miatt vagy a megállapított 

feltételekkel szemben a közlekedési hatósághoz fordulhat /39. § (2) bekezdés/ 

o Ha az útcsatlakozást hozzájárulás nélkül, vagy nem a hozzájárulásban 

foglaltak szerint létesítették, a közlekedési hatóság az útcsatlakozás tulajdonosát 

annak elbontását vagy átépítésére kötelezheti /39. § (3) bekezdés/ 

 

 Út területén, az alatt vagy felett elhelyezett építmény, meglévő útcsatlakozás 

felújítására, korszerűsítésére vagy megszüntetésére történő felszólítás a közlekedés 

biztonsága érdekében /1988. évi I. tv. 41. § (2) bekezdés/ 

o A felszólítás eredménytelensége esetén az építmény engedélyezésére jogosult 

hatóság vagy a közlekedési hatóság - a közút kezelőjének kérelmére - az 

építmény, útcsatlakozás tulajdonosát (kezelőjét) a felújításra, korszerűsítésre, 

megszüntetésre kötelezheti.  

 

 Külterületen a közút tengelyétől számított 50 méteren belül építmény elhelyezéséhez, 

bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, nyomvonal jellegű építmény 

elhelyezéséhez, kő, kavics, agyag, homok és egyéb ásványi nyersanyag kitermeléséhez, 

10 m-en belül fa ültetéséhez vagy kivágásához közútkezelői hozzájárulás kiadása /1988. 

évi I. tv. 42/A. § (1) bekezdés/ 

 Belterületen – a közút mellett – ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, egyéb 

szolgáltatási célú építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének 

megváltoztatásához, nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, 2 m-en belül fa 

ültetéséhez vagy kivágásához közútkezelői hozzájárulás kiadása /1988. évi I. tv. 

42/A. § (1) bekezdés/ 

o A kérelmező a hozzájárulás megtagadása miatt vagy az előírt feltételekkel 

szemben a közlekedési hatósághoz fordulhat /42/A. § (2) bekezdés/ 

 

 A közút lezárása vagy forgalmának korlátozása (elterelése) a közúton folyó munka, a 

közút állagának védelme, a közúti forgalom biztonsága miatt 

/1988. évi I. tv. 14. § (13) bekezdés a) pontja/ 

o A közút indokolatlan, a szükségesnél nagyobb mértékben, vagy hosszabb 

időtartamra történő lezárásából eredő kárt az intézkedő szerv köteles megtéríteni! 

 

 Közutak nyilvántartása /1988. évi I. tv. 34. § (3) bekezdés/ 

o A közutak műszaki, minőségi, forgalmi, baleseti adatait, a forgalmi rendet 

meghatározó jelzéseket és a közútra fordított költségeket kell nyilvántartani. 

 Közút megrongálódásának kijavítása és a forgalom biztonságát veszélyeztető helyzet 

elhárítása /1988. évi I. tv. 34. § (4) bekezdés/ 

o A megrongálódás kijavításáig és a veszélyhelyzet elhárításáig a forgalomban 

résztvevőket a veszélyre figyelmeztetni kell, szükség esetén sebesség- vagy 

súlykorlátozást kell elrendelni, illetőleg a közutat le kell zárni. 

 A közlekedés résztvevőinek tájékoztatása a közlekedés biztonságát és 

zavartalanságát jelentősen befolyásoló körülményekről /1988. évi I. tv. 3. § (2) bekezdés/ 
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A képviselőtestület közútkezelői feladatai 

 

 A közút biztonságos közlekedésre alkalmas állapotáról való gondoskodás – a közutak 

üzemeltetése, fenntartása /1988. évi I. tv. 34. § (1) bekezdés/ 

o A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM 

rendeletben előírtak szerint kell eljárni. 

 A közút forgalmi rendjének kialakítása és felülvizsgálata /1988. évi I. tv. 34. § 

(2) bekezdés/ 

o A forgalmi rendet – a forgalmi körülmények vagy a baleseti helyzet jelentősebb 

változása esetén, de legalább ötévenként – a közút kezelőjének felül kell 

vizsgálnia, és ha szükséges, módosítania kell. 

o A közlekedési hatóság – a közlekedés biztonságát sértő vagy veszélyeztető 

helyzet megszüntetése érdekében – kezdeményezheti a forgalomszabályozás 

módosítását, vagy a közút kezelőjét a forgalmi rend felülvizsgálatára kötelezheti. 

o Ha valaki érdekét sérti az egyébként jogszabálynak megfelelő forgalmi rend, a 

vélt vagy valós érdeksérelem esetén csak bírósághoz lehet fordulni, közlekedési 

hatósági eljárásnak ilyen esetben nincs helye. 

 

 A közút tisztántartása, a hó eltakarítása, a síkosság elleni védekezés /1988. évi I. tv. 

34. § (5) bekezdés/ 

o A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM 

rendeletben előírtak szerint kell eljárni. 

 Útellenőri szolgálat működtetése, a működés feltételeinek meghatározása /1988. évi I. 

tv. 45. § (1) bekezdés/ 

o A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM 

rendeletben előírtak szerint kell eljárni 

 

 Az út kezelője a kezelői kötelezettségének megszegésével okozott kárt a 

polgári jog általános szabályai szerint köteles megtéríteni! /1988. évi I. tv. 35. §/ 

 

A jegyzők szakhatósági közreműködése az útépítések engedélyezésével kapcsolatos 

hatósági eljárásokban 

 

A 263/2006. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. melléklete alapján az utak építésének, forgalomba 

helyezésének és megszüntetésének engedélyezésével kapcsolatos közlekedési hatósági 

eljárásokban a jegyző az alábbi estekben működik közre, mint szakhatóság:  

1. Helyi jelentőségű védett természeti területen vagy arra közvetlen hatást gyakorló módon 

megvalósuló közlekedési létesítmény esetén /3. melléklet 9. pont/ 

2. Minden esetben a településrendezési eszközökkel való megfelelőség vizsgálata céljából – 

a területileg illetékes építésügyi hatóság /3. melléklet 11. pont/ 

Gida Attila 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési Felügyelőség 
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Figyelemfelhívás természetvédelmi tárgyú határidős feladat végrehajtása 

kapcsán 

Hivatalunk 12-1363/2010. főszámú levelében 2010. decemberében kezdeményezte a szükséges 

intézkedések megtételét a helyi védettségű területek védetté nyilvánítása ügyében. A 

megkeresésben szabott határidő 2011. március 31-én lejár. Tekintettel arra, hogy a természet 

védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 25. § (2)-(3) bekezdése értelmében a védetté 

nyilvánítás szakmai előkészítéséért a jegyző felelős, ismételten kérem készítsék elő a védetté 

nyilvánítási eljárást (a területek azonosítása során vegyék figyelembe a korábban elektronikus 

úton megküldött mellékletekben szereplő helyrajzi számokat), és tegyék meg az eljárás 

lefolytatásához szükséges intézkedéseket az alábbiak szerint:  

 

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi 

LXXXII. törvény (Deregtv.) hatályon kívül helyezte az 1989. október 23. előtt védetté 

nyilvánított helyi jelentőségű védett természeti területek védettségét keletkeztető normatív jogi 

aktusokat, így az érintett területek védettsége jogszabály erejénél fogva megszűnt.  

A Deregtv. 6. § (6) bekezdése ugyanakkor felhatalmazást adott a képviselő-testületeknek, hogy 

ezen területek védettségét – védetté nyilvánítási eljárás lefolytatása nélkül – rendeletben 

fenntartsák. Az ilyen indokkal megalkotott rendeletek hatályba lépésének határideje 2008. 

január 1. napja volt. 

 

A Vidékfejlesztési Minisztérium által – a rendelkezésére álló adatok alapján – összeállított és 

általunk a KED rendszeren kiküldött mellékletekben szereplő önkormányzatok a korábban 

védettséget élvező területük esetében nem folytatták le a Tvt. 24. § -ában szabályozott védetté 

nyilvánítási eljárást. 

 

Teendők az 1. számú mellékletben szereplő önkormányzatok vonatkozásában: 

 

Érintett települések: Besence, Bogdása, Diósviszló, Drávasztára, Felsőszentmárton, Gödre, 

Görcsöny, Kisszentmárton, Magyarhertelend, Magyarmecske, Mecseknádasd, Mohács, 

Nagydobsza, Nagyváty, Pécsvárad, Sósvertike, Vásárosdombó, Vejti, Zengővárkony. 

 

A felsorolt önkormányzatok a rendelkezésre álló adatok szerint egyáltalán nem alkottak 

rendeletet a védettség fenntartása érdekében. Tekintettel arra, hogy a védettségi szint nem 

csökkenhet, annak fenntartása – bizonyos kivételektől eltekintve – kötelező, szükséges az 

érintett terület védetté nyilvánítása, a Tvt. 24. § -ában foglaltaknak megfelelően.  

A Tvt. szabályai szerint meg kell keresni az érintett nemzeti park igazgatóságot, hogy 

kívánja-e a terület országos jelentőségű védett természeti területté nyilvánítását. Ha a terület 
országos jelentőségű védett természeti területté nyilvánítása nem indokolt, a jegyző 

előkészítésével a képviselő-testület rendeletet alkot a védettség fenntartásáról. 

A védettség fenntartása, azaz a rendeletalkotási kötelezettség alól az önkormányzatok csak 

bizonyos indokolt esetekben mentesülhetnek, ilyen esetnek számít, ha az adott helyi 

jelentőségű védett természeti területet időközben átminősítették országos jelentőségű védett 

természeti területté, vagy ha az adott helyi védettségű terület beleolvadt egy másik helyi 

védettségű területbe, illetve, ha a korábban helyi védettséget élvező terület megsemmisült, 

vagyis megszűnt a védettség szakmai indoka. 

Ezen kivételes esetekben is fennáll azonban – a védettség fenntartása mellőzésének körében 

– az önkormányzatoknak az érintett nemzeti park igazgatóságokkal való konzultációs és 

tájékoztatási kötelezettsége, a védettség feloldására vonatkozó általános törvényi szabályok 

alapján.  
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Teendők a 2. számú mellékletben szereplő önkormányzatok vonatkozásában: 

 

Érintett települések: Almamellék, Csertő, Ibafa, Kovácsszénája, Nagytótfalu, Orfű, Patapoklosi, 

Sátorhely, Szebény. 

 

A felsorolt önkormányzatok eleget tettek jogalkotási feladatuknak, ám a védettségi szint 

fenntartása 2008. január 1-jét követően, de a Deregtv. alapján történt meg. A Minisztérium 

álláspontja szerint ezekben az esetekben „fogalmilag kizárt a Deregtv. egyszerűsített 

felhatalmazásának (6. § (6) bekezdés) alkalmazása, hiszen a törvény 1. § (4) bekezdése 

alapján az érintett védetté nyilvánító normatívák ex lege kerültek hatályon kívül 2007. december 

31-én.” A védettségi szint csökkenés elkerülése érdekében az érintett önkormányzatoknak 

le kellett volna folytatni a Tvt. szerinti védetté nyilvánítási eljárást.  

 

Ebben az esetben is szükséges tehát az érintett nemzeti park igazgatósággal való 

konzultáció, hogy kívánja-e a terület országos jelentőségű védett természeti területté 

nyilvánítását. Ha a terület országos jelentőségű védett természeti területté nyilvánítása nem 

indokolt, a jegyző előkészítésével a képviselő-testület rendeletét módosítani szükséges 

egyrészt a felhatalmazást adó rendelkezés vonatkozásában, másrészt a tekintetben, hogy 

annak tartalma megfeleljen a Tvt. előírásainak. 

 

További információ, és a rendeletalkotáshoz segítség a www.termeszetvedelem.hu weboldal 

„Önkormányzatok” menüpontja alatt érhető el. A felmerülő kérdésekkel kapcsolatban 

Hivatalunk, valamint a Környezet- és Természetvédelmi Helyettes Államtitkárság munkatársai 

telefonon állnak rendelkezésre. Esetleges kérdéseit a helyivedett@vm.gov.hu e-mail címre írt 

levelében is felteheti. 

 

Kérem, hogy a megtett intézkedés dokumentumait (elfogadott rendelet, nemzeti park igazgatóság 

nyilatkozatának másolata) haladéktalanul, de legkésőbb 2011. március 31-ig küldjék meg a 

Hivatalunk részére! 

 

 

 

 

Dr. Ébert Nóra 

Baranya Megyei Kormányhivatal 

Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti 

Főosztály 

 

 

  

http://www.termeszetvedelem.hu/
mailto:helyivedett@vm.gov.hu
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Tájékoztató a 2011-es népszámlálás előkészítéséről 

Magyarország 15. népszámlálására 2011. október 1-október 31. között kerül sor. 

Végrehajtásának első számú felelősei a települési jegyzők, körjegyzők lesznek (A 305/2010. 

(XII. 23.) kormányrendelet 4.§-a) 

 

Kiindulópontok: 

 763/2008/EK rendelet a nép- és lakásszámlálásról – kötelező jellemzők 

 Költségek minimalizálása 

 Lakosság tűrőképességének figyelembe vétele, a terhelés elfogadható szinten tartása 

 Többletigények teljesítése- csak rendkívül indokolt esetben 

 

Hazai jogi háttér: 

 1993. évi XLVI. tv. a statisztikáról 

 1992. évi LXIII. Tv. a személyes adatok védelméről, és a közérdekű adatok 

nyilvánosságáról 

 1993. évi LXXVII. Tv. a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól 

 2009. évi CXXXIX. Tv. a 2011. évi népszámlálásról 

 A Kormány 305/2010. (XII. 23.) Korm. rendelete a 2011. évi népszámlálás 

végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról 

 

Az összeírás szervezete: 

 

A végrehajtás szereplőinek feladatai a népszámlálási törvényben és a végrehajtásról szóló 

kormányrendeletben rögzített felelősségi renden és munkamegosztáson alapulnak.  

A KSH feladata a népszámlálás előkészítésével és az adatfelvétel végrehajtásával kapcsolatos 

feladatok szakmai irányítása. A KSH által biztosított szakmai irányítási szervezet hierarchiájának 

csúcsán a Népszámlálási főosztály áll. 

A KSH elnöke a megyékben és a fővárosban megyei felelőst nevez ki, aki szervezi az 

adatfelvétel végrehajtásának előkészítését, irányítja a végrehajtást, az adott megyéhez, 

fővároshoz tartózó területfelelősök munkáját, valamint kapcsolatot tart a megyei közigazgatási 

népszámlálási felelőssel. 

A KSH a szakmai szempontok érvényesítését a területfelelősi hálózaton keresztül biztosítja. A 

településeken a KSH-t a területfelelős képviseli. A területfelelős szoros kapcsolatot tart fenn a 

települési népszámlálási felelőssel (jegyzővel). A területfelelősök feladata a felülvizsgálói 

hálózat megszervezése, munkájának támogatása, ellenőrzése, a számlálóbiztosok munkájának 

szakmai felügyelete együttműködve a települési népszámlálási felelőssel. 

Az ellenőrzési hierarchia következő szereplője a felülvizsgáló, aki a számlálóbiztosok munkáját 

közvetlenül irányítja, ellenőrzi, támogatja. Feladata a beérkezett kérdőívek minőségének 

értékelése, érkeztetése, az elektronikus monitoring rendszer által kért információk rögzítése. 

A megyei (fővárosi) Kormányhivatal vezetője az összeírás időszakára megyei (fővárosi) 

közigazgatási népszámlálási felelőst nevez ki. Feladata az adatfelvétel törvényes lefolyásának 

ellenőrzése, szoros együtt működésben a megyei felelőssel. 

A népszámlálás helyi előkészítéséről és az adatfelvétel végrehajtásáról a települési (a fővárosban 

a kerületi) önkormányzat jegyzője, mint települési népszámlálási felelős gondoskodik. Nagyobb 

települések esetén munkáját segíti a népszámlálási előadó és/vagy népszámlálási ügyintézők. A 

települési népszámlálási felelős feladata az adott településen a szükséges számlálóbiztosi 
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létszámról való gondoskodás, a végrehajtás technikai feltételeinek biztosítása, az összeírás 

előrehaladásának felügyelete, az adatszolgáltatók által jelzett problémák kezelése, a pótösszeírás 

megszervezése. A népszámlálás előkészítése és végrehajtása során a települési népszámlálási 

felelős együttműködik a KSH területfelelősével. 

A számlálóbiztos feladata az adatszolgáltatók tájékoztatása, az interjúk lebonyolítása, az 

önkitöltők papírkérdőíveinek összegyűjtése, a címek pontosítása. Munkáját közvetlenül a 

felülvizsgáló irányítja, ellenőrzi. 

A kiemelt intézetek (Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek által fenntartott intézetek) 

esetében az intézetvezető felelős az intézetben lakók összeírásának végrehajtásáért, 

együttműködve az adott település jegyzőjével. 

A végrehajtás szereplőinek kapcsolatrendszerét a 1. számú ábra mutatja be.

 

 

1. számú ábra 

 

Az összeírás szervezete                                         A KSH OLDALÁRÓL 
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A népszámlálás tervezett ütemtervének néhány fontosabb pontja: 

 Önkormányzatokkal való együttműködés kialakítása 01. 03-07. 30. 

 Együttműködési megállapodások megkötése 03. 15-04. 30. 

 Pénzügyi utasítások elkészítése 04. 01- 04. 30. 

 Körzetesített címállomány és térképek terítése, körzetek véglegesítése, települési 

jóváhagyása 05. 16-06. 30. 

 Kérdőívek, nyomtatványok kiszállítása 08. 15-08. 30. 

 Számlálóbiztosok toborzása, kiválasztása, szerződéskötés 06. 01-09. 15. 

 Települési felelősök felkészítése júliusban 

 Felülvizsgálók felkészítése augusztusban 

 Számlálóbiztosok oktatása szeptemberben 

 Számlálóbiztosi dossziék összeállítása, átadása 09. 01-09. 25 

 Adatfelvétel 10. 01-10. 31. 

 Pótösszeírás, meghiúsulások kezelése 11. 01-11. 08. 

 Számlálóbiztosi, felülvizsgálói teljesítések igazolása, pénzügyi elszámolások elkészítése, 

ellenőrzése, leadása 11. 01-12. 31. 

 Számlálóbiztosok, felülvizsgálók, jegyzők megbízási díjainak kifizetése 12. 15-01. 15. 

 Kérdőívek, összeírási anyagok összegyűjtése 11. 15-11. 30.  

 

 

 

 

Takács Mihály 

Központi Statisztikai Hivatal osztályvezető 

Megyei Népszámlálás Felelős 
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