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Tisztelt Jegyző Asszonyok/Urak! 
Kedves Kollégák! 
 
 
 
A Dél-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Hírlevelének 2009. évi első számát tarja 
a kezében. Aktualitásokra, jogszabályváltozásokra, feladatokra, határidőkre hívjuk fel a 
figyelmet, valamint tájékoztatjuk az érdeklődőket a jogalkalmazás problémáiról saját 
gyakorlatunk, valamint a hozzánk érkezett megkeresések alapján. 
 
Bízom benne, hogy a Hírlevelünkben megfogalmazottakat munkájában hasznosítani tudja, az 
itt közöltek felkeltik érdeklődését és segítik tevékenységét. 
 
Tájékoztatom a Tisztelt olvasót, hogy a Hivatal SZMSZ-e alapján a kirendeltségek szakmai 
irányító munkájukat megyei hírlevélben jelenítik meg. A szakmai segítség így sokirányú. 
Bízom benne, hogy e munka sok segítséget ad munkájukhoz.  
 
Tájékoztatónk következő példányának megjelentetését a nyár elejére tervezzük. 
 
 
 
 
Kaposvár, 2009. március 26. 
 
 
 
 
      Tisztelettel: 
 
 
 
        Hoffmanné dr. Németh Ildikó 
         hivatalvezető 
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Az Út a munkához programmal kapcsolatban feltett kérdések és válaszok 
 
 
 
Az „Út a munkához” program témakörében a Dél-dunántúli Régióban – kistérségenként – 
megtartásra kerültek a szakmai napok.  

 
A Somogy megyében 10, Baranya megyében 9, Tolna megyében 4 alkalommal megtartott 
szakmai napok állandó előadói a hivatal vezetője, a kirendeltségeket vezető hivatalvezető-
helyettesek, a Felügyeleti és Igazgatási Monitoring Főosztályának/Osztályainak vezetői, 
valamint a hivatal Szociális és Gyámhivatalának munkatársai és a Dél-dunántúli Regionális 
Munkaügyi Központ illetékes kirendeltségének vezetői voltak. 
 
A szakmai napokon összesen 851 fő (polgármester, jegyző, ügyintéző) vett részt, akik 
hasznosnak és értékesnek ítélték meg a kistérségi munkamegbeszéléseket.  
 
 

1. Ha 2008. december 31-én egy személy kapta a rendszeres szociális segélyt és 2009. 
január 1-től ismételten rendszeres szociális segélyre lesz jogosult, kaphat e másik 
családtag rendelkezésre állási támogatást? 

 
Egy családban továbbra is csak egy személy kaphat rendszeres szociális segélyt, de másik 
családtag kaphat rendelkezésre állási támogatást, ha az egy fogyasztási egységre jutó 
jövedelem alapján megállapítható a másik családtag részére az aktív korúak ellátása. 
 
2. Hány családtag kaphat RÁT-ot?  

 
Rendelkezésre állási támogatást annyi családtag kaphat, amíg a család jövedelmének egy 
fogyasztási egységre jutó összege nem haladja meg az aktív korúak ellátására való 
jogosultság feltételeként megállapított összeget. A jövedelmi viszonyokat mindig az adott 
ellátásra vonatkozóan kell megállapítani. 
 
3. Melyik jogszabályi rendelkezést kell alkalmazni a 35 év alatti személy esetében, ha 

nincs általános iskolai végzettsége, illetve 14 év alatti gyermeket nevel és napközbeni 
ellátása nem biztosított? 

 
Az Szt. 37/B. (1) bekezdésében szabályozott kivételezetti körbe tartozik, mivel 14 év 
alatti kiskorú gyermeke napközbeni ellátása nem biztosított. Így az ö részére rendszeres 
szociális segélyt kell folyósítani.  
 
4. Mit jelent a gyakorlatban az, ha a jegyző hivatalból vizsgálja a 3-5 éves gyermek 

óvodai elhelyezésének lehetőségét? Kötelezni lehet-e, vagy kell-e a szülőt, hogy 
beírassa, ha van rá lehetősége? 

 
A jegyző hivatalból azt vizsgálja, hogy van-e lehetőség a gyermek napközbeni ellátást 
biztosító intézményben való elhelyezésére. Ha van erre lehetőség, akkor a kérelmező 
számára RÁT-ot kell folyósítani és foglalkoztatásra kell kötelezni. 
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5. Ha a képzésre kötelezett személynek a képzésbe történő bekapcsolódásáig 30 napnál 
több idő telik el, kötelező-e közfoglalkoztatásban részt vennie, vagy ha nincs 
munkalehetőség ebben az esetben is kaphatja-e a RÁT-ot? 

 
Az Szt. 35. § (5) bekezdése alapján, ha a képzésbe történő bekapcsolódásig terjedő 
időtartam meghaladja a 30 napot, arra az időtartamra közfoglalkoztatásban vesz részt. Erre 
az esetre elő kell írni a foglalkoztatási kötelezettséget, de ha az önkormányzat nem tudja 
biztosítani a foglalkoztatását, akkor RÁT-ot kell részére folyósítani. 

 
6. Ki vehet részt közcélú foglalkoztatásban? 

 
Az Szt. 36. § (3) bekezdése alapján közcélú munka keretében foglalkoztatható:  
a) Az a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy, aki álláskeresőként 
nyilvántartásba veteti magát és álláskeresési megállapodást köt a munkaügyi központ 
kirendeltségével, ide értve azt a rendszeres szociális segélyre jogosult személyt is, aki az 
önkormányzattal kötött megállapodásban a kirendeltséggel való együttműködést vállalja 
és így rendelkezésre állási támogatást kap.  
b) A munkaügyi központ kirendeltségével előzetesen együttműködő személy. (Két éven 
belül 365 napig álláskereső volt, illetve aki az Szt. 33. § (1) bek. g) pontjában felsorolt 
egyéb ellátások megszűnése után a kirendeltséggel legalább 3 hónapig együttműködött.)  
c) Aki a folyamatban lévő közcélú foglalkoztatásából eredően szerez álláskeresési 
ellátásra való jogosultságot, a közcélú munkaviszonyának lejártáig. 
d) Akinek a közcélú munkavégzésre irányuló munkaszerződése időtartama alatt az aktív 
korúak támogatására való jogosultságát megszüntették, a munkaviszonyának 
megszüntetéséig.  

 
7. Abban az esetben, ha az önkormányzat nem minimálbért fizet, hanem annál nagyobb 

összeget, akkor a nagyobb összeg esetében is az összeg 95 %-a igényelhető vissza? 
 
Nem, ilyen esetben a munkabér minimálbért meghaladó részét az önkormányzatnak kell 
finanszírozni.  

 
8. Amennyiben az önkormányzat közcélú munka keretében foglalkoztat, a RÁT-ot meg 

kell szüntetni, vagy szünetel? Kell-e határozattal rendelkezni a jogosult 
közfoglalkoztatásban történő részvétele esetén a RÁT folyósításának szüneteléséről?  

 
A Szt. 37. § (1) bekezdése szerint azt az aktív korúak ellátására jogosult személyt, aki kéri 
az állami foglalkoztatási szervnél történő nyilvántartásba vételét, és teljesíti az 
álláskeresési megállapodásban foglaltakat arra az időtartamra, amikor a 
közfoglalkoztatásban neki fel nem róható okból nem vesz részt és táppénzben vagy 
távolléti díjban nem részesül, rendelkezésre állási támogatás illeti meg. Elsősorban 
közfoglalkoztatásban kell részt vennie a rendelkezésre állási támogatásra jogosultnak, és 
csak másodlagosan részesül ellátásban, vagyis amikor közcélú munkában foglalkoztatják, 
arra az időre nem jár neki ellátás, és ezt nem kell szüneteltető határozatban rögzíteni. 

 
9. A közfoglalkoztatási terv naptári évre készül? 
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Az Szt. 37/A. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat egyéves időtartamra 
közfoglalkoztatási tervet készít, melyet évente február 15-éig kell elfogadni a Munkaügyi 
Központ és a Szociálpolitikai Kerekasztal véleményének ismeretében. 
A hivatkozott jogszabályhely értelmében a közfoglalkoztatási tervet a következő évi 
közfoglalkoztatási terv elfogadásáig, egyéves időtartamra kell elkészíteni. 

 
10. A kötelező 90 napos közfoglalkoztatási időtartamnak december 31-ig le kell telnie 

vagy időarányosan kell adott naptári évre érteni? 
 
Az Szt. 36. § (4) bekezdése értelmében közcélú munkavégzésre évi kilencven nap 
munkaviszonyt kell létesíteni, tehát nem naptári évre, nem időarányosan, hanem az adott 
ügyfél aktív korúak ellátásának megállapításától számított egy évre minimum 90 
munkanap. 

 
11. Van-e a közfoglalkoztatási időtartamnak felső határa? 
 
A közcélú foglalkoztatás időtartamának maximális hosszát a Szt. nem szabályozza, a 
Munka Törvénykönyve szabályai vonatkoznak rá, mely kimondja, hogy a határozott idejű 
munkaviszony legfeljebb 5 évre létesíthető. Ha az ellátott eléri az álláskeresési 
támogatáshoz szükséges munkaviszonyban eltöltött időtartamot, és a közfoglalkoztatás 
határozott ideje lejárt, álláskeresési támogatásra lesz jogosult, így kikerül az aktív korúak 
ellátásából. 

 
12. Mi történik akkor, ha az ügyfél a foglalkoztatás-egészségügyi vizsgálaton nem jelenik 

meg? 
 
A foglalkoztatás-egészségügyi vizsgálat elvégzése kötelező, mivel a közfoglalkoztatás 
munkaviszony keretében történik. Az ügyfél köteles jelentkezni a foglalkoztatónál akkor 
is, ha „nem alkalmas” vagy „átmenetileg nem alkalmas” minősítést kap. Ha nem jelenik 
meg a kötelező vizsgálaton, vagy a foglalkoztatónál nem jelentkezik, akkor elmulasztja 
ezzel kapcsolatos kötelezettségét, ezért az aktív korúak ellátására való jogosultságát meg 
kell szüntetni. 

 
13. Amennyiben a közfoglalkoztatott táppénzes állományba kerül a munkaviszony alatt, az 

a juttatás is visszaigényelhető a központi költségvetésből? 
 
Igen, mivel az Szt. 124. § (2) bekezdése alapján minden személyi jellegű kiadás 95 %-át 
megtéríti a központi költségvetés. 

 
14. Minden aktív korúak ellátására jogosult személy (RÁT-osok) közcélú foglalkoztatását 

szükséges-e az önkormányzatnak megszerveznie? 
 
Nem szükséges minden RÁT-os foglalkoztatását biztosítani, de célszerű, a kedvezőbb 
finanszírozás miatt. 

 
15. Aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítását követően a Munkaügyi 

Központhoz kell-e küldeni az illetőt, vagy a jogosultság megállapítását követően 
rögtön foglalkoztatható-e közfoglalkoztatásban? Az álláskeresési megállapodás 
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megkötése előtt lehetséges-e az aktív korúak ellátására (ezen belül RÁT-ra) jogosult 
közfoglalkoztatásba történő bevonása? 

 
Nem, az aktív korúak ellátására jogosultságot megállapító határozat kézhezvétele után, 
jogerőre emelkedést követően az első lépés mindig a Munkaügyi Központnál történő 
nyilvántartásba vétel, és az álláskeresési megállapodás megkötése. 

 
A jogi szabályozás hiányosságai miatt megválaszolatlan kérdéseket összegyűjtöttük, azokat a 
Foglalkoztatási és Szociális Hivatal felé továbbítottuk, a kérdésekre adott válaszokat 
elektronikus formában közzétesszük.  
 
Időközben megjelent a pályázati felhívás a közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatására:  
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium a közcélú foglalkoztatás szervezéséhez szükséges 
személyek foglalkoztatásának támogatására „ Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának 
támogatása” elnevezéssel központi munkaerő-piaci programot indít.  
A program célja, hogy támogatást nyújtson az „Út a munkához” program keretében a közcélú 
foglalkoztatás szervezéséhez szükséges megfelelő képzettségű szakemberek biztosításához.  
A pályázaton a kiírásban részletezett feltételek szerint települési önkormányzatok, 
önkormányzati társulások és általuk közfeladat ellátásával megbízott szervezetek vehetnek 
részt. Pályázni 2009. február 20- 2009. április 15. közötti időszakban lehet.  
 
 

Pályázati felhívás 
 
Megjelent az önkormányzati miniszter 8/2009. (II.26.) ÖM rendelete a bölcsődék és 
közoktatási intézmények infrastruktúrális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése 
támogatás igénybevételének részletes feltételeiről.  
 
A támogatás a települési önkormányzatok és társulásaik által fenntartott bölcsődék 
infrastrukturális fejlesztését, óvodák, általános iskolák infrastrukturális fejlesztését, továbbá a 
Társulások közösségi busz beszerzését szolgálja.  
 
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, maximális összege 30 millió forint.  
 
A pályázónak 2009. április 3-áig kell a pályázati adatlapokat az információs rendszerbe 
feltölteni.  
 
Az önkormányzati miniszter a pályázatokról 2009. május 20-áig dönt.  
 

Szabóné Horváth Gabriella; Dr.Mozsgai Zsófia;  
dr.Nagy Éva; dr.Bauer Péter 
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„ÚT A MUNKÁHOZ”, 
A szociális támogatási rendszer munkára ösztönző átalakítása  

 

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium szabályozási koncepciója szerint az „Út a 
munkához” program 2009-ben induló intézkedései hatására jelentősen, kb. 80-100 ezer fővel 
csökken az aktív korú segélyezettek száma. 

  Az átalakítás fő iránya, hogy a jelenleg rendszeres szociális segélyt igénybevevő, de 
munkára képes személyek nagyobb mértékben vegyenek részt a foglalkoztatásban, ezért a 
korábbi rendszeres szociális segélyezettek két csoportja jön létre.. Az egyik csoportba a 
továbbra is rendszeres szociális segélyben részesülők (egészségkárosodottak, 55. életévüket 
betöltöttek, 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevelők), a másikba a rendelkezésre állási 
támogatásban részesülők (rendszeres szociális segélyre nem jogosultak, vállalják a 
közfoglalkoztatásban, képzésben való részvételt, álláskeresőként nyilvántartásban 
szerepelnek, teljesítik az ezzel kapcsolatos kötelezettségeket) tartoznak. 

A segélyezett 200 ezer fős népesség mintegy fele nem tud munkát vállalni, ők ezután is 
rendszeres szociális segélyre jogosultak. A munkára képes „célcsoport” az Állami 
Foglalkoztatási Szolgálattal (ÁFSZ) tartja kötelezően a kapcsolatot, akikkel álláskeresési 
megállapodást kötnek. Ennek elemeit (pl. a közfoglalkoztatásban, képzésben való részvétel) 
kötelező jelleggel be kell tartaniuk. Amennyiben a szolgálat átmenetileg sem foglalkoztatást, 
sem képzést nem tud nyújtani, és az önkormányzat sem biztosít közfoglalkoztatást, az 
önkormányzat a nyugdíjminimum összegével megegyező mértékű, úgynevezett rendelkezésre 
állási támogatást folyósít.  

  Azok esetében, akik az előírt foglalkoztatási kötelezettségeiket vagy az álláskeresési 
megállapodásban kötelezően megjelölt elemet nem teljesítik, a támogatás megszüntetésére 
kerül sor. 

Bővebb információ: 
http://internet.afsz.hu/engine.aspx?page=full_utamunkahoz 
 
„ÚT A MUNKÁHOZ – ÚT AZ INFORMÁCIÓHOZ” 
 TELEFONOS ÜGYFÉLSZOLGÁLATTAL SEGÍT A FOGLALKOZTATÁSI ÉS 
SZOCIÁLIS HIVATAL  
 
 Az FSZH 2009. januártól június végéig munkanapokon 7.30 – 17.30 között 
Ügyfélszolgálati Centrumot működtet, ahol telefonon és elektronikusan (e-mail) kérhető 
információ. 

Az ügyfélszolgálat munkatársai széleskörű információnyújtással segítik az 
önkormányzatok és kirendeltségek ügyintézőit az „Út a munkához” programban 
meghatározott egyes szociális ellátások változásaival, valamint a munkához jutást segítő 
közfoglalkoztatás szervezésével kapcsolatban. Tájékoztatást kaphatnak a rendszeres szociális 
segélyezettekkel foglalkozó önkormányzati és munkaügyi kirendeltségi ügyintézők mellett a 
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jelenleg rendszeres szociális segélyben részesülők, a rendelkezésre állási támogatásra, illetve 
a jövőben is, rendszeres szociális segélyre jogosultak is.  
Bővebb információ:  
http://internet.afsz.hu/engine.aspx?page=full_utamunkahoz&switch-
content=full_utamunkahoz_ugyfelszolg&switch-zone=Zone1&switch-render-mode=full 

Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 
Kaposvári  Kirendeltség és Szolgáltatási Központ 
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Az önkormányzatokat érintő 2009. évtől hatályos főbb jogszabályi 
változások, új rendelkezések 

 
A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésről szóló 2008. évi CII. tv. 

 
 
A költségvetési törvény 9. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzatok, települési és 
területi kisebbségi önkormányzatok tekintetében az Áht. 108. §-ának (1) bekezdésében 
szabályozott versenytárgyalás alkalmazása kötelező, amennyiben az érintett vagyontárgy 
forgalmi értéke a 25,0 millió forintot meghaladja. A helyi önkormányzat rendeletében, 
valamint a települési és területi kisebbségi önkormányzat határozatában ennél kisebb összeget 
is meghatározhat. E szakasz (2) bekezdése alapján az Áht. 108. §-ának (4) bekezdésében 
foglaltak alkalmazása során a kisösszegű követelés értékhatára 100 000 forint. 

A helyi önkormányzatok központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásairól a 15-
16. §-ok szabályozzák - a kapcsolódó mellékletekkel együtt - a helyi önkormányzatokat, 
települési és területi kisebbségi önkormányzatokat, valamint a többcélú kistérségi társulásokat 
megillető normatív hozzájárulásokat és a felhasználási kötöttséggel járó normatív állami 
támogatásokat. A törvény 15. §-a alapján a 3. számú melléklet részletesen tartalmazza a 
normatív hozzájárulások jogcímeit és fajlagos összegeit. Az itt szereplő előirányzatok a 
következő főbb feladatokhoz kapcsolódnak: - település-működtetési feladatok,- közoktatási, 
közművelődési és közgyűjteményi, valamint sport feladatok,- esélykiegyenlítést szolgáló 
feladatok, - a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások, a szociális intézményi ellátások, 
gyermekvédelmi szakellátási feladatok. Normatív kötött felhasználású kiegészítő 
támogatást állapít meg a törvény a 8. számú mellékletben egyes közoktatási feladatok, illetve 
egyes szociális feladatok ellátásához, továbbá a hivatásos tűzoltóságok és a többcélú 
kistérségi társulások támogatásához. A feladatmutatóhoz kötődő normatív hozzájárulásokat és 
bizonyos, a 8. számú mellékletben szereplő normatív támogatásokat részletesen, 
önkormányzatonként, többcélú kistérségi társulásonként és jogcímenként az 
adatszolgáltatásukban szereplő feladatmutatók és mutatószámok alapján a pénzügyminiszter 
és a önkormányzati miniszter együttes rendeletben teszi közzé a költségvetési törvény 
hatálybalépését követően, az Áht. rendelkezéseivel összhangban. Ez szükséges a helyi 
önkormányzatoknak, többcélú kistérségi társulásoknak a költségvetésük megtervezésével 
kapcsolatos feladataik végrehajtásához, és költségvetésükről külön törvényben szereplő 
információszolgáltatási kötelezettségük határidőben történő teljesítéséhez.  

A törvény 16. §-a további felhasználási kötöttséggel járó állami támogatásokat állapít meg. A 
törvény 5. számú melléklete tételesen tartalmazza a helyi önkormányzatok által ellátandó 
egyes feladatok felhasználási kötöttséggel járó támogatásainak igénybevételi keretszabályait 
és összegeit. A helyi önkormányzatok színházi támogatásának jogcímeit és összegeit a 7. 
számú melléklet részletezi. A támogatások túlnyomó része a színházépület működtetéséhez 
kapcsolódik, emellett pályázati rendszerben részesülhetnek támogatásban az egyéb színházi 
intézmények. A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi 
LXXXIX. törvény (Cct.) szabályai szerint beruházási támogatást vehetnek igénybe a helyi 
önkormányzatok. Ez a forrása a korábban induló beruházások támogatásának és a 2009. 
évben céltámogatással induló - egészségügyi gép-műszer beszerzést megvalósító - 
beruházásoknak. 
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A helyi önkormányzatok fejlesztési valamint vis maior feladataira biztosított előirányzat 
decentralizált működés 2009-ban is fennmarad két önálló címet alkotva. Az előirányzat 
régiónkénti kereteit a törvény 16. számú melléklete tartalmazza. 
A leghátrányosabb kistérségek felzárkóztatását a regionális fejlesztési tanácsokhoz 
decentralizált források biztosítják. Az előirányzat régiónkénti kereteit a törvény 16. számú 
melléklete tartalmazza. 
A törvény 16 §-a szabályozza, hogy a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi 
társulások normatív hozzájárulásokról és támogatásokról való lemondásának következtében 
felszabaduló összeg mely előirányzatokat és milyen sorrendben növeli. Ez biztosítja, hogy a 
helyi önkormányzatokat és a többcélú kistérségi társulásokat megillető támogatások továbbra 
is a helyi önkormányzati körben, a legindokoltabb területeken kerüljenek felhasználásra. 
A 16.§-ban kerülnek meghatározásra a közoktatási feladatokat ellátó, központi költségvetési 
szervként működő felsőoktatási intézmények, valamint a humánszolgáltatásokat ellátó nem 
állami intézmények fenntartói és a helyi önkormányzatok közötti feladatátadással, -átvétellel 
összefüggő előirányzat-módosítási szabályok. 
A 17.§ alapján a törvény 6. számú mellékletében foglalt szabályok szerint kiegészítő 
támogatásra jogosultak - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény. 87. §-ának 
(1) bekezdésével összhangban - az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési 
önkormányzatok, valamint külön törvény alapján a tartósan fizetésképtelen helyi 
önkormányzatok, illetve mindazon önkormányzatok, amelyek működőképessége az előbbi 
támogatások mellett sem biztosítható. 
A 18.§-ban kerül meghatározásra, hogy az állami támogatás jogtalan igénybevételéhez 
kapcsolódó - az Áht.-ban előírt - kamatfizetési kötelezettség számítása szempontjából mely 
jogcímek, illetve előirányzatok együttes összege vehető figyelembe a 3., 4. és a 8. számú 
mellékletekből. 
A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény alapján a költségvetési törvény 19.§-a 
rendelkezik az önkormányzatok költségvetése és a központi költségvetés között megosztásra 
kerülő személyi jövedelemadó bevételről. A törvény szerint a személyi jövedelemadóból a 
helyi önkormányzatokat - a korábbiakkal azonos arányú - 40%-os részesedés illeti meg. A 
megosztás részletes szabályait a törvény 4. számú melléklete tartalmazza. E szerint a 
településre kimutatott személyi jövedelemadó 8%-a illeti meg közvetlenül a települési 
önkormányzatokat. A további 32% pedig a 3. és 8. számú melléklet egyes jogcímeihez 
kapcsolódva normatívan, a 4. számú melléklet szerint a megyei önkormányzatokat 
egységesen, lakosságszám-arányosan és intézményeikben ellátottak után, valamint a 
települési önkormányzatokat - a bevételeikben meglévő aránytalanságok csökkentését 
szolgáló - jövedelem-differenciálódás mérséklése címén illeti meg. 
A személyi jövedelemadó megosztásával kapcsolatos szabályok a helyi önkormányzatoknál a 
feladat- és a forráseloszlás összhangját segítik elő. A személyi jövedelemadó megosztása más 
forrásokkal, különösen a normatív hozzájárulások és támogatások rendszerével együttesen 
tölti be a helyi önkormányzatok pénzügyi szabályozásának szerepét. Ezért a 
szabályozórendszer a speciális részösszetevők mellett együttesen, kölcsönhatásban alakítható, 
illetve értékelhető. 
 
Kiegészítő szabályok: 
A helyi önkormányzatok kötelező feladatainak a Szoctv. 120-122. §-a, illetve a Gyvt. 97. §-a 
szerinti ellátási szerződés keretében történő ellátása esetén a normatív hozzájárulás 
igénylésére a szolgáltatás, illetve az intézmény működési engedéllyel rendelkező fenntartója 
jogosult, kivéve a 11. a) pontot, a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatait, amely 
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jogcímnél - ellátási szerződés esetén is - a települési önkormányzat jogosult a normatív 
hozzájárulásra. 
A 11. ab)-14. b) pontokban szereplő hozzájárulásokat azok a helyi önkormányzatok, többcélú 
kistérségi társulások vehetik igénybe, amelyek a személyes gondoskodást nyújtó szociális 
intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális 
vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet, illetve a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. 
rendelet szerinti működési engedéllyel rendelkeznek. 
A 11-14. b) pontokban szereplő feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulásra jogosult a 
székhely önkormányzat abban az esetben, ha a szolgáltatást a helyi önkormányzatok 
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 8., 
9. és 16. §-a szerinti intézményi társulás keretében biztosítja. Intézményi társulás keretében 
történő működtetése esetén  
- a jogosultságot a közigazgatási hivatal vezetőjének nyilatkozatával kell igazolni, amelynek 
tartalmaznia kell, hogy a megállapodás törvényes, 

- a működési engedély egy példányával a társulásban részt vevő valamennyi 
önkormányzatnak rendelkeznie kell. Intézményi vagy többcélú kistérségi társulás keretében 
történő működtetés esetén 

- a 11. a) pont szerinti hozzájárulás összegének számításánál a társult települések 
összlakosságszámát kell figyelembe venni, 

- a 11. ab)-ad) pontok szerinti hozzájárulásra jogosultság esetén a társulásban részt vevő 
önkormányzat(ok)nak nem jár a 11. aa) pont szerinti hozzájárulás, 

- a 11. e) pont szerinti hozzájárulás akkor vehető igénybe, ha a társult települések 
lakosságszáma együttesen meghaladja a 10 000-et, 

- a 11. b) pont alatti hozzájárulás akkor vehető igénybe, ha a társult települések 
lakosságszáma együttesen meghaladja a 40 000-et, 

- a 11. g) pont alatti hozzájárulás akkor vehető igénybe, ha a társult települések 
lakosságszáma együttesen meghaladja az 50 000-et. 

A 11. ab)-ad) jogcímek esetében intézményi társulásnak kell tekinteni, ha a települési 
önkormányzat a többcélú kistérségi társulással kötött megállapodás alapján látja el a 
feladatot a megállapodásban foglalt és a működési engedélyben ellátási területként 
feltüntetett településeken. 

 
A kistelepülések közoktatási feladatainak társulásban történő ellátását ösztönző 
támogatás igénybevételéről: 
  
Az önkormányzati miniszter 4/2009. (II.4.) ÖM rendelete a kistelepülések közoktatási 
feladatainak társulásban történő ellátását ösztönző támogatás igénybevételének részletes 
feltételeiről. [Magyar Közlöny 2009/14.] 
 
 

Államháztartás 
 
2008. évi LXXXII. tv. 2.§-a módosítja az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvény egye rendelkezéseit. 
A törvény (26) bekezdése módosítja, kiegészíti az Áht. 108. §-ának (2) bekezdését az 
önállóan forgalomképes vagyoni értékű joggal is, mint például az Ötv. szerinti vagyonkezelői 
jog ingyenes átruházása. E szerint: „Az államháztartás alrendszereihez kapcsolódó vagyon 
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tulajdonjogát vagy a vagyonhoz kapcsolódó önállóan forgalomképes vagyoni értékű jogot 
ingyenesen átruházni, továbbá az államháztartás alrendszereinek követeléseiről lemondani 
csak törvényben, a helyi önkormányzatnál a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott 
módon és esetekben lehet.” 
 
A költségvetési szervek, valamint a külön törvény alapján nyilvántartandó, illetve a 
költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személyek 
nyilvántartását (a továbbiakban együtt: törzskönyvi nyilvántartás) a kincstár vezeti. Az Áht. 
módosítással az adóköteles tevékenységet folytató törzskönyvi szervek vonatkozásában is 
bevezetésre kerül az ún. „egyablakos” rendszer, amelynek lényege, hogy a kincstár által 
vezetett törzskönyvi nyilvántartásban nyilvántartandó törzskönyvi szervek az állami 
adóhatósághoz teljesítendő bejelentkezési és változásbejelentési kötelezettségüknek a kincstár 
útján tesznek eleget, az állami adóhatósághoz történő közvetlen bejelentkezés, illetőleg 
változásbejelentés helyett. Az egyablakos rendszer bevezetésével a törzskönyvi szerv tehát 
bejelentkezési, változásbejelentési kötelezettségét a kincstár felé teljesíti, és a kincstár 
továbbítja az állami adóhatóság felé a bejelentett adatok közül azokat, amelyeket a törvény 
vonatkozó rendelkezései szerint az állami adóhatósághoz is be kell jelenteni. 
A törvény szerint az egyablakos rendszer 2009. július 1-jétől kerül bevezetésre, tekintettel 
arra, hogy a bevezetéshez szükséges tárgyi, technikai feltételek ezen időponttól kezdődően 
biztosíthatók. Az érintett szervezetek nyilvántartásaiban szereplő, mindkét szerv által 
nyilvántartandó adatok egyeztetése érdekében az állami adóhatóság és a kincstár 2009. 
december 31-ig kölcsönös adatátadást valósítana meg.  
 
2009. július 1-jétől költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet csak az végezhet, 
aki az Áht. 121/C. §-ban meghatározott nyilvántartásban szerepel. E szerint a 
költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenységet végzőkről nyilvántartást kell vezetni. 
A nyilvántartás vezetéséről az államháztartásért felelős miniszter gondoskodik. Az 
államháztartásért felelős miniszternek a nyilvántartás vezetésével kapcsolatos döntéseivel 
szemben fellebbezésnek nincs helye. A nyilvántartás vezetésének célja annak hiteles 
dokumentálása, hogy a belső ellenőr rendelkezik a tevékenység végzéséhez a költségvetési 
szervek belső ellenőrzéséről szóló kormányrendeletben előírt végzettséggel és gyakorlattal. 
 
2010. január 1-jei hatállyal a 2008. évi LXXV. tv. 22.§ (12) bekezdése alapján az Áht. 50/A. 
§-sal kiegészül, és e szakasz (4) bekezdése szerint a helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek általános választását megelőző 30 nappal a polgármester, a 
főpolgármester és a megyei közgyűlés elnöke részletes jelentést tesz közzé a helyi 
önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a képviselő-testület 
megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi 
kötelezettségekről. 
 
 
 

A költségvetési szervek jogállásáról szóló 2008. évi CV. törvény 
 
Az új törvény célja a közpénz védelmének ugyanakkor hatékony felhasználásának, 
ellenőrzésének megerősítése. A törvény gerincét a költségvetési szervek új típusainak, 
jogállásuknak és legfőbb működési-gazdálkodási szabályainak rögzítése jelenti.  
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A törvény meghatározza a költségvetési szerv fogalmát: A költségvetési szerv attól 
költségvetési szerv – az állami, az önkormányzati és a köztestületi költségvetési szerv 
egyaránt –, hogy a részére az alapító által pénzügyi és szakmai tartalommal, különféle 
módszerekkel meghatározott költségvetésből (a közpénzekre szükségszerűen jellemző 
korlátosságot kifejezve) a folyamat egészére szabályozott módon gazdálkodik, felette az állam 
kijelölt szervezete útján irányítási/felügyeleti jogokat gyakorol.  
A törvény hangsúlyozottan a költségvetési szervi formát priorizálja a közfeladatok ellátására 
nézve oly módon, hogy arra nézve tartalmaz konkrétan szigorítást, hogy mikor látható el 
állami tulajdonú (állami részesedéssel működő) gazdálkodó szervezet által a közfeladat 
költségvetési szervi forma helyett. Ha e kiterjedt feltételrendszernek a feladat, a nyújtott 
szolgáltatás keresleti-kínálati viszonyai, valamint maga a szervezet nem tud megfelelni, azaz 
valós piaci feltételek nem állnak fenn, vagy a piaci működés más ok miatt nem indokolt, 
akkor a költségvetési szervi  forma választása kötelező. 

A törvény meghatározza a költségvetési szervi feladatellátás feltételeit is: egyrészről meg 
kell szüntetni a költségvetési szervek szervezeti-jogi uniformizáltságát, és megfelelő 
szervezeti formaválasztékot kell nyújtani a gyakorlat számára, másrészről – meghatározott 
szervezeti körben – rugalmasabbá kell tenni, másutt pedig szigorítani a költségvetési 
gazdálkodást. A markánsabb előírások az eddigi „átlagra” vonatkozó egységes szabályozás 
helyett a „testreszabott” differenciált megoldások irányvonalát követik. 

Abban nincsen változás, hogy a költségvetési szerv létrehozásáról jogszabályban vagy 
határozatban kell rendelkezni. A költségvetési szervet létrehozó jogszabály vagy határozat 
alapján alapító okiratot kell kiadni. 

Alapító okirat nélkül a költségvetési szerv nem jöhet létre még akkor sem, ha költségvetési 
szerv létrehozása jogszabályon alapul. Kógens rendelkezéseket tartalmaz a jogszabály a 
költségvetési szerv alapító okiratának tartalmi elemeire vonatkozóan. 

A törvény működési szempontból két költségvetési szervi alaptípust különböztet meg, 
nevezetesen a közhatalmi költségvetési szervet és a közszolgáltató költségvetési szervet. 

A közhatalmi költségvetési szerv – ahogyan az elnevezés is tükrözi – jogszabály által 
közhatalmi jogosítvánnyal felruházott szerv. Jellemzően a jogalkotói, jogszabály-előkészítési, 
igazságszolgáltatási, védelmi, rendvédelmi, közigazgatási jogalkalmazói, hatósági és 
törvényességi ellenőrzési feladatot ellátó szervek tartoznak ide. 

A közszolgáltató költségvetési szerv – az elnevezés ezt is jól kifejezi – a köz számára nyújt 
szolgáltatást, amely lehet: közoktatási, szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi, 
közgyűjteményi, közművelődési, szakképzési, felnőttképzési, vagy más „klasszikus” szellemi 
közszolgáltatás, illetve más költségvetési szerv(ek) részére gazdasági-pénzügyi-műszaki 
ellátás.  

A közszolgáltató költségvetési szervek négy altípusa van: közintézmény, közintézet, vállalkozó 
közintézet és közüzem. 

A közintézmény végezhet oktatást, képzést, de idetartoznak a közgyűjteményi és 
közművelődési intézmények is. A közintézet – egyebek mellett – egészségügyi, felsőoktatási, 
kutatás-fejlesztési tevékenységet végezhet. A vállalkozó közintézet nem csak az 
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államháztartásból, hanem a vállalkozásából származó bevétellel is gazdálkodik. A közüzem 
(mely új költségvetési szervtípus) technikai jellegű településgazdálkodási, -üzemeltetési, 
műszaki szolgáltatást végezhet.  

Lehetőség van rendeletben vegyes típust létrehozni. Közhatalmi költségvetési szervet a 
szakmai alapfeladataként meghatározott közhatalmi tevékenységen túl, kiegészítő jelleggel, 
közszolgáltatás végzésére is feljogosíthat. 

A törvény meghatározza az alaptevékenység, kiegészítő tevékenység, kisegítő tevékenység, 
vállalkozási tevékenység fogalmát, hiszen ezek arányától fog függni a besorolásuk típusa. 

A törvény előírja a költségvetési szervek megszüntetésének kötelező eseteit is. Helyi 
önkormányzati költségvetési szerv megszüntetésének feltétele a közfeladat-ellátási 
kötelezettség előzetes felülvizsgálata, valamint, hogy a közfeladat további ellátásáról az 
alapító szerv más módon képes gondoskodni. 

Az átalakításról, megszüntetésről – az alapításnak megfelelően – jogszabályban vagy 
határozatban kell rendelkezni, melyet legalább negyvenöt nappal az átalakítás, megszüntetés 
kérelmezett napja előtt ki kell hirdetni (közzé kell tenni). 

Megváltoznak a korábbi „önállóan”, illetve „részben önállóan”, valamint „teljes jogkörűként”, 
illetve „részjogkörűként működő” fogalmak. 

A költségvetési szervek gazdaságtalan működésének egyik alapvető oka a kis intézményméret 
meghatározó volta, ugyanakkor az egyenként kiépített komplett szervezeti-funkcionális (s az 
ezzel járó létszám-) struktúra igen nagyszámú jogi személyiségű intézményből álló, 
területileg szétszórt intézményhálózatban túlzottan széles körben jelenik meg. A törvény ezért 
két funkcionális szervezettípust jelöl meg: az önállóan működő és gazdálkodó, és az önállóan 
működő költségvetési szervet. 

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját költségvetéssel rendelkezik, 
önálló gazdálkodási jogköre és felelőssége van. Alaptevékenységét önállóan látja el azzal, 
hogy ezen belül kormányrendeletben foglaltak szerint gondoskodik fizikai (technikai) segítő 
feladatai ellátásáról, illetve rendelkezhet pénzügyi és számviteli szervezeti egységgel. 

Az önállóan működő költségvetési szerv elsősorban szakmai célú költségvetési keretekkel 
rendelkezik, amelyek felett kötelezettségvállalási, teljesítésigazolási joggal és felelősséggel 
bír. A szakmai alapfeladata ellátásához szükséges szakmai szervezeti egységgel (egységekkel) 
rendelkezik; ezen kívül egyes adminisztratív, szellemi támogató feladatokat is – e célt 
szolgáló külön szervezeti egység nélkül – elláthat. Az önállóan működő költségvetési szerv 
költségvetési kerete (elkülönítve, az irányító szerv által jóváhagyottan) egy másik 
költségvetési szerv, az „anyaintézmény” előirányzataiban szerepel. Ez a keret a legszűkebb 
szakmai funkciók (pl. bér, beszerzés) ellátására szolgál, s annak felhasználásáról a döntést az 
(önállóan működő) intézmény (vezetője) hozza. (Ez a kategória tehát szűkebb tartalmú a 
jelenlegi „részben önállóan gazdálkodó” költségvetési szervnél, amelynél az érdemi 
gazdálkodási jogosítványok teljes körűen biztosítottak.) 

Bevezetésre kerül a költségvetési szervek valamennyi típusára vonatkozóan a megvalósítási 
terv, valamint – a közintézetek, a vállalkozó közintézetek és a közüzemek esetében – a 
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teljesítményterv. Előbbit a szerv elsősorban saját maga számára készíti, s a feladat-
megvalósítás mikéntjét hivatott írásba foglalni. A dokumentumokban foglaltaktól eltérő 
működés teljesítmény-indokolási kötelezettséget keletkeztet, s amennyiben az felróható a 
szervezet vezetőjének, akkor jogalapot szolgáltat a megfelelő negatív jogkövetkezmények 
alkalmazására. 

A törvény hatályba lépésének általános időpontja 2009. január 1-je. A költségvetési 
szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat 2010. január 1-től kezdődően kell 
alkalmazni. 

Az átmeneti időszakban a költségvetési szervek alapító (irányító) szervei – a megváltozott 
szabályok alapján - 2009. május 15-ig kötelesek felülvizsgálni a feladatellátó 
szervezetrendszerüket, kötelesek megtenni a törvény alkalmazásához szükséges 
intézkedéseket, rendezniük kell a költségvetési szerveik jogállását. Ez alapján az alapító 
(irányító) szerv(ek) köteles(ek) a költségvetési szerve(ike)t a törvény szerint meghatározott 
típusokba besorolni, az alapító okirato(ka)t módosítani. A törvény záró-rendelkezése szerint 
az új kategóriákba történő besorolásnak 2009. június 1-jéig meg kell történnie. 

A törvény hatálybalépésekor már működő, de be nem jegyzett, illetve alapító okirattal nem 
rendelkező költségvetési szervek jogállását szintén 2009. június 1-jéig kell rendezni, kivéve 
az önkormányzati hivatalokat, mely esetben a határidő 2009. október 1.  

 
 
 

Közbeszerzés 
 
A 2008. évi CVIII. tv. a közbeszerzésről szóló 2003. évi CXXIX. tv.( Kbt.) módosításáról 
 
A legfontosabb változásokat többek között a közbeszerzési rendszer egyszerűsítése, a nemzeti 
eljárásrend megszüntetése, egy új egyszerű eljárás kialakítása jelenti. A közbeszerzési 
eljáráshoz kapcsolódó adminisztratív terhek csökkentéseként a kizáró okok előzetes igazolási 
kényszerének megszüntetése, az elektronikus hirdetményfeladás és a közbeszerzési eljárás 
elektronikus úton történő lefolytatásának kötelezővé tétele, a hirdetmények előzetes 
ellenőriztetési kötelezettségének megszüntetése is szerepel a változások között. A helyi 
jogalkotás érintő módosítások külön módszertani anyagként tekinthető meg. 
 
 
Építési beruházások, közbeszerzés 
A 9/2009. (I. 23.) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzésekkel kapcsolatos 
részletes szabályairól szóló 162/2004. (V. 21.) Korm. rendelet módosítását tartalmazza. A 
rendelet 2009. január 24-én lépett hatályba. [Megjelent: MK 2009/9.] 
 
A 2009. évre irányadó közbeszerzési értékhatárok1 
 
 
                                                 
1 (KÉ 2008. évi 152. szám, 2008. december 31.) 
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Nemzeti értékhatárok    Nemzeti értékhatárok 
2009. 01.01-03.31.     2009. 04.01-től 
Nemzeti eljárásrend     Egyszerű eljárásren 
Építés  Áru  Szolg.   Építés  Áru  Szolg 
90/100M 30M  25/25M  15/100M 8 M  8/25 M 
HUF  HUF  HUF   HUF  HUF  HUF 
(Kbt.VI.) (Kbt.VI.) (Kbt.VI.)  (Kbt.VI.) (Kbt.VI.) (Kbt.VI.) 
100M  50M  50M   100 M  50 M  50M 
(Kbt.VII.) (Kbt.VII.) (Kbt.VII.)  (Kbt.VII.) (Kbt.VII.) (Kbt.VII.) 
Egyszerű eljárásrend 
15M   8 M  8 M 
HUF  HUF  HUF 
 
 

Közbeszerzési Törvény változásai 
 
1. Ki minősül a Kbt. szerint ajánlatkérőnek?  
 
A Kbt. 22. § (2) „a támogatásból megvalósítandó közbeszerzés tekintetében – ajánlatkérő az 
az (1) bekezdés alá nem tartozó szervezet is – kivéve az egyéni vállalkozót és az egyéni céget 
–,…. b) amelynek közbeszerzését költségvetési forrásból és az Európai Unióból származó 
forrásból többségi részben közvetlenül támogatja vagy az Európai Unióból származó 
forrásból többségi részben közvetlenül támogatják.”  
 
2. A kedvezményezettekre vonatkozó lehetséges közbeszerzési értékhatárok és eljárásrendek 
2009. január 1- 2009. március 31.-ig.   
 
A Kbt. VI. fejezete alkalmazásában (nemzeti értékhatárok és eljárásrend):  
- árubeszerzés esetében: 30 millió forint; 
- építési beruházás esetében: 90 millió forint; 
- szolgáltatás megrendelése esetében: 25 millió forint;  
 
A Kbt. 4. része alkalmazásában (egyszerű értékhatárok és eljárásrend):  
- árubeszerzés esetében: 8 millió forint; 
- építési beruházás esetében: 15 millió forint; 
- szolgáltatás megrendelése esetében: 8 millió forint.  
 
Kbt. 299. §. (1) Az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő  
a) az ajánlattételi felhívást hirdetmény útján a Közbeszerzési Értesítőben (249. §) köteles 
közzétenni, ha az e rész szerinti közbeszerzései értéke a közbeszerzés megkezdésekor eléri 
vagy meghaladja a VI. fejezet szerinti mindenkori nemzeti értékhatárok felét, vagy 
b) legalább három ajánlattevőnek köteles egyidejűleg, írásbeli ajánlattételi felhívást küldeni, 
ha az e rész szerinti közbeszerzései értéke a közbeszerzés megkezdésekor nem éri el a VI. 
fejezet szerinti mindenkori nemzeti értékhatárok felét,  
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3. Közbeszerzési törvény változása 2009. április 1-től  
 
2008. évi CVIII. törvény megszünteti a jelenlegi nemzeti és egyszerű eljárásrendek 
megkülönböztetését, és helyettük egységesen új, egyszerű közbeszerzési eljárást vezet be. Az 
új egyszerű közbeszerzési eljárás váltja fel a korábbi nemzeti eljárásrendet  
Fentiekből adódóan a 2009. április 1-jétől irányadó nemzeti értékhatárok a Kbt. VI. fejezete 
alkalmazásában (nemzeti értékhatárok és eljárásrend):  
- árubeszerzés esetében: 8 millió forint; 
- építési beruházás esetében: 15 millió forint; 
- szolgáltatás megrendelése esetében: 8 millió forint. 
 
 

Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításairól 
 
2008. évi C. tv. 23.§ módosítja az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról 
szóló 2004. évi XXXIII. törvényt (Busztv.).  
Az (1) bekezdés kiegészíti a Busztv.-t, mivel az közösségi joggal ellentétben nem határozta 
meg a belső szolgáltató fogalmát, holott a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 
2005 óta - az európai közösségi jog fejlődése nyomán - már tartalmaz ilyen jogintézményt. A 
törvény ezért bevezeti a belső szolgáltató fogalmát, s ezzel a közbeszerzési jogszabályoknak 
megfelelően lehetővé teszi, hogy az adott közszolgáltatási feladatok ellátásáért felelős hatóság 
(önkormányzat, vagy az állam, illetve önkormányzati és állami vegyes tulajdonú) saját „belső 
szolgáltatóját” pályáztatási eljárás nélkül megbízza az adott feladat ellátásával. 
A (2) és (3) bekezdéseiben foglalt módosítások rendezik a közbeszerzési jogszabályokban 
már létező belső szolgáltató jogintézményét és a Busztv. alapján eddig kötelező pályáztatás 
egymáshoz való viszonyát. A módosítás egyértelművé teszi azt is, hogy a pályáztatás nélküli 
közvetlen megbízás és a közvetlen odaítélés két eltérő jogintézmény, ezért szabályai is 
szükségszerűen mások. A törvény a módosítást követően megszünteti a helyi 
személyszállítást a többi közszolgáltatással szembeni indokolatlan hátrányát és bevezeti a 
közvetlen odaítélés európai közösségi jogban létező, azzal összhangban lévő jogintézményét. 
A közszolgáltatást megrendelő számára a közszolgáltatási szerződés belső szolgáltató számára 
történő közvetlen odaítélésének alkalmazása a pályáztatás mellett továbbra is csak lehetőség. 
A (4) bekezdés enyhíti a jelenlegi magyar szabályozást. A közszolgáltatási szerződés 
tekintetében a hatályos szabályozás legfeljebb 8 éves időtartamot határoz meg, amelyet nem 
lehet meghosszabbítani. A törvény a vonatkozó közösségi jogi szabályozás figyelembe 
vételével e szabály módosítására irányul, vagyis a szerződés időtartamának felső határát 10 
évben kívánja meghatározni, valamint lehetővé kívánja tenni, hogy a szerződés időtartama, 
legfeljebb a felével meghosszabbítható legyen. A törvény célja a hazai autóbuszos 
személyszállítási közszolgáltatást nyújtó vállalkozások kiszámítható, tervezhető működésének 
elősegítésére irányul. 
Az (5) bekezdésben meghatározott rendelkezés alapján a közvetlen odaítélés alapján végzett 
közszolgáltatási személyszállítási tevékenység az ellátásért felelős illetékességi területén kívül 
végzett személyszállításra legfeljebb a közvetlen odaítélést követő 1 évig tartható fenn. 
Összefoglalva a módosítás várható hatása, hogy az autóbusszal végzett személyszállítási 
közszolgáltatási szerződést végző társaságok értékét növeli, működését kiszámíthatóvá teszi. 
A módosítás a szolgáltatások minőségére áttételesen pozitív hatást gyakorol, hiszen 
megteremti a kiszámítható működés feltételeit, s megrendelő igényei is fokozottabban 
érvényesülhetnek. 
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A közúti közlekedés végrehajtási szabályairól: 
  
A Kormány 307/2008. (XII.19.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 
1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendeletének módosításáról. 
[Magyar Közlöny 2008/183.] 
 
 
 

Környezet és természetvédelem 
 
2008. évi XCI. tv.(törvény) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 
LIII. törvény, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény (Tvt.), valamint egyéb 
törvények módosításáról 
 
A törvény megteremti a kapcsolatot a jelenlegi rendelkezések (megyei és települési 
önkormányzatok program-készítési kötelezettsége), illetve az újonnan beépülő, tervezési 
rendszert szabályozó rész között. A törvény rögzíti, hogy a megyei környezetvédelmi 
program kidolgozása során a megyei önkormányzatnak nem csak a településekkel, hanem a 
megyei területfejlesztési tanáccsal is egyeztetnie kell. 
A törvény lehetőséget ad az önkormányzatok számára olyan tartalmú rendelet 
megalkotására, amely más törvények (pl: erdőtörvény) hatálya alá nem tartozó, nem 
közterületen lévő, egyes fák védelme érdekében állapít meg tulajdonjogot korlátozó 
előírásokat. A közterületi fák vonatkozásában a törvény felhatalmazása alapján kiadott 
kormányrendelet állapít meg szabályokat. 2009. január 1-jei hatállyal a fák védelméről 
szóló 21/1970. (VI.21.) Korm. rendeletet a 170/2008. (VI.28.) Korm. rendelet hatályon 
kívül helyzete. 
 
A törvény új, kötelezően készítendő környezetvédelmi tervet nem ír elő, célja az országos, 
regionális, kistérségi és helyi környezeti tervezés közötti kapcsolat megerősítése, valamint az 
említett hierarchia-szintekhez kapcsolódó környezeti tervek tartalmi elemeinek kiegészítése, 
illetve pontosítása. 
A 48/A. § a kialakult tervezési gyakorlattal összhangban tartalmazza a környezetvédelmi 
tervezési rendszer meghatározását, amely egyrészt területi, másrészt szakmai szempontból 
hierarchizált. A tervezési rendszer a tartalmi jellemzők alapján 3 típust különböztet meg: 
átfogó, tematikus és egyedi környezetvédelmi terv. A Kvt. csak az átfogó környezetvédelmi 
tervek kidolgozását szabályozza, a tematikus és egyedi környezetvédelmi tervek más 
jogszabályok alapján készülnek (pl. Országos Hulladékgazdálkodási Terv). A rendszer alapját 
továbbra is a Program képezi és a koherencia érdekében a törvény meghatározza a különböző 
környezetvédelmi tervek egymáshoz való viszonyát, kapcsolódását. A szabályozás biztosítja a 
különböző tervek vertikális és horizontális integrációját. A tematikus és az egyedi 
környezetvédelmi terveknek összhangban kell állniuk az adott területi szint átfogó 
környezetvédelmi tervével, céljaik, intézkedéseik, megvalósításra tervezett feladataik azokkal 
ellentétesek nem lehetnek, eszközrendszerük működése az átfogó környezetvédelmi terv 
végrehajtását nem gyengítheti. Hasonlóképpen az alacsonyabb területi szintű 
környezetvédelmi tervet össze kell hangolni a magasabb területi szint tervével. (Így pl. a 
megyei környezetvédelmi programot a regionális fejlesztési tanáccsal egyeztetve kell 
elkészíteni és kidolgozása során figyelembe kell venni a regionális környezetvédelmi 
programban foglaltakat). A széleskörű társadalmi részvételt - az Aarhusi Egyezményben 
foglaltaknak megfelelően - a tervek kidolgozásakor biztosítani kell. 
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48/B. § az átfogó környezetvédelmi terveket szabályozza. Az átfogó környezetvédelmi tervek 
közé az országos (Nemzeti Környezetvédelmi Program) és területi (regionális, megyei, 
települési) környezetvédelmi programok tartoznak. A hatályos szabályozás a programok 
kidolgozásának előírását tartalmazza, de a tartalomra vonatkozóan eltérő részletezettséggel. 
Ennek rendezése érdekében a törvény meghatározza az átfogó környezetvédelmi tervek 
általános tartalmi jellemzőit (melyek nagyrészt megegyeznek a Programra vonatkozó hatályos 
rendelkezéssel). A fő változást az képezi, hogy a Nemzeti Környezetvédelmi Program mellett 
az országosnál alacsonyabb területi szintű átfogó környezetvédelmi tervekre is vonatkoznak. 
A kormányzati stratégia-alkotási iránymutatásokkal összhangban a terveknek tartalmaznia 
kell a helyzetelemzést, -értékelést, célállapot, célkitűzések meghatározását, intézkedéseket, a 
megvalósítás és monitoring eszközeit és a megvalósítás tervezett forrás-szerkezetét. 
A területi környezetvédelmi programokat szükség esetén - különösen a Program megújítását 
és felülvizsgálatát követően - felül kell vizsgálni. A területi környezetvédelmi programokban 
foglaltakat a megfelelő döntési szinteken a tervezés és végrehajtás során figyelembe kell 
venni. 
48/C. § A törvény a regionális környezetvédelmi program főbb tartalmi és eljárási szabályait 
rögzíti törvényi szinten. A regionális környezetvédelmi program kidolgozása és megvalósítása 
során a területi környezetvédelmi programokra vonatkozó általános szabályoknak 
megfelelően kell eljárni. A regionális környezetvédelmi programot - a kialakult tervezési 
gyakorlattal összhangban - a regionális fejlesztési tanács dolgozza ki és fogadja el az érintett 
megyei önkormányzatokkal egyeztetve. A program végrehajtásáról a regionális fejlesztési 
tanács gondoskodik. 
48/D. § A törvény rögzíti a megyei környezetvédelmi programra vonatkozó főbb tartalmi és 
eljárási szabályokat törvényi szinten. A megyei környezetvédelmi program kidolgozása és 
megvalósítása során a területi környezetvédelmi programokra vonatkozó általános 
szabályoknak megfelelően kell eljárni. A program végrehajtásáról a megyei közgyűlés 
gondoskodik. 
48/E. § A települési környezetvédelmi program tartalmi követelményeinek kiegészítése 
szükséges az elmúlt években bekövetkezett jogszabályi változásokból, illetve az új társadalmi 
igényekből adódóan. A települési környezetvédelmi program tervezését és megvalósítását 
elősegíti, ha az - több önkormányzat által már évek óta alkalmazott gyakorlatnak megfelelően 
- beépül a költségvetési tervezés és beszámolás dokumentumaiba. A települési 
környezetvédelmi program kidolgozása és megvalósítása során a területi környezetvédelmi 
programokra vonatkozó általános szabályoknak megfelelően kell eljárni. 
A települési önkormányzatok közös települési környezetvédelmi programjának 
kidolgozása mellett új elemként jelenik meg a Kvt.-ben a kistérségi környezetvédelmi 
program kidolgozásának lehetősége. A kistérségi szintű környezetvédelmi program 
elkészítése az érintett települések döntésétől függ. Tartalmazza a települési környezetvédelmi 
program elemeit, de emellett célja többek között a kistérségi szinten hatékonyabban 
megvalósítható feladatok magalapozása (miként erre más most is számos, egyre növekvő 
számú példa van). 
48/F. § A törvény az egyeztetési rendre vonatkozó szabályokat tartalmazza: területi 
környezetvédelmi programokat az illetékes környezetvédelmi hatóságnak (környezetvédelmi, 
természetvédelmi és vízügyi felügyelőség), a talajvédelmi és ingatlanügyi hatóságnak, 
valamint egészségügyi államigazgatási szervnek kell megküldeni véleményezésre. A 
környezetvédelmi hatóság a nemzeti park igazgatóságok és környezetvédelmi és vízügyi 
igazgatóságok véleményének kikérése után tájékoztatja a terv kidolgozóját. 
Az átfogó környezetvédelmi tervek koherenciája érdekében szükséges, hogy a települési és 
kistérségi környezetvédelmi program tervezetét az illetékes megyei önkormányzat, a megyei 
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környezetvédelmi program tervezetét az illetékes regionális fejlesztési tanács is 
véleményezze. A módosítás előírja a program lakossággal történő megismertetését is. 
 
A természetvédelem tekintetében a törvény a Tvt. védetté nyilvánításról szóló 24. §-át 
egészíti ki újabb rendelkezésekkel. Szoros tartalmi összefüggése miatt a Tvt. védetté 
nyilvánítási eljárásról szóló rendelkezései közé kerül át az erdőről és az erdő védelméről szóló 
1996. évi LIV. törvény azon előírása, mely az erdő illetve fásítás védetté nyilvánítását az 
erdőgazdálkodásért felelős miniszter egyetértéséhez köti. Kiegészíti továbbá a Tvt. védett 
természeti területekre vonatkozó szabályait egy új előírással, amely lehetőséget teremt a 
természetvédelmi hatóságnak, hogy a védett természeti területekre vonatkozó hatósági 
eljárásokban a fényterhelés csökkentésére irányuló szempontokat érvényesítse. 
A Tvt. 36. § (1) bekezdésének módosítását a jogalkotás során felmerült igény tette 
szükségessé. A Ttv. szerint a természetvédelmi kezelési tervet a védetté nyilvánító 
jogszabályban kell megállapítani. Egyes, korábban védetté nyilvánított természeti területek 
természetvédelmi kezelési tervének kihirdetése azonban nem lehetséges a védetté nyilvánító 
jogszabály módosításával, ezért módosítja a törvény ide vonatkozó rendelkezését, továbbá a 
természetvédelmi kezelési terveket kihirdető jogszabály megalkotására külön 
felhatalmazó rendelkezést is épít a törvénybe. 
A törvény a Tvt. 44. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezést módosítja annak érdekében, 
hogy a kormányrendelet-szintű részletszabályok megalkotásának lehetősége a védett állat- és 
növényfajokon túlmenően a gombafajokra és a közösségi jelentőségű fajokra is kiterjedjen. 
 
 

Területfejlesztés 

2008. évi LXXXVI. tv. a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 
módosításáról rendelkezik, melyek érintik a területfejlesztési ( régió, megyei, kistérség) civil 
fórumai alakításának és működésének jogszabályi feltételeit a civil szervezet meghatározása 
tekintetében, mivel a törvénymódosítás 11.§-a 2009. január 1-jei hatállyal érinti az 
alaptörvény 14.§ b) pontját, és a régió fogalmában a hatályos Ogy. Határozatra utal.  
Civil szervezet: az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrejött társadalmi 
szervezet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján 
létrejött alapítvány, illetve e szervezetek jogi személyiséggel rendelkező szervezeti 
egysége (kivéve a pártot, a párt által alapított alapítványt, a párt részvételével létrehozott 
egyesületet, a létesítő okirata szerint munkaadói, munkavállalói vagy gazdasági 
érdekképviseletet ellátó szervezetet, a biztosító egyesületet és a közalapítványt).   
 
 
 

Távhőszolgáltatást érintő szabályozás 
 

A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. tv 2009. július 1-jei 
hatállyal - az önkormányzatok függetlenségének tiszteletben tartása mellett - megteremti a 
távhőszolgáltatás ármeghatározásának átláthatóságát, illetve annak ellenőrzését, ezzel 
egyidejűleg a jegyző árellenőrzési hatásköre a módosítás eredményeként megszűnik, illetve az 
önkormányzat képviselő-testülete az ármegállapítás előtt már nem köteles a fogyasztóvédelmi 
hatóság, továbbá a felhasználói érdekképviseletek véleményét kikérni. A véleményalkotáshoz 
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szükséges információkat az önkormányzat képviselő-testülete nem köteles az ármegállapítás 
előtt 20 nappal köteles a felhasználói érdekképviseletek rendelkezésére bocsátani.  
 
2009. január 1-jei hatállyal előírja, hogy a központi költségvetés az energiafelhasználás 
hatékonyabbá tétele, ezáltal a távhőfelhasználás költségeinek csökkentése érdekében a távhőt 
felhasználó lakóépületek és lakások felújításához külön jogszabályban meghatározottak 
szerint támogatást nyújt. A támogatások pályázati feltételeit úgy kell meghatározni, hogy az 
lehetővé tegye a lakóközösséget terhelő saját rész helyi önkormányzat általi átvállalását. 
 
2009. július 1-jén lép hatályba a 17.§ (3) bekezdésben előírt módosító szabály is, mely szerint 
az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (5) bekezdésében a 
„rendeletben állapítja meg, az energiapolitikáért felelős miniszter véleményének beszerzését 
követően” szövegrész helyébe a „külön törvényben meghatározottak szerint rendeletben 
állapítja meg” szöveg lép. . 
 
Az ármegállapítói feladatokon túlmenően a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. 
törvény (a továbbiakban: távhőtörvény) alapján az önkormányzat képviselő-testülete 
rendeletben határozza meg az áralkalmazási és díjfizetési feltételeket is.  
 
A törvényi indoklás szerint a gyakorlatban eddig a díjképzési előírásokat, a távhőszolgáltatási 
díjak szerkezetét, a díjképzési elemeket, azok megállapításának módját az önkormányzat 
ármegállapító rendelete, az önkormányzat és a távhőszolgáltató közötti, közszolgáltatás 
ellátására irányuló szerződés, vagy akár egy együttműködési megállapodás is tartalmazhatja, 
függetlenül attól, hogy a távhőszolgáltató és az önkormányzat között milyen tulajdonosi 
kapcsolatok vannak. A távhőszolgáltatásban részesülő fogyasztók többsége számára a 
távhőszolgáltatási díjak megalapozottsága kérdéses, és növekvő elégedetlenség forrása. A 
távhőszolgáltatási díjak releváns társadalmi megítélését nehezíti, hogy az egyes településeken 
érvényes távhődíjak összehasonlíthatósága nehézkes, időigényes vizsgálatot, fogyasztói 
utánajárást igényel. A jogszabályok által a távhőszolgáltatóknak előírt adatközlés nem 
alkalmas a távhőszolgáltató működési hatékonyságának a megítélésére. Előfordul, hogy a 
távhőszolgáltatók egy része nem tesz eleget teljes mértékben a közzétételi kötelezettségeinek. 
Előfordul, hogy az önkormányzatok az ármegállapítás során nem veszik figyelembe az 
érdekképviseleti szervezetek, és az energiapolitikáért felelős miniszter véleményét. A 
fogyasztók számára a díjmegállapítási eljárás bizonyos esetekben ismeretlen, ha nem az 
önkormányzati rendeletben, hanem az önkormányzat és a szolgáltató közötti szerződésen 
vagy megállapodáson alapszik. Amennyiben a díjmegállapítás eljárás ismert is a fogyasztók 
előtt a rendeletbe foglalás miatt, önkormányzati rendelet nem feltétlenül sorolja fel az összes 
érvényesített díjelemet (pl. felújítási díjelem, menedzsmentdíj), és többnyire egyáltalán nem 
tünteti fel azok mértékét (pl. beépített nyereséghányad, indokoltnál sokszor magasabb 
amortizációs kulcs). 
A törvény a fentebb kifejtettek szerint a távhőszolgáltatással összefüggő ármegállapítási 
hatásköröket - mint helyi közügyeket - a helyi önkormányzatnál hagyja, biztosítja 
ugyanakkor, hogy az ármegállapítás átláthatóan történjen, és megteremti ennek a közhatalmi 
ellenőrzését is. Ennek érdekében átdolgozásra kerültek kiegészítő szabályozással az 
ármegállapításra, és eljárásra  vonatkozó szabályok, melyben a Magyar Energetikai Hivatal ( 
továbbiakban: Hivatal) ellátja az ármegállapítással  kapcsolatos törvényben meghatározott 
feladatokat. A szolgáltató díj-megállapítási (csatlakozási és távhőszolgáltatás díja) 
kezdeményezését a Ket. hatálya alá tartozó hatósági eljárás keretében a Hivatal határozatában 
bírálja el, a jogerős határozatot és a kezdeményezést a díjmegállapító önkormányzat - a 
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közzétételt követően - a távhőszolgáltatás csatlakozási díját és a lakossági távhőszolgáltatás 
díját megállapító rendeletét a távhőszolgáltató olyan kezdeményezésével azonos tartalommal 
adhatja ki, amelyről a Hivatal jogerős határozatban megállapította, hogy az megfelel a 
törvényben meghatározott követelményeknek. E rendelkezés nem akadálya annak, hogy a 
távhőszolgáltatás csatlakozási díját és a lakossági távhőszolgáltatás díját a helyi 
önkormányzat úgy határozza meg, hogy az alacsonyabb legyen, mint a távhőszolgáltató 
kezdeményezésében foglaltak alkalmazásával érvényesítendő ár. 
Ha a Hivatal a távhőszolgáltató kezdeményezésének kézhezvételétől számított 30 napon belül 
nem hoz határozatot, akkor a helyi önkormányzat a távhőszolgáltatás csatlakozási díját és a 
lakossági távhőszolgáltatás díját megállapító rendeletét a távhőszolgáltató kezdeményezésével 
azonos tartalommal kiadhatja. 
A Hivatal hivatalból indult közigazgatási hatósági eljárás keretében ellenőrizheti, hogy a 
távhőszolgáltatás csatlakozási díja és a lakossági távhőszolgáltatás díja, illetve a távhőtermelő 
és a távhőszolgáltató közötti szerződésben meghatározott ár megfelel-e a törvényben 
meghatározott követelményeknek. A Hivatal a határozatát a honlapján közzéteszi. 
Ha a Hivatal az eljárása során azt állapítja meg, hogy a távhőszolgáltatás csatlakozási díja 
vagy a lakossági távhőszolgáltatás díja nem felel meg a törvényben meghatározott 
követelményeknek, a törvényben meghatározott egyéb jogkövetkezmények alkalmazásán túl a 
távhőszolgáltatót felszólítja, hogy az kezdeményezze a díj megváltoztatását, illetve a helyi 
önkormányzat távhőszolgáltatás csatlakozási díját és a lakossági távhőszolgáltatás díját 
megállapító rendeletének vizsgálata érdekében a törvényességi ellenőrzési hatáskörében 
eljáró közigazgatási hivatalhoz fordul. Ha a Hivatal az eljárása során azt állapítja meg, hogy a 
távhőtermelő és a távhőszolgáltató közötti szerződésben meghatározott ár nem felel meg a 
törvényben meghatározott követelményeknek, a távhőtermelőt és a távhőszolgáltatót 
felszólítja az ár megváltoztatására. Ha a felszólításnak a távhőtermelő és a távhőszolgáltató 
harminc napon belül nem tesz eleget, a Hivatal - a törvényben meghatározott egyéb 
jogkövetkezmények alkalmazásán túl - a szerződés e rendelkezése törvénybe ütközésének 
megállapítása érdekében keresetet indíthat. 
 
 

A lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról 
 
A Kormány 286/2008. (XI.28.) Kormány rendelete a lakossági vezetékes gázfogyasztás és 
távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló 289/2003. (X.31.) Korm. rendelet 
módosításáról. 
[Magyar Közlöny 2008/169.] 
 
 
 

Közutak 
 
Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló  2008. évi C. törvény 
rendelkezik – többek között a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 
(Kkt.)módosításáról.  
Az indokolás szerint a Kkt. módosítása az építtető fogalmának meghatározása, továbbá 
technikai pontosítások miatt vált szükségessé. A Kkt. 2007. évi módosítása során a Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kizárólagos építtetőként került meghatározásra az országos 
közutak tekintetében. 
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A felmerült jogértelmezési viták és jogalkalmazói bizonytalanság miatt szükséges volt annak 
egyértelmű rögzítése, hogy a NIF Zrt. csak az építési, fejlesztési tevékenységek körében 
minősül építtetőnek, a karbantartás, felújítás és esetlegesen az ezzel szorosan összefüggő 
fejlesztési feladatok tekintetében építtetőként az útkezelő jár el. 
A módosítást követően nem a 29. § (5) bekezdése, hanem a 29. § (9) bekezdése tartalmazza a 
rendelkezést, mely szerint: 
29. § (9) A járdák és a gyalogutak építésének, korszerűsítésének és megszüntetésének 
(elbontásának) engedélyezése, valamint ezek nem közlekedési célú igénybevételével 
kapcsolatos közlekedési hatósági eljárás lefolytatása a települési önkormányzat - a 
fővárosban a kerületi önkormányzat-jegyzőjének hatáskörébe tartozik. 
 
Közútkezelés 
A Korm. rendelet 44. § (2) bekezdés 38. pontja szerint hatályát veszti a helyi közutak 
kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet melléklet 3.8. pont c) 
alpontjában a „szakhatósági” szövegrész. 
A 2009. március 1-jét követően hatályos szöveg: 

3.8. c) A károsítók elleni védekezés a közút területén a közút kezelőjének feladata. A közút 
területén levő növényzet gondozásának szempontjai: 

- a károsítók, valamint az allergén növények ellen külön jogszabályokban meghatározottak 
szerint kell védekezni, terjedésüket megakadályozni, szükség esetén azokat elpusztítani; 

- a közút területén levő fás növényzetet (cserje, fasor, erdősáv) környezet-, természet-, 
növény-, valamint földvédelmi előírások szerint kell gondozni. 
 
 

Hulladékgazdálkodás 
 
A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról 
szóló 1995. évi LVI. törvény módosításáról szóló 2008. évi LXIX. törvény (Hgt.) 14. §-a 
módosította a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Törvényt, az alábbiak szerint: 

- módosult a gyártóra és a forgalmazóra vonatkozó közös szabályok tekintetében a 
Hgt. 11. § -a 
- módosultak a Hgt. 59. §-ában a Kormány számára rendeletalkotásra felhatalmazást 
biztosító rendelkezések 

 
A Nemzeti Hírközlési Hatóság eljárásában közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, 
valamint egyes szakhatósági közreműködések megszüntetéséről és módosításáról szóló 
362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) 44. § (1) bekezdés 50. pontja  
értelmében hatályát veszti a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének 
feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdésében az „a 
szakhatóságok véleményének figyelembevételével” szövegrész, 20. § (1) bekezdésében az „- 
az e rendelet mellékletében meghatározott szakhatóságok bevonásával -” szövegrész, a Korm. 
rendelet melléklete. 
 
2009. március 1-jét követően hatályos szöveg: 
16. § (3) Az illetékes  környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség - a jegyző 
véleményének kikérésével, valamint az üzemeltetővel történt egyeztetés lefolytatását követően 
- határozza meg, hogy a települési folyékony hulladék elhelyezésére, az üzemeltető 
rendelkezésére álló szennyvíztisztító telepek közül melyik vehető igénybe. 
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20. § (1) A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség engedélyezi a 
települési hulladékkal kapcsolatos: 

a) begyűjtést; 
b) üzletszerű szállítást, kivéve az országba történő behozatalnak, kivitelnek, átszállításnak 

minősülő szállítást; 
c) előkezelést, kivéve a 17. § (2) bekezdésében szereplő hulladék fizikai előkezelését; 
d) tárolást; 
e) hasznosítást; 
f) ártalmatlanítást. 

 
 
Hulladékgazdálkodási terv 
A Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés 42. pontja szerint hatályát veszti a hulladékgazdálkodási 
tervek részletes tartalmi követelményeiről szóló 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet 2. 
számú melléklet e) pontja. 
A módosítás hatályba lépését követően a régészeti értékek védelmére, illetve 
műemlékvédelemre kiterjedően a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal fővárosi és illetékes 
regionális irodái kikerültek a hulladékgazdálkodási tervezésbe bevonandó közigazgatási 
szervek közül. 
 
 
 

Kéményseprő ipari közszolgáltatások 
 
Módosul a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 27/1996. (X. 30.) BM 
rendelet 8. § (2) bekezdése. 
A Korm. rendelet 44. § (2) bekezdés 96. pont értelmében hatályát veszti a kötelező 
kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 27/1996. (X. 30.) BM rendelet 8. § (2) 
bekezdésében az „az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóság parancsnoksága 
szakhatósági állásfoglalásának kikérésével” szövegrész. 
A 2009. március 1-jét követően hatályos szöveg: 
8. § (2) A gyakoribb időközönkénti ellenőrzés és tisztítás szükségességét a szolgáltató 
állapítja meg, melyet írásban kell az ingatlan tulajdonosa, használója (a továbbiakban együtt: 
tulajdonos) részére megindokolni. Vita esetén az ellenőrzés és a tisztítás szükségességét az 
építésügyi hatóság határozatban állapítja meg. 
 
 
 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
 
Az Országgyűlés 2008. december 15-én elfogadta az egyes szociális és foglalkoztatási tárgyú 
törvények módosításáról szóló 2008. évi CVII. törvényt, amely a hátrányos munkaerő-piaci 
helyzetű aktív korú személyek támogatásának - a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szt.) szabályozott - rendszerében 
alapvető változást eredményezett.  
A szociális törvény módosításával 2009. évtől a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű, aktív 
korú személyek ellátórendszere differenciálódik, a rendszeres szociális segély már csak egyik 
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formája az önkormányzati ellátásoknak. A törvény alcímében is változott „Aktív korúak 
ellátása”alcímre, amelynek helyi szabályozásban is meg kell jelennie.  
A rendszeres szociális segélyezettek – az egészségkárosodott személyek kivételével – a segély 
folyósításának feltételeként a települési önkormányzat által kijelölt szervvel együttműködésre 
kötelezettek. Az 55. életévüket betöltött személy, illetve a 14 éven aluli kiskorú gyermeket 
nevelő szülő (ha a gyermek napközbeni ellátását intézményben nem tudják biztosítani), az 
együttműködési kötelezettséget nyilatkozatban kell, hogy vállalja (37/C. § (1) bekezdés). Ezt 
az együttműködést azonban az önkormányzat által kijelölt szervvel kell vállalnia, amely 
szervezet az Szt. 37/D. § (4) bekezdése alapján elsősorban a családsegítő szolgálat.  
Az együttműködés keretei nem változtak a korábbi szabályokhoz képest (37/D. § (1) 
bekezdés). 
Az együttműködés tartalmi elemeit a beilleszkedési program határozza meg, amely az 
együttműködésre kijelölt szervvel való kapcsolattartásra, képességfejlesztő, életmódformáló 
foglalkozáson, képzésben való részvételre terjedhet ki (ezek a szabályok sem változtak).  
 
Ami változott: 

 
Az együttműködésre kötelezettek köre: 

• a rendszeres szociális segélyben részesülő 55. életévét betöltött személy, 
• a rendszeres szociális segélyben részesülő 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevelő, 

ha a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják 
biztosítani, illetve a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más személy 
nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatásban, gyermekgondozási 
díjban, terhességi gyermekágyi segélyben, 

• az aktív korúak ellátására jogosult személlyel a munkaügyi központ által kötött 
álláskeresési megállapodásban a munkaügyi központ is előírhatja a családsegítő 
szolgálattal történő együttműködést (Szt. 35. § (6) bekezdése és az R. 17. § (14) 
bekezdése értelmében) mindazok részére, akik munkaképességük miatt 
rendelkezésre állási támogatásban részesülnek, vagy maguk vállalták – a rendszeres 
szociális segély helyett (kivéve az egészségkárosodottak) a közfoglalkoztatásban 
való részvételt, és ehhez kapcsolódó együttműködési kötelezettséget a munkaügyi 
központtal (amely álláskeresési megállapodás megkötését is jelenti). 

 
Mindezek alapján a korábbi szabályok szerinti együttműködésre kötelezettek köre szűkebb 
lett ugyan, a rendszeres szociális segélyesek teljes körére nem vonatkozik. Azzal azonban, 
hogy a jogszabály lehetőséget ad a munkaügyi központ számára a családsegítő szolgálattal 
való együttműködés előírására (és itt nem az önkormányzat által együttműködésre kijelölt 
szervet nevesíti a jogszabályalkotó, hanem konkrétan a családsegítő szolgálatot), tágabb is a 
kör, mivel az aktív korúak ellátására jogosultak akár teljes köre is ide tartozhat. 
 
A korábbi szabályozástól eltér az együttműködési kötelezettség megszegésének 
szankcionálása, amely érinti a helyi rendeleteket is. A módosított törvény nem tesz 
különbséget az együttműködési kötelezettség megszegésének és súlyos megszegésének az 
esetei között, így a rendszeres szociális segély a kötelezettség megszegése miatti csökkentett 
összegben történő folyósítására az új szabályozás nem ad lehetőséget. Amennyiben az Szt. 
37/F. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek valamelyike bekövetkezik, a jegyzőnek az 
igénybe vevő aktív korúak ellátására való jogosultságát meg kell szüntetnie.  
 



 
 
 
 

25

A gyermekek védelméről 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
módosításáról szóló 2002. évi IX. törvény rendezi a megyei jogú városok eddigi rendezetlen 
feladatellátását a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szakellátás rendszerében. Ennek 
értelmében 2009. január 1-jével módosult a Gyvt. 95. §-a, és az azt megelőző alcím, amely 
kiegészült a megyei jogú városi önkormányzat feladataival.  
 
Gyvt. 95. § (1) A megyei, a fővárosi és - a 94. § (2) bekezdésében meghatározott feladatain 
túl - a megyei jogú városi önkormányzat az e törvényben foglaltak szerint biztosítja az 
otthont nyújtó ellátást és az utógondozói ellátást, a megyei, a fővárosi önkormányzat a 
területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást. (2) A megyei, a fővárosi önkormányzat által 
fenntartott otthont nyújtó, valamint utógondozói ellátást biztosító intézmények ellátási területe 
- a megyei jogú város területének kivételével - a megyére, illetve a fővárosra terjed ki. 
 
 

Dr. Solymosi Veronika  
Dr. Iváncsics Ágnes  Dr. Ébert Nóra  
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A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
2009. január 1-jétől bekövetkezett változásai 

 
 
2009. január 1. napjától a 2008. évi LXI. törvény (Kjtm.) több ponton módosította a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényt (Kjt). A törvényi 
változásokkal összhangban módosításra ill. egyes ágazatokban kiadásra kerültek a Kjt. 
végrehajtási rendeletei is az alábbiak szerint: 
 

1. A 323/2008. (XII. 29.) Korm. rendelettel módosított 138/1992. (X. 8.) Korm. 
rendelet a Kjt. végrehajtására a közoktatási ágazatban (Közokt. Vhr.) 

2. 354/2008. (XII. 31.) Korm. rendelettel módosított 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 
a Kjt. végrehajtására a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi ágazatban 
(Közműv. Vhr.) 

3. 324/2008. (XII. 28.) Korm. rendelettel módosított 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet a 
Kjt. végrehajtására a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat 
ellátó egyes költségvetési intézmények esetében (Szolg. Vhr.) 

4. 326/2008. (XII. 29.) Korm. rendelettel módosított 257/2000. (XII. 26.) Korm. 
rendelet a Kjt. végrehajtására a szociális, valamint a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazatban (Szoc. Vhr.) 

5. 325/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet a Kjt. végrehajtására a testnevelés és sport 
területén (Sport Vhr.) 

6. 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet a Kjt. végrehajtására az egészségügyi ágazatban 
(Eü. Vhr.) 

 
A számtalan módosított rendelkezés közül jelen szakmai anyaggal a vezetői kinevezés és a 
vezetői megbízás valamint a pályázati eljárás szabályainak kiemelésével és 
összefoglalásával kívánunk segítséget nyújtani a munkáltatói intézkedések megtételéhez, ill. 
megpróbálunk áttekintést adni a fontosabb részletszabályok változásairól. 
 

I. 
 

A VEZETŐI MUNKAKÖR ÉS A VEZETŐI MEGBÍZÁS ELHATÁROLÁSA 
 
A 2009. január 1-től hatályos Kjt. elnevezésében is határozottan különválasztja a vezetői 
jogállás formáit. A kinevezett vezető önálló munkakörben látja el vezetői feladatait, nem 
működik közre közvetlenül az intézmény szakmai feladatainak ellátásában. Ezzel szemben a 
megbízott vezető egy adott munkakörre vonatkozóan közalkalmazotti kinevezéssel 
rendelkezik, és a beosztotti munkakör mellett, megbízás alapján látja el a vezetői 
feladatokat. A vezetői jogállás emellett vertikálisan is tagolt, ugyanis létezik a magasabb 
vezetői és a vezetői szint. Azt, hogy konkrétan melyik munkaköröket lehet kinevezett 
vezetőként, és melyeket megbízott vezetőként ellátni, illetve ezen belül melyik munkakör 
minősül magasabb vezetői ill. vezetői beosztásnak, az ágazati Vhr-k tartalmazzák. 
 
A magasabb vezetői munkakörrel (kinevezett vezető) ill. a magasabb vezetői megbízással 
rendelkező intézményvezetők közalkalmazotti jogviszonya közötti különbséget az alábbi 
táblázat mutatja: 
 



 
Munkajogi intézkedés Magasabb vezetői munkakör Magasabb vezetői megbízás 

A vezetői feladatok ellátásának időtartama kinevezése általában határozatlan időtartamra 
szól (Kjt. 21. § (1) bek. ill. átmeneti 
rendelkezésekre ld. Kjtm. 41. § (6) bek. a)-b) 
pontjai) 

az eddigivel azonos, megbízása általában 
határozatlan időtartamra szól, végrehajtási 
rendelet határozott időt előírhat (Kjt. 23. § (3) 
bek.) 

Illetményrendszer külön illetményrendszer vonatkozik rájuk: 
vezetői illetményalap (ld. 2008. évi CII. tv. 55. 
§ (1) bek. b/ pontja alapján 2009-ben 120.000 
Ft) és a vezető képzettségi osztálya határozza 
meg (Kjt. 66/A §, ill. átmeneti rendelkezésekre 
ld. Kjtm. 41. § (7) bek.) 

az eddigivel azonos, a Kjt szerinti fizetési 
osztályok és fokozatok alapján állapítják meg 
a garantált illetménye, ezt különféle pótlékok 
egészíthetik ki (Kjt. 66. §) 

Vezetői pótlék nem állapítható meg (Kjt. 77/C. §) az eddigivel azonos, a pótlékalap (továbbra is 
20.000,- Ft) 100-500 %-a között állapítható 
meg (Kjt. 70. §) 

Kjt-ben meghatározott további pótlékok Részére kizárólag a Kjt. 72. § szerinti, az 
egészséget károsító kockázattal járó munka 
címén járó pótlék állapítható meg. 

Címpótlékban (Kjt. 71. §) 
Idegennyelv-tudási pótlékban (Kjt. 74. §) 
Vhr-ben meghatározott további pótlékban 
(Kjt. 75. §) 
az egészséget károsító kockázattal járó munka 
címén járó pótlékban (Kjt. 72. §) részesíthető 
(Kjt. 77/C. § (2) bek.) 

Garantált illetménynél magasabb összegű 
illetmény megállapítása 

ha a közalkalmazott kiválóan alkalmas vagy alkalmas minősítést kapott (Kjt. 66. § (7) bek., 
kivételre ld. Kjt. 66. § (8) bek-et) 

Minősítés kinevezést követő második év elteltével 
minősíteni kell (Kjt. 40. § (1) bek. a/ pont), 
egyébként általános szabályok szerint (Kjt. 40. 
§) 

megbízást követő második év elteltével, ill. 
határozott idejű magasabb vezetői megbízás 
esetén a megbízás lejárta előtt legalább 
három hónappal minősíteni kell (Kjt. 40. § 
(1) bek. a/ pont), egyébként általános 
szabályok szerint (Kjt. 40. §) 

Rendkívül munkavégzés esetében díjazás nem jár (Kjt. 76. § a/ pont) jár (Kjt. 76. §) 
Prémium, jutalom, kereset-kiegészítés - a vezetéssel összefüggő tevékenységéért - részére a vezetéssel összefüggő 
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prémium állapítható meg legfeljebb tárgyévi 
illetményének 40 %-áig (Kjt. 77/A § (1)-(4) 
bek.) 
- jutalomban, kereset-kiegészítésben nem 
részesíthető (Kjt. 77/A. § (5) bek.) 

tevékenységéért prémiumfeladat tűzhető ki, 
a prémium összege legfeljebb egy naptári évre 
számított illetménye 10 %-áig állapítható meg 
(Kjt. 77/B. § (1) bek.) 
- a vezetői tevékenységgel összefüggésben 
kereset-kiegészítésben és jutalomban nem 
részesíthető (Kjt. 77/B. § (3) bek.) 
- nem a vezetői tevékenysége körébe tartozó 
feladatok ellátásáért jutalomban részesülhet, 
a jutalom és prémium együttes összege éves 
jövedelmének legfeljebb 30 %-a lehet (Kjt. 
77/B. § (2) bek.) 

Pihenőidő évi szabadsága 35 nap, pótszabadság nem jár 
részére (Kjt. 57/A. § (1)-(2) bek.) 

évi szabadsága a közalkalmazotti szabadság 
általános szabályozása szerint alakul (Kjt. 56. 
§) amelyet szakmai és vezetői pótszabadságok 
egészítenek ki (Kjt. 57. §) 

Új pályázat kiírása Kinevezése megszűnésekor közalkalmazotti 
jogviszonya is megszűnik, csak a Kjt-ben 
meghatározott esetekben lehet a 
közalkalmazotti jogviszonyát megszüntetni, 
(Kjt. 25. §, ill. átmeneti rendelkezésekre ld. 
Kjtm. 41. § (6) bek. b/ pont, ill. ld. még a Kjt. 
21. § (3)-(4) bek.) 

megbízása megszűnésekor eredeti 
munkakörébe kell visszahelyezni (Kjt. 23. § 
(7) bek.) 
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A Kjt. 23. § (2) bek-ben rögzített általános szabály alapján magasabb vezetőnek minősül 
1. munkáltató vezetője;  
2. munkáltató vezetőjének helyettese ill. 
3. a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű feladatot ellátó 

vezető.  
 
A munkáltató – a Kjt. értelmezésében – az az intézmény, amelynél a közalkalmazott a 
munkáját ellátja, annak ellenére, hogy őt a helyi önkormányzat nevezte ki. (ld. BH1996.126., 
BH1997.214.) 
 
A módosítás – a törvényi keretek között – lehetővé teszi ágazatonként az egyes vezetői 
posztok megjelölését.  
 
Az egyes ágazatokra vonatkozó speciális szabályokat – a könnyebb áttekinthetőség 
érdekében – az alábbi táblázat mutatja2. Vezetői megbízások esetében felhívjuk a figyelmet a 
Kjt. 20/B. § (2) bek-re, amely szerint Vhr. meghatározhatja azt a vezetői megbízást, amely 
esetében nem kötelező a pályáztatás. Ilyen esetben azonban a munkáltató a Kjt. 23. § (2) 
bek. alapján megállapíthatja azt a vezető megbízást, illetőleg munkakört, amely betöltése 
pályázat alapján történik. 
 

Beosztás 

Jogviszony 
jellege 

Pályázat Időtartam 

Vezetői 
munka

kör

Vezetői 
megbíz

ás

Kötelez
ő 

Nem 
kötelez

ő 

Határoz
ott 

Határoz
atlan 

Közoktatási ágazat (Közokt. Vhr. 5. § (1)-(2) bek, 17. § (4)-(5) bek.) 
Magasabb vezetők 

önálló intézményvezető  X X  X  
tagintézmény vezetésére szóló 
igazgatói, óvodavezetői megbízás 

 X X  X  

többcélú intézményben az 
intézményegység vezetője (igazgató, 
óvodavezető, kollégiumvezető) 

 X X  X  

intézményvezető-helyettes  X X   X 
központi műhely vezető  X  X   X 
központi műhely vezető helyettes X  X   X 
gazdasági, az ügyviteli, a műszaki, a 
személyzeti intézményvezető-
helyettes 

X  X   X 

Vezetők 
tagintézmény-vezető  X X  X  
intézményegységvezető-helyettes  X  X  X 
tagintézményvezető-helyettes  X  X  X 

                                                 
2 Jelen táblázat csak tájékoztatásul szolgál, konkrét pályázati eljárás előkészítése során kérjük hatályos 
joganyag áttekintését! 
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tagozatvezető  X  X  X 
gyakorlati oktatás-vezető  X  X  X 
gyakorlati oktatás-vezetőhelyettes  X  X  X 
gyakorlóhely-vezető  X  X  X 
a gazdasági, az ügyviteli, a műszaki, a 
személyzeti vezető 

X   X  X 

Közművelődési, közgyűjteményi ágazat (Közműv. Vhr. 5. § (1) bek, 3. sz. melléklet, 7. § 
(1)és (3) bek., 2/A. §)3 

Magasabb vezetők 
Megyei intézmény, megyei múzeum 
igazgatója 

 X X  X  

Megyei intézmény, megyei múzeum 
igazgatóhelyettese 

 X X  X  

Megyei jogú városi közművelődési 
intézmény igazgatója 

 X X  X  

Megyei jogú városi közművelődési 
intézmény igazgatóhelyettese 

 X X  X  

Városi könyvtár, közművelődési 
intézmény igazgatója 

 X X  X  

Községi könyvtár, közművelődési 
intézmény igazgatója 

 X X  X  

Megyei jogú városi levéltár, valamint 
területi múzeum igazgatója 

 X X  X  

Megyei jogú városi levéltár, valamint 
területi múzeum igazgatóhelyettese 

 X X  X  

Közérdekű muzeális gyűjtemény, 
közérdekű muzeális kiállítóhely 
vezetője 

 X X  X  

Városi levéltár igazgatója, városi 
könyvtár, továbbá közművelődési 
intézmény igazgatóhelyettese 

 X X  X  

Városi levéltár igazgatóhelyettese  X X  X  
Gazdasági, műszaki, igazgatási 
szakterület irányításával megbízott 
vezető, amennyiben a kulturális 
intézmény vezetője és helyettese 
magasabb vezetőnek minősül 

 X X   X 

Vezetők 
Megyei, fővárosi kerületi intézmény, 
megyei múzeum osztályvezetője 
(tudományos titkára) 

 X X   X 

Megyei, fővárosi kerületi intézmény,  X X   X 

                                                 
3 A közművelődési-közgyűjteményi területre vonatkozó részletes táblázatot a magasabb vezetői ill. vezetői 
megbízásokról ld. a Közműv. Vhr. 3. sz. mellékletében! 
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megyei múzeum egyéb vezetője 
Városi könyvtár, továbbá 
közművelődési intézmény 
osztályvezetője 

 X X   X 

Városi közgyűjtemény, 
közművelődési intézmény egyéb 
vezetője 

 X X   X 

Egyéb községi önkormányzati 
kulturális intézmény vezetője 

 X X  X  

Magasabb vezető gazdasági 
(művészeti intézmény) műszaki, 
igazgatási, szakterületen működő 
helyettese 

 X X   X 

Az intézmény vezetőjének gazdasági, 
műszaki, igazgatási területen működő 
helyettese 

 X X   X 

A munkamegosztás szempontjából 
elkülönült gazdasági, műszaki, 
üzemeltetési és igazgatási szervezeti 
egység irányítója 

 X X   X 

Szolgáltató feladatokat ellátó önkormányzati költségvetési intézmények 
(Szolg. Vhr. 3. §) 

Magasabb vezetők 
költségvetési szerv vezetője és 
helyettese (helyettesei) 

 X X   X 

Vezetők 
az intézményi SZMSZ-ben 
meghatározott önálló szervezeti 
egység vezetésével megbízott, 
illetőleg ezzel azonos jogállású 
közalkalmazott 

 X X   X 

Szociális és gyermekvédelmi területen (Szoc. Vhr. 1/A. §, 3. §, 3/A. §, 4. §) 
Magasabb vezetők 
Szociális területen 

önálló intézmény esetén: a bentlakást 
nyújtó intézményben az 
intézményvezető 

X  X   X 

integrált intézmény esetén: a legalább 
három alapellátást nyújtó vagy 
bentlakást is nyújtó intézményben az 
intézményvezető 

X  X   X 

Gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen 
önálló intézmény esetén: a 
gyermekjóléti központ, a bölcsődei 
igazgatóság vagy egyesített bölcsőde, 

X  X   X 
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a gyermekek átmeneti otthona, a 
családok átmeneti otthona, a 
nevelőszülői hálózat, a 
gyermekotthon (a lakásotthon 
kivételével), a területi 
gyermekvédelmi szakszolgálat, a 
javítóintézet intézményvezető 
közös igazgatású intézmény esetén: a 
legalább három intézményegységből 
álló vagy az előző rovatban foglalt 
ellátást is nyújtó intézményben az 
intézményvezető 

X  X   X 

Szociális valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen 
Az előző négy pontban kivételként fel 
nem sorolt minden önálló, valamint 
az integrált, illetve közös igazgatású 
intézmény vezetője (szociális és 
gyermekjóléti alapellátást együttesen végző 
intézmény vezetője, szociális vagy 
gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézmény 
vezetője, lakóotthon vezetője) 

 X X  X  

helyi önkormányzatok által 
fenntartott szociális, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi intézményben az 
intézményvezető helyettese 

 X X  X  

Vezetők 
integrált, illetve közös igazgatású 
intézmény önálló szervezeti 
egységének vezetője és helyettese 

 X X   X 

intézményi SZMSZ-ben 
meghatározott, a munkamegosztás 
szempontjából elkülönült szervezeti 
egység vezetője 

 X X   X 

gazdasági vezető, a vezető gondozó, a 
vezető ápoló, az osztályvezető ápoló, 
a szociális és mentálhigiénés 
csoportvezető, a vezető pedagógus, a 
bölcsődei tagintézmény-vezető 

 X X   X 

Sport területen (Sport Vhr. 4. §, melléklet, 5. § (2) bek.) 
Magasabb vezetők 

Megyei és megyei jogú városi 
önkormányzat önálló intézményének 
vezetője 

 X X  X X 

Vezetők 
Megyei és megyei jogú városi 
önkormányzat önálló intézményének 

 X X  X X 
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vezető helyettese 
Elkülönült szervezeti egység vezetője  X X  X X 

Egészségügyi területen (Eü. Vhr. 3. §, 8. §)4 
Magasabb vezetők 

intézményvezető  X X   X 
orvosigazgató (szakmai 
intézményvezető-helyettes), ápolási 
igazgató 

 X X   X 

egészségügyi szolgáltatást nem 
nyújtó költségvetési szervnél az 
intézményvezető általános vagy 
szakmai helyettesítését ellátó vezető 

 X X   X 

gazdasági igazgató/vezető X  X   X 
Vezetők 

intézmény önálló szervezeti 
egységének vezetője, valamint a 
munkamegosztás szempontjából 
elkülönült szervezeti egység vezető 

 X X   X 

 
Felhívjuk a figyelmet a Szoc. Vhr. 4. § (2) bek-re, amely szerint vezető beosztású 
közalkalmazott helyettesítése esetén határozott idejű vezetői megbízás adható a 
helyettesítés időtartamára. A vezető beosztás fogalmát az 1. § (3) bek. f/ pontja definiálja, 
amely szerint „vezető beosztás: magasabb vezetői, illetve vezetői feladatkör, melyet megbízás 
vagy kinevezés alapján látnak el”. A fentiek összevetése alapján amennyiben vezetői 
kinevezéssel rendelkező intézményvezető valamely okból kifolyólag pl. hosszabb időre 
fizetés nélküli szabadságra megy, lehetőség van a vezetői feladatok ellátása érdekében 
határozott időre vezetői megbízást adni. 
 

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK 
 
A korábban már státuszban lévő magasabb vezetők jogviszonyának átalakulása miatt az 
átmeneti rendelkezéseket a Kjtm. 41. § (6)-(7) bekezdései tartalmazzák. Eszerint ha a 
közalkalmazott magasabb vezetői, illetve vezetői megbízása e törvény erejénél fogva 
magasabb vezetői vagy vezetői munkakörré alakult át, 

a) a határozatlan, illetve határozott idejű magasabb vezetői, illetve vezetői 
megbízást – a Kjtm. 41. § (6) bek. b) pontban foglaltak kivételével – határozatlan 
időre szóló magasabb vezetői vagy vezetői munkakörre szóló kinevezésnek kell 
tekinteni, 

b) a Kjtm. 41. § (6) bek. a) pontban foglaltaktól eltérően, ha a vezetői feladatok 
határozott időre szóló ellátását törvény írja elő, a magasabb vezetői, illetve vezetői 
megbízást az annak lejártáig tartó határozott idejű magasabb vezetői vagy vezetői 
munkakörre szóló kinevezésnek kell tekinteni azzal, hogy a határozott idő lejárta 

                                                 
4az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 13. § (1) bekezdésében 

említett egészségügyi szolgáltató esetében ld. az Eü. Vhr. 7. §-t 
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előtt a közalkalmazott kérelmére a Kjt. 30/A. § megfelelő alkalmazásával másik 
munkakört kell felajánlani. Ha nincs felajánlható munkakör, vagy a közalkalmazott a 
felajánlott munkakört elutasítja, a határozott idő lejártakor a közalkalmazotti 
jogviszonyát a munkáltatónak ezen okra hivatkozással felmentéssel meg kell 
szüntetnie, és a munkakör elutasítása esetén megfelelően alkalmazni kell a Kjt. 37. § 
(9) bekezdését, 

c) illetményét a Kjt. módosított 66/A. §-a szerint kell megállapítani. 
 

A Kjtm. 41. § (7) bek. a 2009. január 1-jétől 2009. december 31-ig tartó átmeneti időszak alatt 
a kinevezett vezetők illetményével kapcsolatban tartalmaz rendelkezéseket. Ezalapján a Kjt. 
66/A. §-át és 3. számú mellékletét az átmeneti időszak alatt azzal az eltéréssel kell alkalmazni, 
hogy a kinevezett vezető garantált illetménye az ezek által meghatározott összeg kilencven 
százaléka. A 2009. január 1-jétől a magasabb vezető vagy vezető munkakört betöltő 
közalkalmazott illetményként legalább a 2008. december 31-én irányadó illetményének, 
valamint a Kjt. 70-71., valamint 74. és 75. §-a alapján irányadó rendszeres 
illetménypótlékainak együttes összegére jogosult, ha ez magasabb, mint a Kjt. 66/A. §-a 
és 3. sz. melléklete alapján meghatározott összeg kilencven százaléka. Ha a vezető a Kjt. 72. 
§-ában szabályozott pótlékra volt jogosult, azt az illetmény összegébe nem kell beszámítani, 
és arra az átalakulást követően is önálló jogcímen jogosult. 
 

II. 
 

PÁLYÁZATI ELJÁRÁS 
 

PÁLYÁZAT ALAPJÁN ILL. PÁLYÁZATI KIÍRÁS NÉLKÜL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖRÖK 
  
A 2007. szeptember 1-jétől közalkalmazotti jogviszony pályázat alapján létesíthető (Kjt. 
20/A. §). Közalkalmazotti kinevezésre csak olyan személy esetben kerülhet sor, aki a 
pályázaton részt vett és a pályázati feltételeknek megfelel. 
 
Pályázati kiírás nélkül is betölthető a közalkalmazotti jogviszony a Kjt. 20/A. § (2) bek-ben 
meghatározott esetekben: 
 

1. a Kjt. 25. § (2) bek. b/ pontja szerinti áthelyezés esetén;  
2. olyan munkakör vagy vezetői megbízás esetén, amelynek tekintetében 90 napon belül 

már legalább két alkalommal eredménytelen pályáztatás történt;  
3. a munkakör haladéktalan betöltése a szerv folyamatos működéséhez szükséges, és az 

ehhez szükséges személyi feltételek más munkaszervezési eszközzel nem 
biztosíthatóak; 

4. a legalább 9 hónapig foglalkozatott ösztöndíjas vonatkozásában, ha az ösztöndíjas 
foglalkozatás és a közalkalmazotti jogviszony létesítése közötti időtartam az 1 hónapot 
nem haladja meg, feltéve, hogy az ösztöndíjas munkaköri feladatai részét képezik a 
közalkalmazotti feladatoknak és az ösztöndíjas foglalkoztatás nem a munkáltató 
azonnali hatályú felmondásával szűnt meg; 

5. 1 évet meg nem haladó határozott idejű jogviszony esetén; 
6. ha ezt végrehajtási jogszabály előírja. 
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Az általános szabályokon túl az egyes ágazati Vhr-k a Kjt-ben kapott felhatalmazással az 
alábbiak szerint éltek: 
 
Közokt. Vhr. 17. §, 5. § (15)-(17) bek 
 

1. alaptevékenységnek nem minősülő munkakörökre (ld. Vhr. 6. §); 
2. a munkakört olyan személlyel kívánják betölteni, akit határozott időre szóló 

közalkalmazotti jogviszonyban legalább tíz hónapot foglalkoztattak; 
3. a munkakör betöltésére a helyi önkormányzati munkaerő-gazdálkodási rendszer 

keretében kerül sor. 
4. a Vhr. 5. §-ának (1) bekezdésében felsorolt vezetői megbízásokra és 

munkakörökre, kivéve a tagintézmény-vezetői megbízást; 
5. ha az intézmény vezetőjének a magasabb vezetői megbízása az öregségi nyugdíjra 

jogosító életkor elérését megelőző két éven belül jár le, részére - nyilvános pályázat 
kiírása nélkül - vezetői beosztás ellátására szóló megbízás adható a közoktatási 
intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok ellátására. A vezetői beosztás ellátására 
szóló megbízás a munkában töltött idő utolsó napjáig, nevelési-oktatási intézményben, 
ha a felmentési idő előbb járna le, a Vhr. 5. § (14) bekezdésben meghatározott 
időszakig szólhat; 

6. ha az intézményvezetői feladatok ellátására kiírt pályázat nem vezetett 
eredményre (pl. nem volt pályázó, illetve egyik pályázó sem kapott megbízást), vagy 
az intézményvezetői feladatok ellátására szóló megbízás bármilyen okból a megbízás 
határidejének lejárta előtt megszűnt, a közoktatási intézmény vezetésével kapcsolatos 
feladatok ellátására - nyilvános pályázat kiírása nélkül - vezetői beosztás ellátására 
szóló megbízás adható a közoktatási intézmény megfelelő feltételekkel rendelkező 
közalkalmazottjának. Ilyen megbízás hiányában a közoktatási intézmény vezetésével 
kapcsolatos feladatokat a közoktatási intézmény szervezeti és működési 
szabályzatában meghatározott helyettesítés rendjében foglaltak szerint kell ellátni. A 
közoktatási intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok újabb nyilvános pályázat 
kiírása nélkül, e bekezdésben foglaltak szerint, legfeljebb egy évig láthatók el, a (14) 
bekezdésben meghatározottak figyelembevételével. E rendelkezések alkalmazásában 
megfelelő feltétel a magasabb vezetői beosztáshoz szükséges feltétel; 

7. új közoktatási intézmény kialakításakor a szervezési feladatok ellátására nyilvános 
pályázat kiírása nélkül, vezetői beosztás ellátására szóló megbízás adható. A megbízás 
legfeljebb a tevékenység megkezdését követő évre szólhat, a Vhr. 5. § (14) 
bekezdésben meghatározottak alkalmazásával. 

 
Közműv. Vhr. 2/A. § (2) bek. 

1. Vhr. 1. számú mellékletben szereplő előadóművészeti intézményeknél a művészi és 
egyéb művészeti munkakörökre; 

2. Vhr. 1. számú mellékletben meghatározott alkotóművészeti intézményekben ellátott 
művészeti szakmai munkakörökre. 
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Szoc. Vhr. 1/A. § 
1. azon munkakörre, amely a Kjt. 61. § (1) bekezdése szerinti „A”-„E” fizetési osztályba 

történő besorolással tölthető be, 
2. a szociális területen asszisztens, szakgondozó, valamint élelmezésvezető munkakörre. 

 
Eü. Vhr. 3. § (1) bek. 

1. olyan munkakörre, amelyet egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés 
megszerzése érdekében, külön jogszabály alapján, központi gyakornoki rendszerben 
történő foglalkoztatásra létesítenek; 

2. olyan munkakörre, amelyet A”-„D” fizetési osztályba történő besorolással lehet 
betölteni 

 
A Kjt. 23. § (2) bek. utolsó mondata alapján ha a 

1. magasabb vezető munkakör  
2. magasabb vezető megbízás, ill.  
3. vezetői megbízás  

betöltésére pályázatot kell kiírni, ennek során alkalmazni kell a Kjt. 20/A. § (2) bek. a/ és b/ 
pontját. Eszerint a munkakör pályázat kiírása nélkül is betölthető 

a) olyan munkakör vagy vezető megbízás esetén, amely tekintetében - kilencven napon 
belül - már legalább két alkalommal eredménytelenül került sor pályázati felhívás 
kiírására, 

b) ha a munkakör haladéktalan betöltése a folyamatos ellátás biztonságos 
megszervezéséhez elengedhetetlenül szükséges, és a folyamatos működéshez szükséges 
személyi feltételek más munkaszervezési eszközökkel nem biztosíthatók. 

 
 

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TARTALMA 
 
A pályázati felhívás tartalmának általános szabályait ill. az ahhoz csatolandó 
dokumentumokat a Kjt. 20/A. § (3) ill. (5) bek. határozza meg, míg a speciális 
rendelkezéseket a Vhr-ek tartalmazzák.  
 
A pályázati felhívásban meg kell jelölni: 

1. a munkáltató és a betöltendő munkakör, vezetői megbízás megnevezését, 
2. a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatokat, 
3. a pályázat elnyerésének valamennyi feltételét, 
4. a pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat, továbbá 
5. a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét. 

 
A pályázathoz csatolni kell: 

1. a munkáltató vezetésére kiírt pályázat esetén a munkáltató vezetésére, fejlesztésére 
vonatkozó programját, 

2. arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 

3. a külön jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására 
vonatkozó okiratokat. 
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Az általános szabályokon túl az egyes ágazatokra vonatkozó Vhr-ek az alábbi speciális 
szabályokat tartalmazzák: 
 
Közokt. Vhr. 5. § (5) ill. (8) bek. 

1. a munkahely és a beosztás megjelölése, 
2. a magasabb vezetői beosztásra történő megbízás – Vhr. 5. § (2) bekezdésben 

meghatározott keretek közötti - időtartama, 
3. a megbízás kezdő napja és megszűnésének időpontja, 
4. a megbízás feltételei (pl. iskolai végzettség, ha a beosztás több iskolai végzettséggel 

ellátható), 
5. a vezetői megbízáshoz előírt feltételeket kiegészítő feltételek (pl. tudományos 

tevékenység, idegen nyelv ismerete, szakmai gyakorlat), 
6. a beosztáshoz kapcsolódó juttatások (pl. pótlék, szolgálati lakás), 
7. a pályázat benyújtásának formája, határideje és helye, a pályázat tartalmi 

követelményeire vonatkozó esetleges igények, 
8. a pályázat elbírálásának határideje, 
9. a pályázó szakmai életrajza,  
10. az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő 

fejlesztési elképzeléssel, továbbá a pályázati felhívásban megfogalmazott tartalmi 
követelmények (vezetési program). 

 
Közműv. Vhr. 7. § (5) bek. 

1. vezetői megbízás feltételei, 
2. kapcsolódó juttatások, 
3. megbízás kezdő időpontja, 
4. pályázat benyújtásának helye és határideje (nem lehet 30 napnál rövidebb). 

 
Szoc. Vhr. 1/A. § (4) bek., ill. a csatolandó dokumentumokat a Vhr. 1/A. § (7) bek. 

1. a beosztáshoz kapcsolódó esetleges juttatások, 
2. jogviszony időtartama, határozott idejű jogviszony esetén a jogviszony kezdő napja és 

megszűnésének időpontja, 
3. pályázat benyújtásának formája, határideje és helye, a pályázat tartalmi 

követelményeire vonatkozó szabályok. 
Csatolni kell: 
1. pályázó szakmai életrajza, 
2. erkölcsi bizonyítvány, 
3. az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő 

fejlesztési elképzeléssel 
4. a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 

valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. 
(IV. 30.) NM rendelet alkalmazási körébe tartozó munkakör, vezetői, magasabb 
vezetői megbízás esetén a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) 
bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn. 
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Eü. Vhr. 3. § (4) bek. 
1. magasabb vezető és vezető megbízás, kinevezés esetén az állás betöltésének várható 

időpontja. 
 
 

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZZÉTÉTELE ÉS BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE 
 
Az általános szabályt a Kjt. 20/A. § (4) bek. tartalmazza. A pályázati felhívást a Kormányzati 
Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) internetes oldalán, az 
előzetesen elvégzett regisztrációt követően kötelezően közzé kell tenni. (Ld. 388/2007. (XII. 
23.) Korm. rendelet)  
A módosított rendelkezések egyértelművé tették, hogy a pályázati eljárásokban megállapított 
határidőket a pályázatoknak a KSZK honlapján való megjelenésétől kell számítani. A 
korábbiakhoz képest kis módosítással, de a pályázati felhívásokat, illetve a pályázat nélkül 
betölthető munkakört és a kinevezés feltételeit a továbbiakban is a helyben szokásos módon 
közzé kell tenni:  
 

1. az önkormányzat székhelyén (ha a fenntartó önkormányzat);  
2. a társulásban résztvevő helyi önkormányzatok székhelyén (ha a fenntartó 

önkormányzati társulás);  
3. munkáltató székhelye és telephelye szerinti településen.  

 
A pályázat benyújtásának a határideje a pályázati felhívásnak a KSZK honlapján való 
elsődleges közzétételétől számított tizenöt napnál – a munkáltató vezetésére kiírt pályázat 
esetén harminc napnál – rövidebb nem lehet. (Kjt. 20/A. § (4) bek.) 
 
Az általános szabályokon túl a  Vhr-ek a közzétételre vonatkozóan az alábbi speciális 
rendelkezéseket tartalmazzák: 
 
Közokt Vhr. 5. § (4) bek. alapján az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapjában 

1. magasabb vezetői megbízásra és a magasabb vezetői munkakör betöltésére irányuló 
pályázati felhívást közzé kell, 

2. egyéb megbízás vagy munkakör esetén közzé lehet tenni. 
 
Közműv. Vhr. 7. § (4) bek. alapján az intézményvezető és az intézmény gazdasági vezető 
megbízás ellátására vonatkozó pályázati felhívást a Magyar Közlöny mellékleteként 
megjelenő Hivatalos Értesítőben közzé kell tenni. 
 
Szoc. Vhr. 1/A. § (6) bek. alapján magasabb vezetői álláshelyre meghirdetett pályázati 
felhívást 

1. a szociál- és családpolitikáért, valamint a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős 
miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában, továbbá 

2. a gyermekvédelmi területen történő pályázati felhívást az oktatásért felelős miniszter 
által vezetett minisztérium hivatalos lapjában közzé kell tenni. 
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Eü. Vhr. 3. § (2)-(3) bek. alapján 
1. magasabb vezető és vezető megbízás, kinevezés ellátására irányuló pályázati 

felhívást az Egészségügyi Közlönyben is közzé kell tenni; 
2. egyéb munkakörök esetén a pályázati felhívás a kiíró kérelmére és költségére az 

Egészségügyi Közlönyben is közzétételre kerülhet a közzétételre irányadó általános 
rendelkezések megfelelő alkalmazásával 

 
AZ ELBÍRÁLÁS 

 
Az elbírálás határidejére, ill. folyamatára vonatkozó általános rendelkezéseket a Kjt. 20/A. § 
(6) bek. állapítja meg. Eszerint – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a Kjt. 23. § (2) 
bekezdés szerinti magasabb vezetői munkakörre vagy megbízásra kiírt pályázat esetén a 
pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési, megbízási 
jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör feladatait 
érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, melynek nem lehet tagja – a 
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja kivételével – a kinevezési, megbízási jogkör 
gyakorlója. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt véleményét 
mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő 

a) hatvan napon belül, vagy 
b) első ülésén, ha e jogot testület gyakorolja, 

dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról. Egyebekben a 
pályázat elbírálásának rendjét a munkáltató határozza meg. 
 
Az általános szabályokon túl az elbírálásra vonatkozó speciális rendelkezéseket az egyes Vhr-
ek az alábbiak szerint állapítják meg: 
 
Közokt. Vhr. 5. § (9)-(13) bek.  
 

A pályázatot a véleményezési határidő lejártát követő harminc, ha az elbírálásra váró 
pályázatok száma a huszonötöt eléri, hatvan napon belül el kell bírálni, illetve, ha a 
munkáltatói jogot a képviselő-testület (közgyűlés) gyakorolja, a pályázatokat a közgyűlés, 
képviselő-testület részére a harmincadik, illetve hatvanadik napot követő első testületi 
ülésre be kell nyújtani. 
 
A pályázattal kapcsolatos véleményező fórumokat az alábbiak szerint állapítja meg a Vhr.: 
A pályáztató (Vhr. 5. § (3) bek. alapján a fenntartó önkormányzat jegyzője) a pályázattal 
kapcsolatos vélemények kialakításához – a pályázatnak a nevelőtestület (szakalkalmazotti 
értekezlet) részére történő átadás napját követő első munkanaptól számítva – legalább 
harminc napot köteles biztosítani (a továbbiakban: véleményezési határidő). 
A nevelőtestület (szakalkalmazotti értekezlet) a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 
(Kt.) 57. §-a (1) bekezdésének i) pontja alapján a véleményezési határidőn belül 
alakíthatja ki szakmai véleményét a vezetési programról. A pályázati eljárásban lehetővé 
kell tenni, hogy a nevelőtestület (szakalkalmazotti értekezlet) mellett a vezetési programról 
véleményt nyilvánítson a szakszervezet munkahelyi szerve, továbbá, ha igényli, a 
pedagógus szakmai szervezet. E bekezdés alkalmazásában pedagógus szakmai szervezet 
az a szervezet, amelyik alapszabályával és bírósági nyilvántartásba vételének igazolásával a 
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közoktatási intézmény fenntartójánál – legkésőbb a pályázat benyújtására meghatározott 
határidő utolsó napja előtt – bejelentkezett. 
A vezető megbízásával összefüggésben a Kt. 102. §-ának (3) bekezdésében biztosított 
véleménynyilvánítási jogával az iskolaszék, az iskolai szülői szervezet (közösség), az 
iskolai diákönkormányzat, továbbá - ha nem rendelkezik egyetértési joggal - a helyi 
kisebbségi önkormányzat (a kisebbség helyi szószólója, egyesülete), szakközépiskola, 
szakiskola esetén a megyei gazdasági kamara a véleményezési határidőn belül élhet. 
A pályáztató a munkáltatói jog gyakorlójának a pályázattal együtt megküldi az elkészült 
véleményeket, továbbá a helyi kisebbségi önkormányzatnak a nemzeti és etnikai 
kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 29. §-ának (2) bekezdése alapján 
készített nyilatkozatát, illetve tájékoztatja a munkáltatót, ha a jogosultak nem éltek a 
véleményezési, nyilatkozattételi jogukkal. 

 
Közműv. Vhr. 7. § (6) bek. alapján a bíráló bizottság tagja a Kjt. 20/A. §-ban foglaltakon túl: 

1. a Közalkalmazotti Tanács által delegált egy tag, 
2. a reprezentatív szakszervezet által delegált egy tag, továbbá 
3. egy országos szakmai szervezet képviselője is. 

 
A pályázatokat a Vhr. 7. § (10) bek. alapján a pályázatokat a benyújtási határidőt követően 
30 napon belül el kell bírálni. 

 
Szoc. Vhr. 1/A. § (13) bek. alapján a pályázati eljárást a pályázat benyújtási határidejét követő 

60 napon belül le kell folytatni. A Vhr. 1/A. § (9)-(11) bek. alapján a pályázatokat a 
pályázat előkészítője által esetenként összehívott bizottság véleményezi. A bizottság 
tagjai között kell lennie 
1. a pályázat előkészítőjének vagy képviselőjének (ld. Vhr. 1/A. § (3) bek.), ill. 
2. magasabb vezetői beosztás esetén a szakmai érdek-képviseleti szövetség, illetőleg 

egyesület képviselőjének vagy a szakma szerint illetékes szakmai kollégium tagjának. 
A bizottság a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen hallgatja meg. A 
bizottságnak a meghallgatásról jegyzőkönyvet kell vezetnie, amelynek tartalmaznia kell a 
bizottság tagjainak a pályázók alkalmasságára vonatkozó véleményét. 

 
Eü. Vhr. 4. § alapján a magasabb vezető és vezető megbízás, kinevezés ellátására, valamint a 

Vhr. 7. § szerinti munkakör betöltésére irányuló pályázatot a Kjt. 20/A. § (6) bekezdése 
alapján a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által esetenként összehívott bizottság 
véleményezi. A bizottság tagja között kell lenni 

a) a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója által kijelölt - kinevezési, megbízási 
jogkörrel nem rendelkező - személynek, 

b) a közalkalmazotti tanács tagjának, ennek hiányában a közalkalmazotti 
képviselőnek, és 

c) a szakma szerint illetékes egészségügyben működő szakmai kamara, ennek 
hiányában érdekképviseleti szövetség, illetőleg egyesület képviselőjének. 
A bizottság a pályázati feltételeknek megfelelő pályázót személyesen meghallgatja. A 
bizottsági meghallgatásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a bizottság 
tagjainak az egyes pályázók alkalmasságára vonatkozó véleményét. 
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A bizottságnak az osztályvezető főorvosi, intézetvezető főgyógyszerészi, illetve intézeti 
főgyógyszerészi megbízás, kinevezés adására irányuló pályázat véleményezése esetén a 
kamara és az illetékes szakmai kollégium(ok) véleményét is be kell szereznie. Ebben az 
esetben az eljárást úgy kell lefolytatni, hogy a kamara és a szakmai kollégium 
véleményének kialakítására legalább 8 nap rendelkezésre álljon. Ha a kamara vagy a 
szakmai kollégium a bizottság megkeresésére nem válaszolt, erre a körülményre a 
bizottság írásba foglalt véleményében ki kell térni. 
 

A benyújtott pályázat tartalma – törvény eltérő rendelkezése hiányában – csak a pályázó 
beleegyezésével közölhető harmadik személlyel. Sikertelen pályázat esetén a pályázó részére 
a pályázati anyagot vissza kell juttatni. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, 
személyes adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási határidejétől számított 
kilencven napon belül nem veszi át, azokat meg kell semmisíteni és személyes adatait 
törölni kell. (Kjt. 20/A. § (7) bek.) 
 

EREDMÉNYTELEN PÁLYÁZAT ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁS 
 
Közokt. Vhr. 5. § (16) bek. alapján ha az intézményvezetői feladatok ellátására kiírt pályázat 

nem vezetett eredményre (pl. nem volt pályázó, illetve egyik pályázó sem kapott 
megbízást), vagy az intézményvezetői feladatok ellátására szóló megbízás bármilyen 
okból a megbízás határidejének lejárta előtt megszűnt, a közoktatási intézmény 
vezetésével kapcsolatos feladatok ellátására - nyilvános pályázat kiírása nélkül - vezetői 
beosztás ellátására szóló megbízás adható a közoktatási intézmény megfelelő 
feltételekkel rendelkező közalkalmazottjának. Ilyen megbízás hiányában a közoktatási 
intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat a közoktatási intézmény szervezeti és 
működési szabályzatában meghatározott helyettesítés rendjében foglaltak szerint kell 
ellátni. A közoktatási intézmény vezetésével kapcsolatos feladatok újabb nyilvános 
pályázat kiírása nélkül, e bekezdésben foglaltak szerint, legfeljebb egy évig láthatók el, a 
Vhr. 5. § (14) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével. E rendelkezések 
alkalmazásában megfelelő feltétel a magasabb vezetői beosztáshoz szükséges feltétel. 

 
Közműv. Vhr. 7. § (10) bek. második mondata alapján amennyiben a pályázat eredménytelen, 

a pályázatot 90 napon belül meg kell ismételni. 
 
Eü. Vhr. 4. § (3) bek. alapján amennyiben a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a vezetői 

pályázati eljárás során nem él kinevezési, megbízási jogával, a pályázati eljárást 
haladéktalanul eredménytelenné kell nyilvánítani, és az eredménytelenné nyilvánítástól 
számított 30 napon belül meg kell ismételni. Ettől eltérően a pályázati eljárás 
megismétlésétől el lehet tekinteni a Kjt. 20/A. § (2) bekezdés a) vagy b) pontjának 
alkalmazása esetén. 

 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Szoc. Vhr. módosításáról szóló 224/2007. (VIII. 31.) Korm. 
rendelet 2007. szeptember 1. napi hatállyal hatályon kívül helyezte a Vhr. korábbi 4. § (12) 
bekezdését, amely az eredménytelen eljárás esetén szabályozta le a követendő eljárást. 
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III. 
 

A FENTIEKEN TÚL AZ ALÁBBI FONTOSABB MÓDOSÍTÁSOKRA HÍVJUK FEL A FIGYELMET 
 

1. Hazánk uniós tagságával és ebből eredően a személyek szabad mozgásának 
alapelvével összefüggésben a közalkalmazotti jogviszony létesítése nem korlátozható 
csak magyar állampolgárokra. A közalkalmazotti jogviszony létesítés feltételeit ezen 
túlmenően a törvény szigorítja az életkor és a büntetlen előélet tekintetében, és 
végrehajtási rendeletben lehetővé teszi speciális szabályok megfogalmazását. (Kjt. 20. 
§ (2)-(3) bek., a speciális szabályokra ld. a Közműv. Vhr. 2. § (1) bek. ill. Eü. Vhr. 2. 
§) 

 
2. Szükségessé vált a közalkalmazotti pályázatok és álláshirdetések közzétételére 

vonatkozó szabályok egyértelművé tétele. A pályázatokat elsődlegesen a Kormányzati 
Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) honlapján kell 
közzétenni, innen kell számítani a határidőket is. A törvény végrehajtási rendeleti 
szintről törvényi szintre emeli továbbá a pályázattal kapcsolatos garanciális 
jelentőségű szabályokat, míg az ágazati végrehajtási rendeleteknek csak a közzététel 
további fórumaira nézve, valamint az egyéb jogszabályban előírt, a pályázati eljárásba 
bevonandó fórumok eljárásával kapcsolatosan ad felhatalmazást. (Kjt. 20/A. §) 

 
3. A határozott időre létesített jogviszony atipikus jogviszonynak tekinthető, 

garanciális okokból indokolt, hogy csak törvény térhessen el a Kjt.-ben 
megállapítottaktól. Ugyanitt került szabályozásra a kinevezett vezetők kinevezésének 
tartalmi elemeire vonatkozó rendelkezések. (Kjt. 21. §) 

 
4. Garanciális okokból a gyakornokkal szembeni követelmények – melyeket eddig 

végrehajtási szabályok ágazatonként részben eltérően határoztak meg – egységesen 
törvényi szinten kerülnek meghatározásra. Szabályozásra kerültek a szakmai segítő 
feladatai, az értékelési tevékenysége, a minősítés, valamint a munkáltató által 
megalkotandó gyakornoki szabályzat tartalmi elemei. (Kjt. 22. §) 

 
5. A törvény – a 27. § (2) bek. utolsó mondatának beiktatásával – pontosítja a 

közalkalmazottnak felróható módon történő határozott idejű közalkalmazotti 
jogviszony munkáltatói megszüntetése esetén járó díjazásra vonatkozó szabályt. (Kjt. 
27. § (2) bek.) 

 
6. A hatályos jogszabályok szerint csak az jogosult nyugdíjra, akinek nem áll fenn 

biztosítással járó jogviszonya. Az új szabály lehetővé teszi, hogy a felmentési idő 
véget érjen addigra, amikortól a nyugdíj folyósítása megkezdődhet. (Kjt. 30. § (1) 
bek. e/ pont) 

 
7. A módosítás törvényi szinten állapítja meg a határozott idejű közalkalmazotti 

jogviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos végkielégítésre való 
jogosultság feltételeit, rendezve azt, hogyan kell eljárni több, azonos felek között 
létesített közalkalmazotti jogviszony esetén. (Kjt. 37. § (1) ill. (3) bek.) 
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8. A garantált illetménytől való eltérés rendeltetésszerű alkalmazása érdekében a törvény 
- megváltoztatva a minősítés korábbi szabályait - előírja a minősítés kötelező eseteit, 
lehetséges eredményeit, továbbá törvényi szinten szabályoz bizonyos garanciális 
kérdéseket. (Kjt. 40. §) 

 
9. Az eddigi végrehajtási szintű szabályok helyett a Kjt. tartalmazza az 

összeférhetetlenséggel összefüggő általános, valamint ágazatonkénti különös, továbbá 
anyagi és eljárási szabályokat. A rendelkezéssel kapcsolatban felhívjuk a figyelmet 
az 1993. évi III. tv. 94/L. § (5) bek-re, az 1993. évi LXXIX. tv. 15. §-ra, az 1997. 
évi XXXI. tv. 15. § (9) bek-re, ill. a 2003. évi LXXXIV. tv. 15/B. §-ra. (Kjt. 41. §, 
43/A-43/D. §, 44. §) 

 
10. A kinevezett magasabb vezetőknek maguknak kell szervezniük munka- és 

pihenőidejüket, tekintettel arra, hogy a munkaszervezetben ilyen jogkört gyakorló 
felettesük nincs. (Kjt. 55/A. §) 

 
11. Amikor a Kjt. a kötelező iskolai szünetekre figyelemmel 25 munkanap 

pótszabadságot biztosít, mellőzi az Mt. általános szabályát, mivel a szabadság 
kettőnél több részletben csak közalkalmazotti kérelemre történő kiadása 
lehetetlenné tenné az iskolai szünetek tartamának teljes körű, szabadsággal történő 
elszámolását. (Kjt. 59. § (3) bek.) 

 
12. A várakozási idő csökkentése rendeltetésszerű gyakorlása érdekében azt megfelelő 

eredményű minősítésnek kell megelőznie. (Kjt. 65. § (3) bek.) 
 

13. A garantált illetménynél magasabb összegű illetményemelésre csak a törvény 
szerinti minősítést követően kerülhet sor. A törvény lehetővé teszi az újonnan 
létesített közalkalmazotti jogviszonyok esetén a minősítés mellőzésével a garantált 
illetménynél magasabb illetménnyel való alkalmazást, azonban előírja, hogy egy év 
elteltével a minősítést végre kell hajtani, és további eltérítésre csak így nyílik 
lehetőség. (Kjt. 66. § (7)-(8) bek.) 

 
14.  Mivel a Kjt. rendezi a vezetők jutalmazását, indokolt a beosztott közalkalmazottak 

jutalmazásának szabályait is megállapítani. Jutalom maximális összegét a Kjt. a 
közalkalmazott tárgyévi illetményének 30 %-ában állapítja meg. (Kjt. 77. § (3) bek.) 

 
15. A munkaruha juttatása az általános munkajogi szabályok szerint minden olyan 

munkakörben kötelező, ahol a munkavégzés miatt a ruházat védelme szükséges. Ez 
nem függhet attól, hogy végrehajtási jogszabály előírja-e ezt vagy sem. Ezért a 
felhatalmazás csak a formaruhára terjed ki, a munkaruha vonatkozásban pedig a 
közalkalmazottakra is az Mt. 165. § (2) bekezdését kell alkalmazni, mely szerint a 
munkaruhát, ha annak feltételei fennállnak, kötelező biztosítani. (Kjt. 79. § (1) bek.) 

 
 dr. Varga Tímea 
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A helyben központosított közbeszerzés helyi szabályozásának lehetősége, 
tartalma, jogszabályi változások 

 
 
A szabályozás előkészítése   
 
A 2007. január 11-ei hatállyal a Kbt. módosítása (2006. évi CXXXV. tv.) teremtette meg a 
jogi alapot, hogy amely helyi önkormányzat ki kívánja használni a helyben központosított 
közbeszerzésben meglévő előnyöket, rendelet alkotásával tehesse ezt meg. A közbeszerzések 
helyben történő központosítása nem kötelezettség, csak lehetőség. Ez az oka annak, hogy a 
törvényalkotó 2006-ban nem határozott meg határidőt sem a helyi rendeletek megalkotására.  
 A Kbt. tiszteletben tartja az önkormányzat szervezetalakítási szabadságát, maga dönt arról, 
hogy - amennyiben központosítani kívánja közbeszerzéseit, vagy azok egy részét - azt új, 
vagy meglévő szervezet útján teszi. A törvény szerint a helyben központosított közbeszerzés 
keretében ajánlatkérésre feljogosított szervezet a Kbt. 22.§ d.) pontja értelmében 
ajánlatkérőnek minősül. 
 
Azon önkormányzatok képviselő-testületei, akik még eddig nem vezették be a helyben 
központosított közbeszerzéseket, de dönteni szeretnének, ehhez célszerű átfogóan felmérni, 
összesíteni és elemezni az önkormányzat, a költségvetési szervei, illetve az esetleg önkéntesen 
csatlakozó gazdasági társaságaik beszerzéseire, közbeszerzésire vonatkozó információkat.  
Az érintett szervezetektől az alábbi körbe csoportosítható információk elemzése szükséges:  
• A lefolytatott közbeszerzési eljárások legfontosabb adatai (a beszerzés tárgya, az eljárási 
rezsim, a becsült érték, a szerződött érték, az eljárás típusa);  
• A beszerzési és közbeszerzési feladatok ellátásának költségei (a szervezeten belül a 
közbeszerzésekkel/beszerzésekkel foglalkozók létszáma, bérköltsége, külső szakértők 
költsége, dologi kiadások);  
• A helyben központosított közbeszerzések körébe vonható áruk és szolgáltatások beszerzési 
mennyisége/értéke.  
 
A beérkezett adatok feldolgozása, összesítése után lehet megállapítani önkormányzati szinten 
azoknak az áruknak és szolgáltatásoknak a körét, melyek beszerzési nagyságrendje feltételezi, 
hogy helyben összevontan történő meghirdetése lényeges költségmegtakarítást eredményez az 
egyes szerveknek, illetve az önkormányzatnak.  
 
Az egyes gazdálkodó szervezeteknél az eljárások lebonyolításában közreműködők bér- és 
egyéb költsége, valamint az egyéb dologi kiadások kiindulási alapot nyújthatnak a bonyolító 
szervezetet megillető díj mértékének kalkulálásához.  
 
Amennyiben a felmérés eredménye azt mutatja – melynek során természetesen vizsgálni kell 
a bonyolító szervezet felállításával, illetve működésével kapcsolatos költségeket is –, hogy a 
centralizált beszerzés költségmegtakarítást, illetve hatékonyabb működést eredményezhet, 
dönteni kell az ajánlatkérő szervezetről. Az önkormányzatok nagy valószínűség szerint vagy a 
polgármesteri hivatalhoz vagy egy már meglévő költségvetési szervükhöz, esetleg gazdasági 
társaságukhoz telepítik ezt a jogkört. Arra nincs lehetőség, hogy – esetlegesen beszerzési 
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tárgytól vagy egyéb paramétertől függően – több szervezet is feljogosítást kapjon helyben 
központosított közbeszerzés koordinálására.  
Fontos azonban itt megjegyezni, hogy az önkormányzatoknak a kijelölés kapcsán is 
vizsgálniuk kell a közbeszerzés lefolytatásának szükségességét, illetve az in-house beszerzés 
fennállásának feltételeit (Kbt. 2/A. §).  
 
E feladatra gazdasági társaság kijelölése azért is megfontolandó döntés, mert az ilyen jogkör 
automatikusan együtt jár a Kbt. alanyi hatálya alá kerülésével [Kbt. 22. § (1) bekezdés d) 
pont], tehát ez a szervezet – nemcsak a centralizált beszerzések bonyolítása tekintetében, 
hanem saját, adott esetben egyéb, más jellegű tevékenysége (beszerzései) során is – köteles a 
Kbt. szerint eljárni.  
 
Kétségtelen, hogy a centralizálás ellen szóló érv lehet, hogy nincs meg helyi szinten az az 
alkalmas szervezet, amely megfelelő színvonalon, megbízható módon képes lenne koordinálni 
adott esetben több tíz intézmény beszerzéseit is. Új szervezet létrehozása pedig – figyelemmel 
az intézménymegszüntetési tendenciákra – szóba sem kerül, figyelembe véve azt is, hogy 
csupán a centralizált közbeszerzések bonyolításából félő, hogy egyetlen gazdasági társaság, 
intézmény működése sem lenne rentábilis. A centralizált beszerzés mellőzésének oka lehet az 
is, hogy – különösen kis települési önkormányzatok esetében – az önkormányzatok jelentős 
részénél az intézményi beszerzések jelentős részének volumene – a szervezetek szintjén – 
nem éri el a közbeszerzési értékhatárt.  
 
A rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek körének meghatározásánál alapelvként 
célszerű valamennyi, önállóan működő és gazdálkodó intézményére kiterjeszteni a rendelet 
hatályát.  
A rendelet hatálya alá tartozó áruk és szolgáltatások köre meghatározása céljából a képviselő-
testület előzetes felmérés végezzen a beszerzések intézményi nagyságrendjét illetően. A 
döntés célja; a beszerzések központosításával elsősorban a gazdaságosság és ellenőrizhetőség 
és ezzel költségmegtakarítás elérése. A kitűzött célok azonban csak abban az esetben 
valósulnak meg, ha azoknak a beszerzéseknek a bevonása történik a helyben központosított 
közbeszerzés körébe, amelyek központosítása mind gazdaságossági, mind pedig szakmai 
érvek alapján indokolt.  
Az önkormányzati rendelet megalkotásával, az annak alapján lefolytatásra kerülő 
közbeszerzési eljárások elindításakor figyelemmel kell lenni az intézmények hatályos 
szerződéseire. 

Az ajánlatkérő főbb feladatai a helyben központosított közbeszerzés során kezdetben 
adminisztratív jellegűek. Először is összesíti, és egységes adatbázisba foglalja az intézmények 
és önként csatlakozók adatait, valamint a beszerzési igényeket, majd pedig a Kbt. 
rendelkezéseinek megfelelően lefolytatja a helyben központosított közbeszerzési eljárást. Az 
ajánlatkérőnek figyelemmel kell kísérnie a megrendelések teljesítését, el kell készítenie a 
tárgyévi közbeszerzési tervet, végül pedig a tárgyévet követő évben az éves statisztikai 
összegzést, amely az intézmények és önként csatlakozók részére is megküldendő. Az éves 
statisztikai összegzést, helyben központosított közbeszerzésről lévén szó, a képviselő-
testületnek kell jóváhagynia. Ennek az újszerű közbeszerzési rendszernek a meghonosítása 
hathatósan segíti elő a jobb áttekinthetőséget. Ennek sajátos intézményi garanciája, hogy a 
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jegyző évente legalább egyszer köteles ellenőrizni a közbeszerzési eljárások előkészítését, 
lebonyolítását és dokumentálását törvényességi szempontból, mégpedig azon az alapon, hogy 
a résztvevők betartják-e a törvényben és az annak felhatalmazása alapján kibocsátott 
önkormányzati rendeletben foglaltakat. 

A helyben központosított közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződést az 
ajánlatkérő köti meg, vagyis ő kerül szerződéses jogviszonyba a termék szállítójával, illetőleg 
a szolgáltatás nyújtójával. A termék vagy a szolgáltatás ellenértékét az intézmények az 
ajánlatkérő útján, míg az önként csatlakozók közvetlenül, vagy pedig az általuk megjelölt 
szervezeten keresztül bocsátják a szállító rendelkezésére. Ezt a tényt és a kifizetéshez 
szükséges egyéb adatokat az eljárás eredményeképpen megkötendő szerződésnek kell 
tartalmaznia. 

Fontos megjegyezni, hogy a helyben központosított közbeszerzéseknél a teljesítés az 
intézmények és az önként csatlakozó szervezetek területén történik, a jogalkotónak 
szabályoznia kellett, hogy az ajánlatkérő miként értesülhet a teljesítés jogilag releváns 
mozzanatairól. A rendeletek ezt a kérdéskört úgy rendezik, hogy az intézményeknek, illetőleg 
az önként csatlakozóknak folyamatosan és haladéktalanul tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt, 
és ennek keretében tudomására kell hozniuk például azt, ha részteljesítés történt, ha a 
teljesítés befejeződött, továbbá ha megítélésük szerint a teljesítés késedelmes, avagy hibás. 
Ennek a tájékoztatási kötelezettségnek a folyamatos szem előtt tartása és teljesítése azért is 
rendkívül fontos, mert a közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött szerződés alanya 
nem a klasszikus értelemben vett megrendelő, hanem az ajánlatkérésre kizárólagosan 
feljogosított szervezet, amely egyéb módon nem értesülhet arról, hogy a másik fél 
szerződésszerű magatartást tanúsított-e, avagy sem. Akkor van tehát jogi lehetőség az 
esetlegesen mulasztó másik féllel szemben való fellépésre, ha az ajánlatkérő minden lényeges 
mozzanatról időben, még bőven az igényérvényesítési határidőn belül tudomást szerez. 

E konstrukció kizárólag keret-megállapodásos eljárások esetén, azokra a keret-
megállapodásokra, keret-szerződésekre igaz, amikor az eljárás második szakaszát is a 
kizárólagosan feljogosított szervezet folytatja le.  
 
Amennyiben más eljárás-fajtát alkalmaznak, illetőleg a második szakasz intézményi 
lefolytatása esetén az általános szerződéskötési szabályok érvényesülnek, ennek 
megfelelően a jogi személy képviseletében a szerv vezetője köt szerződést. Az Áht. 100/B. § -
a szerint a kötelezettségvállalás a költségvetési szerv vezetőjének vagy az általa írásban 
megbízott személynek a hatáskörébe tartozik. A Kbt. 17/A. §-a azzal, hogy az önkormányzat 
rendeletében kijelöli a helyben központosított közbeszerzés keretében ajánlatkérésre 
kizárólagosan feljogosított szervezetet; nem ad felhatalmazást az önkormányzati rendeletnek a 
szerződéskötési jogról való rendelkezésre. 
 
A Kbt. kommentár szerint a helyben központosított közbeszerzések kapcsán felmerült, hogy 
az ellenérték teljesítésekor problémát okozhat, hogy az eljárást, mint ajánlatkérő az 
ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezet folytatja le, míg az ellenszolgáltatást nem 
ez a szervezet, hanem a helyben központosított közbeszerzési rendszer hatálya alá tartozó 
szervezet teljesítené. E probléma megoldására, hasonlóan a központi költségvetési szervek 
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központosított beszerzéseire irányadó szabályokhoz – az új 17/A. § (3) bek. f) pont lehetővé 
teszi, hogy a keret-megállapodásos eljárás második részét már ne az ajánlatkérésre 
kizárólagosan feljogosított szervezet, hanem az adott intézmény folytassa le, ha az 
önkormányzat rendeletében így rendelkezik.  A szerződés alanya ez esetben is maga az 
intézmény lesz. 
 
A Kbt. új szabályai 
 
A Kbt. módosításáról rendelkező 2008. CVIII. tv. 8.§ (1) bekezdése, illetve a 108.§ (1) 
bekezdése 2009. április 1-jei hatállyal, a hatályba lépést követően megkezdett 
közbeszerezések tekintetében továbbra is lehetőséget teremt arra, hogy az önkormányzat a 
kötelező feladatait ellátó intézményei, gazdasági társaságai, egyéb szervezetei részére - az 
általa rendeletében kijelölt ajánlatkérő szervezet útján - összevontan tudja lebonyolítani 
közbeszerzéseit.  
Az eltelt két év során a törvényi indokolás szerint a Kbt. 17/B.§ alkalmazása kapcsán 
felmerült, hogy az ellenérték teljesítésekor problémát okozott, hogy az eljárást, mint 
ajánlatkérő az ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezet folytatja le, míg az 
ellenszolgáltatást nem ez a szervezet, hanem a helyben központosított közbeszerzési rendszer 
hatálya alá tartozó szervezet teljesítené. Mivel a helyben központosított közbeszerzések 
lebonyolítása túlnyomó részben keret-megállapodásos eljárással történik, a törvény - 
hasonlóan a központi költségvetési szervek központosított beszerzéseire irányadó 
szabályokhoz - lehetővé teszi, hogy a keret-megállapodásos eljárás második részét már ne az 
ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezet, hanem az adott intézmény folytassa le. 
Ezzel a lehetőséggel akkor lehet élni, ha az önkormányzat rendeletében így rendelkezett. 
Hangsúlyozandó, hogy az önkormányzati rendelet azon kívül, hogy a keret-megállapodásos 
eljárás második részét az intézmény vagy az ajánlatkérő szervezet folytatja le, más szabályt az 
eljárással kapcsolatban nem tartalmazhat. A közösségi joggal való összhang maradéktalan 
biztosítása érdekében továbbra sincs tehát lehetőség arra, hogy az önkormányzat rendeletében 
közbeszerzési eljárási szabályokat állapítson meg. 
A Kbt. felhatalmazó rendelkezése, a szabályozási kör 
 
17/B. § (1) Az általa irányított szervezetek vonatkozásában a helyi önkormányzat jogosult a 
közbeszerzéseket összevontan, helyben központosítva lefolytatni. 
(2)5* A helyben központosított közbeszerzési eljárásokra e törvény és a (3) bekezdés szerinti 
önkormányzati rendelet szabályait kell alkalmazni. 
(3) A közbeszerzés helyben központosításáról az önkormányzat rendeletet alkot, amelyben 
a) kijelöli a helyben központosított közbeszerzés keretében ajánlatkérésre kizárólagosan 
feljogosított szervezetet; 
b)* meghatározza a helyben központosított közbeszerzés szabályai szerint eljárni köteles 
önkormányzati költségvetési szervek körét, továbbá a többségi önkormányzati tulajdonú 
társaságok részére az eljáráshoz való önkéntes csatlakozás lehetőségét; 
c) meghatározza a helyben központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó áruk és 
szolgáltatások körét; 

                                                 
5 a *-gal jelezett szövegrész 2009. április 1-jétől hatályos módosítás 
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d) meghatározza az ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezet, és a helyben 
központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó szervezetek együttműködésének szabályait, 
különösen a felek adatszolgáltatási kötelezettségét, az adatszolgáltatás és az adatkezelés 
módját; 
e) meghatározza az ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezet részére fizetendő, 
kizárólag a helyben központosított közbeszerzéshez kapcsolódó feladatok ellátásával 
kapcsolatban ténylegesen felmerült költségeket fedező díj számításának és megfizetésének 
módját, valamint az ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezetnek az önkormányzat 
felé fennálló tájékoztatási és beszámolási kötelezettségét; 
f)* meghatározza, hogy a keret-megállapodásos eljárás második részét - e törvény szabályai 
szerint - az ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezet vagy a helyben központosított 
közbeszerzés hatálya alá tartozó vagy ahhoz önként csatlakozott szervezet folytatja le; 
g*) meghatározhatja a helyben központosított közbeszerzés részletes - az e törvénytől az 
ilyen eljárások sajátossága miatt szükséges eltérő - szabályait, az európai közösségi joggal 
összhangban. 
 
A helyi önkormányzatoknak a Kbt. módosítás hatálybalépését követően továbbra is lehetősége 
csupán, és nem kötelezettsége a rendeleti szabályozás. A helyben központosított 
közbeszerzési eljárásokra a Kbt. szabályait továbbra is alkalmazni kell, valamint a 
felhatalmazás keretei között meghatározott helyi szabályokat is. 
A helyi rendeleteket tehát a Kbt. módosítás hatálybalépését követően a Kbt. 17/B.§ (3) 
bekezdés f) pontja értelmében módosítani kell, a g) pontja tekintetében a szabályozás 
lehetőségét teremti meg a törvény. 
  
 A felhatalmazás keretei szerint a szabályozás kötelező elemei: 
 
1. Kijelöli (nevesíti) a helyben központosított közbeszerzés keretében ajánlatkérésre 

kizárólagosan feljogosított szervezetet. 
 
Korábbi szabályozás is előírta, hogy az önkormányzati rendeletben e szervet nevesíteni kell.  
 
2. Meghatározza: 
 

a) a helyben központosított közbeszerzés szabályai szerint eljárni köteles önkormányzati 
költségvetési szervek körét, továbbá 

 
b) a többségi önkormányzati tulajdonú társaságok részére az eljáráshoz való önkéntes 

csatlakozás lehetőségét; 
 
A módosítást megelőzően a rendeleti szabályozás csak a helyben központosított közbeszerzés 
hatálya alá tartozó költségvetési szervek körének meghatározására terjedt ki. Az 
önkormányzati költségvetési szervek meghatározása történhet úgy is, hogy az önkormányzati 
rendelet mellékletében kerül felsorolásra. 
Az eljáráshoz való csatlakozás lehetőségén túl a Kbt. módosítás kifejezetten a többségi 
önkormányzati tulajdonú társaságok részére az eljáráshoz történő önkéntes csatlakozás 
lehetőségének szabályozását határozza meg. Ez utóbbi esetben önkéntes a részvétel e szervek 
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részéről, azonban a helyi rendeletnek a bejelentkezést lehetővé kell tenni. A bejelentkezés 
módja formanyomtatvány alkalmazásával is történhet, ezért javasolt azt az önkormányzati 
rendelet mellékleteként kezelni.  
 
3. Meghatározza a helyben központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó áruk és 
szolgáltatások körét. 
 
A kijelölt áruk és szolgáltatások köre lehet a helyi rendelet melléklete. 
 
4. Meghatározza az ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezet, és a helyben 
központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó szervezetek együttműködésének szabályait, 
különösen: 

a)  a felek adatszolgáltatási kötelezettségét,  
b) az adatszolgáltatás és az adatkezelés módját. 

 
Az adatszolgáltatás és kezelés módja tekintetében az elektronikus út igénybevételét is célszerű 
szabályozni, ha ennek feltételei fennállnak. 
 
5. Meghatározza: 
 

a) az ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezet részére fizetendő, kizárólag a 
helyben központosított közbeszerzéshez kapcsolódó feladatok ellátásával kapcsolatban 
ténylegesen felmerült költségeket fedező díj számításának és megfizetésének módját,  

 
b) valamint az ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezetnek az önkormányzat 

felé fennálló tájékoztatási és beszámolási kötelezettségét. 
 
A közbeszerzési díj kiszámításával a helyben központosított közbeszerző bér- és egyéb 
költsége, valamint az egyéb dologi kiadások kiindulási alapot nyújthatnak a bonyolító 
szervezetet megillető díj mértékének kalkulálásához. A díjmegfizetés módja között a fizetési 
kötelezettség esedékessége, és a teljesítés formája kerül meghatározásra. 

Az önkormányzati rendeletek a közbeszerzési eljárás lefolytatásáért fizetendő díjat eltérően 
állapítják meg az intézmények és az önként csatlakozók tekintetében. Az olyan intézmények, 
mint például az óvodák és az iskolák, a közbeszerzési eljárás lefolytatásáért eljárási díjat nem 
fizetnek, az önként csatlakozók fizetési kötelezettsége pedig a beszerzés értékéhez igazodik. 
Ebben a körben olyan megfogalmazásokkal, illetőleg nagyságrendekkel találkozhatunk, hogy 
például a szolgáltatási díj mértéke bruttó húszmillió forintig a beszerzés nettó értékének egy 
százaléka, és ez a százalékos mérték a beszerzés értékének növekedésével párhuzamosan 
csökken. A szolgáltatási díjat a kincstári körbe nem tartozó önként csatlakozók esetében 
számla ellenében egyenlítik ki. Ha például - valamely rendelet értelmében - a helyben 
központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó szervezetek a közbeszerzési eljárások 
lebonyolításáért külön díjat nem fizetnek, akkor a helyben központosított közbeszerzéshez 
kapcsolódó feladatok ellátásával összefüggésben felmerült költségeket az ajánlatkérésre 
feljogosított szervezetek éves költségvetésében kell megtervezni. 
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A tájékoztatási kötelezettséget a keret-megállapodásos eljárások eredménytelenségéhez illetve 
a közbeszerzési terv módosításának szükségességéhez célszerű kötni. 
A beszámolási kötelezettséget az éves összesített közbeszerzési tervhez indokolt kapcsolni. 
Pl.: január 31.ig kell beszámolni a képviselő-testületnek. 
 
 
6.  Meghatározza, hogy a keret-megállapodásos eljárás második részét - e törvény szabályai 

szerint –  
 

a) az ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezet vagy 

b)  a helyben központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó vagy 

c)  ahhoz önként csatlakozott szervezet 

 folytatja le. 

A keret-megállapodásos eljárás második részének lefolytatására jogosult meghatározása 
kötelező szabályozási elem, a Kbt. nem zárja ki, hogy a helyi rendeltben szabályozott 
feltételek esetén pl. a rendelet hatálya alá tartozó szervezet is megtehesse. A szükséges 
eljárási szabályokat Kbt. 7/A. cím rendelkezései körében határozza meg.  
 
A felhatalmazás keretei szerint a szabályozás fakultatív eleme 
 
7. Meghatározhatja a helyben központosított közbeszerzés részletes - az e törvénytől az 
ilyen eljárások sajátossága miatt szükséges eltérő - szabályait, az európai közösségi joggal 
összhangban. 
Hangsúlyozandó, hogy az önkormányzati rendelet azon kívül, hogy a keret- megállapodásos 
eljárás második részét az intézmény vagy az ajánlatkérő szervezet folytatja le, más szabályt az 
eljárással kapcsolatban nem tartalmazhat. A közösségi joggal való összhang maradéktalan 
biztosítása érdekében továbbra sincs tehát lehetőség arra, hogy az önkormányzat rendeletében 
közbeszerzési eljárási szabályokat állapítson meg.” 
 
A helyi rendeletalkotás mellett további teendők:  
 
A helyben központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó intézmények közbeszerzési 
szabályzatait is megfelelően módosítani kell, illetve megfelelően ki kell egészíteni, a 
következők szerint: 
 
• a helyben központosított közbeszerzéssel kapcsolatos felelősségi rendet meg kell a 
szabályzatban határozni; 
• utalni kell a szabályzatban arra, hogy a helyben központosított közbeszerzést külön 
Ör. szabályozza; 
• utalni kell a szabályzatban arra, a helyben központosított közbeszerzés keretében 
ajánlatkérésre feljogosított szervezetnek – a helyben központosított közbeszerzéssel 
kapcsolatosan – az önkormányzat felé fennálló tájékoztatási és beszámolási kötelezettségét 
külön Ör. szabályozza. 
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A helyben központosított közbeszerzés keretében ajánlatkérésre feljogosított szervezet 
közbeszerzési szabályzatát is megfelelően módosítani kell a helyben központosított 
közbeszerzéssel kapcsolatos felelősségi rend tekintetében.  

 
Összeállította: 

Felügyeleti és Igazgatási Monitoring Osztály 
Dr. Solymosi Veronika osztályvezető 

 
Közreműködött: 

Dr. Tamásfy Eszter  
Hatósági Osztály Főtanácsosa 
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Szabályozási minta 

…………./2009. (….) önkormányzati rendelet 

a helyben központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központosított beszerző 
szervezet feladat- és hatásköréről 

Az ……………….. önkormányzat képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2003. évi 
CXXIX. törvény ( Kbt.) 17/B.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - az 
önkormányzati ráfordítások csökkentése, a költségvetési előirányzatok tervszerű 
felhasználása, valamint a helyben központosított beszerzési rendszerben rejlő előnyök 
közigazgatási célú hasznosítása érdekében - a következőket rendeli el, figyelemmel a Kbt. 
17/B.§ (2) bekezdésében6 foglaltakra, mely szerint a helyben központosított közbeszerzési 
eljárásokra a Kbt. és e rendelet szabályait kell alkalmazni: 
 

A rendelet hatálya 

1.§ (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv [a helyi kisebbségi önkormányzati 
költségvetési szerv] a helyben központosított közbeszerzési rendszer hatálya alá tartozó 
közbeszerzéseik megvalósítása során e rendelet előírásai szerint kötelesek eljárni. E rendelet 
…. számú melléklete tartalmazza a helyben központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó 
önkormányzati költségvetési szerv(ek)et. 
 
(2) A helyben központosított közbeszerzési rendszerhez önként csatlakozó többségi 
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok a csatlakozás által érintett közbeszerzéseik 
megvalósítása során e rendelet előírásai szerint kötelesek eljárni. A csatlakozó önkormányzati 
tulajdonú gazdasági társaságok körét e rendelet ………. számú függeléke tartalmazza. 
 
2. § A helyben központosított közbeszerzések hatálya alá tartozó áruk, és szolgáltatások 
(továbbiakban: termékek) körét e rendelet …….. számú melléklete tartalmazza. 

Értelmező rendelkezések 

3. § E rendelet alkalmazásában: 
a) intézmény: az 1. § (1)-(2) bekezdése alapján a helyben központosított közbeszerzési 
rendszer hatálya alá tartozó, valamint a helyben központosított közbeszerzési rendszerhez 
önként csatlakozó többségi tulajdonú gazdasági társaság.  
b) helyben központosított közbeszerzési díj: az ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított 
szervezet (továbbiakban: helyben központosított beszerző szervezet) részére az e rendelet 
alapján ellátott tevékenységért az intézmények által fizetendő ellenérték. 

Önként csatlakozás 

                                                 
6 2008. évi CVIII.tv. 8.§ (1) bekezdés, 108.§ (1) bekezdés szerint 2009. április 1-jei hatállyal 
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4. § (1) A helyben központosított beszerző szervezet által kezelt helyben központosított 
közbeszerzési rendszerbe történő bejelentkezést bármely, a Kbt. hatálya alá tartozó, az 1. § (2) 
bekezdése szerinti szervezet kezdeményezheti a helyben központosított beszerző szervezetnél, 
e rendelet …………….. számú melléklete szerinti tartalommal kiállított formanyomtatvány 
megküldésével.  
 
(2) A bejelentkezést – e rendeletben meghatározott módon - lehet megtenni. A bejelentkezés 
visszaigazolásának hiányában a bejelentkezés a kilencedik napon elfogadottnak tekintendő. 
 
5. § (1) A helyben központosított közbeszerzési rendszer szolgáltatásaihoz történő csatlakozás 
a bejelentkezés helyben központosított beszerző szervezet által történt visszaigazolását 
követően elektronikusan (is) lehetséges. 
 
(2) A bejelentkezés visszaigazolását követően az önként csatlakozott szervezet – a helyben 
központosított beszerző szervezet által jóváhagyott - igénybejelentése alapján jogosult a 
helyben központosított beszerző szervezet által kötött szerződések terhére történő 
megrendelésre, valamint a helyben központosított beszerző szervezet által megkötött keret-
megállapodások alapján e szerinti eljárások lefolytatására. 
 
(3) Az önként csatlakozott többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 
igénybejelentésének jóváhagyása során a helyben központosított szervezet köteles 
figyelemmel lenni arra, hogy a helyben központosított közbeszerzésre kötelezett intézmények 
folyamatos ellátottsága a keret-megállapodások alapján biztosított legyen. Ennek érdekében 
köteles elutasítani a beszerzési igényt abban az esetben, ha az igénybejelentéssel érintett 
keret-megállapodásban meghatározott mennyiség …… százaléka teljesült, továbbá 
elutasíthatja, ha a bejelentett igény jóváhagyása veszélyeztetné az 1. § (1) bekezdése szerinti 
szervezetek igényeinek kielégítését. A helyben központosított beszerző szervezet a bejelentett 
igény elutasítását indokolni köteles. 
 
(4) Az önként csatlakozott többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságot megilletik 
mindazon jogosultságok és terhelik mindazon kötelezettségek - kivéve a tervezett beszerzési 
igénybejelentésre meghatározott kötelezettségek - melyeket e rendelet határoz meg az 1. § (1) 
bekezdése szerinti szervezetek részére. 
 
6. § A helyben központosított beszerző szervezet az önkéntes csatlakozásokkal kapcsolatos 
kötelezettségek megfelelő teljesítése érdekében [ pl. a helyben központosított közbeszerzési 
portálon] tájékoztató rendszert működtet. 

Az ajánlatkérésre kizárólagosan feljogosított szervezet  

 A helyben központosított beszerző szervezet  

7. § (1) A képviselő-testület által kijelölt helyben központosított beszerző szervezet: 
…………. (neve, címe) 
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(2) A helyben központosított beszerző szervezet ellátja a helyben központosított 
közbeszerzési rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokat, valamint lebonyolítja a 
helyben központosított közbeszerzési rendszer keretén belül megvalósítandó 
közbeszerzéseket. 
 
(3) A helyben központosított beszerző szervezet a (2) bekezdés szerinti tevékenysége körében 
különösen az alábbi feladatokat látja el: 
a) az igénybejelentésekre vonatkozó nyilvántartást/adatbázist folyamatosan frissíti, ennek 
figyelembevételével megtervezi és előkészíti a helyben központosított közbeszerzési rendszer 
keretén belül megvalósítandó közbeszerzéseket és a lefolytatandó közbeszerzési eljárásokat; 
b) működteti a helyben központosított közbeszerzési (pl. portált) …, azon közzéteszi a 
központosított közbeszerzési rendszer használata során teljesítendő adatszolgáltatás 
adatlapjait és mintáit; 
c) a helyben központosított közbeszerzési rendszert érintő, az adatszolgáltatási és egyéb 
kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat a helyben központosított közbeszerzési (pl. 
portálon) ….  folyamatosan közzéteszi; 
d) az intézményi adatszolgáltatás alapján figyelemmel kíséri a megrendelések teljesítését; 
e) ……………………… 
 
8. § A helyben központosított beszerző szervezet által a 7. § (3) bekezdésében ellátott 
feladatokért az intézmény a helyben központosított beszerző szervezet részére központosított 
közbeszerzési díjat köteles fizetni. A helyben központosított közbeszerzési díj kizárólag a 7. § 
(3) bekezdése szerinti feladatok ellátásával kapcsolatban ténylegesen felmerült költségek 
mértékéig terjedhet.  
 
9.§ (1) A helyben központosított közbeszerzési díj mértéke a helyben központosított 
közbeszerzések keretében megvalósított közbeszerzések áfa nélkül számított értékének 
legfeljebb …. [ pl. 1%-a]. 
(2) Az intézmények a helyben központosított közbeszerzési díjat a közbeszerzés 
megvalósítását ……. [ pl. megelőzően, vagy pl. utólag]….. ( időtartam)  közvetlenül a 
helyben központosított beszerző szervezet számlájára fizetik meg. 
(3) Az ajánlatkérő által … [ pl. tárgyév január 31-ig] elkészített éves összesített statisztikai 
összegzést tartalmazó beszámolóját a képviselő-testület hagyja jóvá. 
(4) A közbeszerzési eljárások előkészítését, lebonyolítását és dokumentálását a Kbt. és a jelen 
rendeletben foglaltak betartását …….. ( pl…. bizottság) évente legalább egyszer köteles 
ellenőrizni. 
(5) A helyben központosított beszerző szervezet vezetője évente, ….. ( Pl. április 30-ig) 
beszámol a képviselő-testületnek a helyben központosított közbeszerzési rendszer 
működéséről. 
(6) A helyben központosított beszerző szervezet vezetője a keret-megállapodásos eljárások 
eredménytelensége, illetve a közbeszerzési terv módosításának szükségessége esetén köteles 
… napon belül a polgármester útján a képviselő-testületet tájékoztatni. 
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A saját hatáskörben megvalósított beszerzés  

10. § (1) Az intézmény a termékek közbeszerzését - a Kbt. szabályaival összhangban - saját 
hatáskörben is megvalósíthatja, ha 
a) a működéshez, fenntartáshoz szükséges termékbeszerzés megvalósítása előre nem látható 
okból rendkívül sürgőssé válik és a hatályos szerződés vagy keret-megállapodás alapján a 
közbeszerzés határidőre nem lenne megvalósítható; 
b) a termékbeszerzés vonatkozásában nincs hatályos keret-megállapodás. 
 
(2) Az intézmények az (1) bekezdésben foglalt körülmények mérlegelésekor a legnagyobb 
gondossággal kötelesek eljárni. Az (1) bekezdés alkalmazása nem eredményezheti a helyben 
központosított közbeszerzési rendszer keretén belül történő közbeszerzés indokolatlan 
mellőzését. 
 
(3) Az (1) bekezdés b) pontjaiban szabályozott saját hatáskörben történő beszerzés feltétele, 
hogy az intézmény beszerzési igényét előzetesen, a kötelező adatszolgáltatást teljesítve a 
helyben központosított közbeszerzési szerv részére [pl. elektronikus úton] bejelentette. 
 
(4) Az intézmény köteles a saját hatáskörben megvalósított beszerzés eredményeként 
megkötött szerződés alapadatait, [mellékletben is kezelhető, akár formanyomtatványként] 
különösen:  
a) a szerződő felek megnevezését,  
b) a szerződés tárgyát, mennyiségét,  
c) az ellenszolgáltatás mértékét,  
d) a teljesítés határidejét,  
e) a szerződés tárgyára vonatkozó műszaki, minőségi feltételeket  
f) a szerződéskötés idejét,  
g) a szerződés időtartamát, hivatkozva az előzetes beszerzési igényre és a saját hatáskörű 

beszerzést megalapozó körülményekre, valamint a szerződés teljesítésének 
dokumentumait  

a helyben központosított közbeszerzési szerv részére megküldeni [pl. vagy  portálon 
elektronikus úton feltölteni]. 
 
11. § (1) Amennyiben a saját hatáskörben megvalósítani kívánt közbeszerzés becsült értéke az 
egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát eléri, az intézmény a saját hatáskörben 
megvalósítani kívánt közbeszerzés körülményeiről a közbeszerzési eljárás megkezdése előtt 
nyolc nappal a helyben központosított beszerző szervezetet - a saját hatáskörben tervezett 
közbeszerzés eljárási hirdetményének vagy ajánlattételi felhívásának megküldésével - írásban 
tájékoztatni köteles. 
 
(2) Amennyiben a saját hatáskörben megvalósítani kívánt közbeszerzés rendelet szerinti 
feltételeinek fennállása a bejelentésből nem állapítható meg, a helyben központosított 
beszerző szervezet a bejelentés kézhezvételétől számított nyolc napon belül az intézményt 
további adatközlésre szólíthatja fel. 
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(3) Az intézmény a saját hatáskörben megvalósítani kívánt közbeszerzés becsült értékének 
kiszámítása során mindazon beszerzések értékét köteles egybeszámítani, függetlenül attól, 
hogy azokat a helyben központosított közbeszerzési rendszer keretében vagy saját 
hatáskörben szerezte be, amelyek vonatkozásában fennállnak a Kbt. 40. §-ában meghatározott 
feltételek. 
 
(4) A 10. § (1) bekezdésének b) pontjában szabályozott saját hatáskörben történő beszerzés 
során kötött szerződésben az intézmény szerződéses kötelezettséget kizárólag a helyben 
központosított szervezet által a kiemelt termék vonatkozásában megkötendő keret-
megállapodás hatálybalépésének időpontjáig vállalhat. Az intézménynek a szerződés időbeli 
hatályát erre tekintettel kell megállapítania. 

Együttműködési szabályok 

12. § (1) Az intézmények a helyben központosított közbeszerzési rendszer használata 
folyamán végig, de különösen az igénybejelentések és a megrendelések teljesítése kapcsán 
kötelesek adatszolgáltatási és egyéb kötelezettségeiket határidőben teljesíteni, annak 
érdekében, hogy a helyben központosított közbeszerzési rendszer működtetésével elérni 
kívánt gazdasági célok megvalósuljanak. 
 
(2) Az intézmények a helyben központosított közbeszerzési szervnél [illetve portálon 
elektronikusan] kötelesek a helyben központosított közbeszerzési rendszerbe bejelentkezni. A 
helyben központosított szervezet a bejelentkezést … ( pl. nyolc) napon belül visszaigazolja. 
 
(3) Az intézmények a helyben központosított közbeszerzési szerv által [pl. lehet 
elektronikusan ] nyilvántartott intézményi és felhasználói adataikban bekövetkezett 
változásokat … (pl .5munkanap ) munkanapon belül kötelesek az (2) bekezdésben 
meghatározott módon módosítani. 
 
(4) Az intézmények (3) bekezdés szerinti adataikat változás hiányában is kötelesek évente 
felülvizsgálni, és ezt a helyben központosított beszerző szervezet részére az (2) bekezdésben 
meghatározott módon a tárgyév január 31. napjáig bejelenteni. 
 
13. § (1) Az intézmények a helyben központosított közbeszerzési rendszer hatálya alá tartozó 
termékek közbeszerzésére vonatkozó beszerzési igényeiket háromhavonta előre, rendkívüli 
sürgősség esetén haladéktalanul, de legkésőbb a beszerzés megkezdését megelőzően 
kötelesek bejelenteni a helyben központosított közbeszerzési szervnél [portálon]. A 
beszerzési igényekben feltüntetett tervezett beszerzések vásárlási kötelezettséget nem 
keletkeztetnek. 
 
(2) Az intézmények a beszerzési igényre vonatkozó adatok közlése mellett kötelesek a Kbt. 
szerinti április 15. napjáig elkészített éves összesített közbeszerzési tervet a tárgyév május 15. 
napjáig a helyben központosított beszerző szervezet [pl. helyben központosított közbeszerzési 
portálján elektronikusan rögzíteni] részére megküldeni. 
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(3) Az intézmény köteles a megrendelések teljesítéséről, valamint annak pontos adatairól és 
minősítéséről a helyben központosított beszerző szervezetet …………. úton  tájékoztatni. 

A helyben központosított beszerző szervezet által kezelt adatok köre 

14. § (1) A helyben központosított beszerző szervezet a helyben központosított közbeszerzési 
rendszer működtetése körében a helyben központosított közbeszerzési rendszer elemeit 
nyilvántartásba [adatbázisba] foglalja, és azt folyamatosan karbantartja, különösen az 
alábbiakat: 
a) az intézmények adatait (…... számú melléklet); 
b) a szállítók adatait (………….. számú melléklet); 
c) a keret-megállapodások és az egyedi szerződések adatait; 
d) a szállítók időszaki adatközléséből keletkező adatokat; 
e) a szállítók eseti adatközléséből keletkező adatokat; 
f) egyéb, a központi beszerzési rendszer részét képező adatokat. 
 
(2) A helyben központosított közbeszerzési rendszert használó vagy ahhoz egyéb okból 
csatlakozó szervezetek az e rendelet szerinti adatszolgáltatási kötelezettségüket határidőben, a 
helyben központosított beszerző szervezet által előírt módon kötelesek teljesíteni. 
 
(3) A (2) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítése érdekében a helyben központosított 
beszerző szervezet köteles az adatszolgáltatás határidejét és módját, valamint az annak során 
alkalmazandó mintákat kidolgozni és ezeket közzétenni. 
 
(4) A helyben központosított beszerző szervezet köteles a helyben központosított 
közbeszerzési rendszerrel, különösen az egyedi szerződésekkel és a teljesítésekkel 
kapcsolatos adatokat közzétenni. 

A keret-megállapodásos eljárás szabályai 

15. § (1) A keret-megállapodásos eljárás második részét lebonyolíthatja 
a) a helyben központosított beszerző szervezet, vagy 
b) önállóan az igényt bejelentő intézmény. 

 
(2) Az (1) bekezdés a) pontja esetén a helyben központosított beszerző szervezet az 
intézmények összesített, konkrét igénye alapján a Kbt. szabályaival összhangban a Kbt. 
136/B. §-ának (2) vagy (3) bekezdésében meghatározott eljárással bonyolítja le a keret-
megállapodásos eljárás második részét, melynek eredményeképpen keretszerződést köt. Az 
intézmények beszerzési igényeiket a második rész lezárásaként megkötött keretszerződés 
terhére kibocsátott megrendeléssel elégíthetik ki.  
 
(3) A keret-megállapodásos eljárás második részének lezárásaként, az eljárás eredményeként 
megkötött szerződésnek közérdekű adattartalmát vagy az eljárás eredménytelenségéről szóló 
értesítést az intézmény a szerződés megkötésétől, valamint az eljárás eredménytelenségéről 
szóló döntéstől számított 5 napon belül köteles megküldeni a helyben központosított beszerző 
szervezetnek, az adattartalom megküldése [ a  helyben központosított közbeszerzési portálon 
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elektronikus úton is]……úton gyakorolható. Az intézmény ugyanígy köteles eljárni a 
szerződés módosítása, illetve a szerződés teljesítése esetén. 

 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

Hatálybalépés 

16. § (1) E rendelet a kihirdetését követő …. napon lép [pl. 60. napon ] hatályba, 
rendelkezéseit azokra a közbeszerzésekre kell alkalmazni, amelyek esetében a hatálybalépést 
követően kerül sor a közbeszerzés megkezdésére. 
(2) Az e rendeletben meghatározott kötelezettségeket első alkalommal a rendelet 
hatálybalépését követő …. napon [ pl. 8. napon ] belül kell teljesíteni. 
 

Dátum: 
Aláírások: 
 
Kihirdetési záradék: 

 
 
 
A ………………………….. Ör.  sz. melléklete 
 
A helyben központosított közbeszerzések hatálya alá tartozó áruk és 
szolgáltatások 
 
PL: 
Sorszám   Tárgy    CPV 
 
1.   Villamos energia   09310000-5 
 
2.  Távközlési szolgáltatások  64200000-8 
 

(vezetékes és mobil távbeszélő szolgáltatás) 
 
3.  Internet szolgáltatások   72400000-4 
 
 
A …………….. Ör. ….. sz. melléklete 
 
Helyben központosított közbeszerzés hatálya alá tartozó költségvetési szervek: 
 
……………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………… 
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A …………………Ör. ….. sz. melléklete 
 
Intézményi bejelentkezési adatlap 
 
Intézmény (teljes) neve: 
Intézményi adatközlés azonosítása: 
Új intézmény regisztrálása: igen nem 
(megfelelő aláhúzandó) 
Meglévő intézmény módosítása: igen nem 
(megfelelő aláhúzandó) 
Nyivántartott adatok módosításának indoka: 
változás bejelentése 
helyesbítés (téves adat javítása) 
(megfelelő aláhúzandó) 
Intézmény alapadatai: 
Intézmény (rövid) neve: 
Intézmény azonosítója: 
Felügyeleti szerv megnevezése: 
Felügyeleti szerv azonosítója: 
Intézmény székhelyére vonatkozó adatok: 
Irányítószám: 
Település: 
Cím: 
Postafiók szám: 
Postafiók irányítószám: 
Telefonszám: 
Telefax szám: 
E-mail cím: 
Web cím: 
12 
Intézményvezető adatai: 
Név: 
Beosztás: 
Telefonszám: 
Telefax szám: 
E-mail cím: 
Kapcsolattartó adatai: 
Név: 
Beosztás: 
Telefonszám: 
Telefax szám: 
E-mail cím: 
Termékkör: 
Dátum: 
_________________________ 
cégszerű aláírás 
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A ……………….. Ör. ……... sz. melléklete 
 
Beszerzési igény bejelentési adatlap 
Intézmény adatai: 
Intézmény (rövid) neve: 
Intézmény azonosítója: 
Intézményvezető neve: 
Kapcsolattartó neve: 
Termékkör megnevezése: 
Beszerzés becsült értéke: 
Termék megnevezése, mennyisége, főbb jellemzői, elvárt tulajdonságai: 
Dátum: 
_________________________ 
cégszerű aláírás 
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Tájékoztató a költségvetési szervek jogállásának rendezésével kapcsolatos 

teendőkről 
 
A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (Kt.) 
Magyar Közlöny 2008. évi 187. számában jelent meg és – a záró rendelkezésekben foglalt 
kivételekkel – 2009. január 1.-jén lépett hatályba.  
 
A Kt.-t államháztartási rendszer megújítása keretében a közpénzek felhasználásának, a 
közfeladatok ellátásának átláthatóbbá, hatékonyabbá tétele és a költségvetési gazdálkodás 
modernizálásának megalapozása céljából alkották meg. A Kt. szabályozása szerint 
költségvetési szerv az államháztartás részét képező, e törvény szerint nyilvántartásba vett 
olyan jogi személy, amely jogszabályban meghatározott és az alapító okiratban rögzített 
állami, illetve önkormányzati feladatokat közérdekből, alaptevékenységként, haszonszerzési 
cél nélkül, jogszabályban meghatározott követelmények és feltételek alapján végez. E 
törvény tartalmazza továbbá a költségvetési szervek nyilvántartására, felügyeletére, 
átalakítására, megszüntetésére, működésére és gazdálkodására vonatkozó egyéb 
szabályokat. 

 
I. A Kt. szabályozási területe és más jogszabályokkal való kapcsolata 

 

A Kt. három fő területen nyújt alapvetően új szabályozást: 
1) A költségvetési szervek jogállása (alapítása, átalakítása, megszüntetése stb.). Sui generis 

szabályozás, alapvetően új előírásokkal. 
2) A költségvetési szervek működése és gazdálkodása. Ezek az előírások az 

államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényt (a továbbiakban: Áht.) módosítják, 
kiemelten annak VII. fejezetének („A költségvetési szervek működése és gazdálkodása”) 
„lecserélése” útján. 

3) A közfeladatnak nem költségvetési szervi (hanem gazdálkodó szervezeti) formában 
történő ellátása. Ezek az előírások is az Áht.-t módosítják, abba egy új, VII/A. fejezetként 
(„Közfeladatok gazdálkodó szervezetben való részvétellel történő ellátása”) épültek. 
 
A Kt. számos helyen hivatkozik külön törvényre, külön jogszabályra. Ezek az esetek egy 
részében már hatályos jogszabályok, más részük még megalkotásra vagy módosításra vár. 
Esetenként a feladat túlmutat a közvetlen irányítói hatáskörön: ágazati (vagyis más 
irányítóhoz tartozó intézményekre kiterjedő) szabályozási feladatot is jelent 

A Kt. jogállási része egyes helyeken külön törvényként hivatkozik a Kt. gazdálkodási részével 
módosított Áht.-ra és viszont. (Ennek oka az, hogy a Kt. megszületése pillanatában módosítja, 
cseréli az Áht. megfelelő részeit, így valójában innentől kezdve két külön törvényről 
beszélhetünk (Kt. és Áht.).) 
 
Az új szakfeladat-rend megalkotása az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. 
(XII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ámr.) történt meg (ld. 279/2008. (XI. 28.) 
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Korm. rendelet, illetve 327/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet), amely szorosan összefügg a Kt. 
szabályozásával. 
 
Végrehajtási rendeletalkotás 
A végrehajtási kormányrendelet megalkotása két lépcsőben történik. 

1) 2008. év végén a Kormány elfogadta a jogállási szabályok és az Áht. VII/A. fejezete 
tekintetében a részletszabályokat tartalmazó rendeletet (327/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet), 
amely az Ámr.-t módosítja.  

2) A gazdálkodási szabályok tekintetében kidolgozás alatt áll a végrehajtási kormányrendelet, 
várható előterjesztési időpontja az év közepe (nyár, legkésőbb ősz eleje) a 
Pénzügyminisztérium szerint.  
A Kt. alkalmazásához kapcsolódó egyes feladatokról a kormány 2009 januárjában hozott 
határozatot (a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. 
törvény alkalmazásához kapcsolódó egyes feladatokról szóló 1013/2009. (II. 10.) Korm. 
határozat). A határozat 7. pontja írja elő olyan oktatási program megszervezésének 
kötelezettségét, amely keretében sor kerülhet a lehető legszélesebb körben (az ország 
lehetőleg valamennyi költségvetési, illetve irányító szervét valamilyen módon elérve) a 
szükséges ismeretek átadására. 
 
Hatálybalépés 
A Kt. egésze 2009. január 1-én lépett hatályba. 

Amíg azonban a jogállási szabályokat (és az Áht. néhány más előírását) 2009. január 1-jétől 
kell alkalmazni, addig a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat (lényegében az Áht. VII. 
fejezete) 2010. január 1-jétől. Utóbbi körben a 2009. évben a 2008. december 31-én hatályos 
szabályokat kell alkalmazni (ld. Kt. 44. § (3) bekezdés). 
 

 
II. Meghozandó főbb intézkedések a Kt. alapján 

 

A záró rendelkezésekben foglalt intézkedési határidők 

 
1.) 2009. május 15.: az irányító szerv felülvizsgálati kötelezettsége szervezeti 
szempontból, költségvetési szervekre és gazdálkodó szervezetekre egyaránt (44. § (4) 
bekezdés) azzal, hogy a továbbiakban is a Gt. hatálya alatt maradó szervre nézve a Kt. nem ír 
elő ezzel a határidővel feladatot.  

Az irányító szervnek a fenti határidőn belül elsősorban a Kt. új szabályainak alkalmazását kell 
mérlegelnie, így különösen az alábbi jogszabályi pontokban foglaltakat: 

• Áht. 49. § (6) bekezdése, a Kt. 12. § (1) bekezdése, a Kt. 14-18. §-ai; 

• gazdálkodó szervezetek tekintetében az Áht. új 100/K. §-a, e körön belül a költségvetési 
szervek gazdálkodó szervezetei tekintetében az Áht. 100/L. § (7)-(8) bekezdései; 
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• gazdálkodó szervezet esetén 2010. január 1-jétől az Áht. 100/L. § (7) bekezdésében 
foglalt feltételek fennállásakor már intézkedni lehet a források megfelelő 
csökkentéséről, vagy az átalakulást, jogutód nélküli megszüntetést kezdeményezni lehet 
a 44. § (10) bekezdés alapján. (Ez kötelezettségként csak 2011. január 1-jétől jelenik 
meg.) 

• közalapítványok tekintetében az Áht. 24/A. §-a, a (Kt. 48. §-ával megállapított) 2006. 
évi LXV. törvény (a továbbiakban: Át.) 1. § új (3) bekezdése. 

A költségvetési szervi és a gazdálkodó szervezeti forma közötti választásnak az Áht. 100/K-
L. §-ai alapján kell megtörténnie, mérlegelve az elmúlt és a következő évek várható 
gazdálkodási adatait, korábbi átvilágításának eredményét. 

Általánosan érvényesülő átalakítási kötelezettség nincsen sem a költségvetési szervek, sem a 
gazdálkodó szervezetek tekintetében, ha az irányító szerv úgy gondolja, és tételes jogszabályi 
akadálya nincs, akkor megfelelő döntés a jelenlegi helyzet rögzítése ebből a szempontból. 

2.) 2009. június 1.: az irányító szerv felülvizsgálata eredményeként azoknál a 
költségvetési szerveknél, ahol a működés július 1-je után is indokolt, meg kell hozni a Kt. 
rendelkezéseiből adódó szükséges intézkedéseket, ami legalább a költségvetési szervek Kt. 
szerinti besorolását és az alapító okiratok módosítását jelenti (44. § (4) bekezdés). 

• Az alapító okiratok új tartalmát a Kt. 4. §-a rögzíti. Újdonság a 15-16. és 18. §-ok 
szerinti besorolás. A Kt. 44. § (5) bekezdése alapján legalább a besorolás – de ezen 
túlmenő néhány más új elem – miatt az alapító okiratokat biztosan minden költségvetési 
szerv esetén módosítani kell. A 3. § (4) bekezdés alapján a 15-16. §-ok szerinti 
besorolásra a 2. § (2) és (4) bekezdések irányadóak, ami ebben az esetben azt jelenti, 
hogy a besorolásról jogszabályban vagy határozatban kell rendelkezni. (Ez az előírás 
nem jelenti azt, hogy minden egyes alapító okirat módosításáról külön-külön 
jogszabályt, vagy Jat.  46-48. §-ai szerinti határozatot kell hozni. A 2. § (2) bekezdésben 
foglalt határozat – pl. a 15-16. § szerinti besorolásokról– valamennyi, az adott szerv 
irányítása alá tartozó szerv tekintetében külön-külön kiadható, de az is megfelelő 
megoldás, ha mindegyik intézményről összefoglalóan kerül kiadásra egy határozat.) 

A Kt. 2. § (2) és (4) bekezdésével, valamint a 3. § (4) bekezdésével az volt a jogalkotó 
célja, hogy jogszabály alkotása nélkül is meg lehessen hozni az ott említett alapítói 
döntéseket. Jogszabályt tehát akkor sem kell feltétlenül alkotni, ha jogalkotásra jogosult 
alapító hoz létre, szüntet meg, alakít át költségvetési szervet, vagy éppen a Kt. 44. §-a 
által megkívánt intézkedéseket hozza meg. Természetesen lehet olyan jogszabályi 
rendelkezés, amely valamely költségvetési szerv esetében jogalkotási kötelezettséget 
ír elő az alapításra, megszüntetésre stb.. 

• Az alapító okiratokat a jogszabálynak (határozatnak) megfelelően kell módosítani.  

• Az alapító okirat módosítását tartalmazó okirat mellett el kell készíteni és a módosító 
okirathoz kell csatolni az alapító okiratot egységes szerkezetben is. Ezen okiratok 
mindegyikét meg kell tehát küldeni a Kincstár részére az alapító okirat tartalmának 
bármilyen módosításakor. 
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• Az alapító okiratnak a Kt. 3. § (4) bekezdésével nem érintett módosítását az eddigi 
gyakorlatnak megfelelően lehet elvégezni (itt is hangsúlyozva, hogy az egységes 
szerkezetű alapító okirat Kincstárnak való megküldése elengedhetetlen). 

Mindent egybevetve: a Kt. alapján 2009. június 1-ig minden költségvetési szerv alapító 
okiratát módosítani kell, a 3. § (4) bekezdésben foglaltak tekintetében jogszabályban 
vagy határozatban kell rendelkezni. 
3.) 2009. június 30.: a Kincstár eddig a napig bejegyzi 2009. július 1-jei hatállyal az 
adatváltozásokat a törzskönyvi nyilvántartásba (44. § (11) bekezdés). Ehhez szükséges, hogy 
a június 1-jei határidővel módosított alapító okiratok minél előbb benyújtásra kerüljenek a 
kincstárnak. (E kérelem vonatkozásában irányadónak tekinthető az 5. § (2) bekezdésben 
foglalt nyolc napos határidő.) 

4.) 2009. szeptember 30. A 327/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás 
működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 68. § (10) bekezdése szerint az 
Ámr. e rendelettel módosított rendelkezései alapján szükséges alapító okirat módosításokat 
2009. szeptember 30-áig kell elvégezni.  
 
Célszerű számba venni e módosítási igényeket, s ha lehetséges, akkor egyetlen 
módosítási aktussal 2009. június 1-jéig elvégezni valamennyi módosítást az alapító 
okiraton. 
 
Az átalakítás szempontjából fontos egyéb határidők 

• A Kt.-ben meghatározott, bizonyos feltételek fennállásához (forrásarány stb.) kötött 
időtartamok nem visszamenőleges hatályúak, vagyis 2009. január 1-jén kezdődik a 
vizsgálandó időtartam. Így pl. a költségvetési szerv gazdálkodó szervezetének az Áht. 
100/L. § (7) bekezdés alkalmazása szempontjából először a 2009. és 2010. éveket kell 
vizsgálni, s esetlegesen ennek alapján intézkedni egy éven belül (vagyis 2011-ben). 
Ugyanígy kell eljárni valamennyi hasonló előírás esetén (pl. Át. 1. § (3) bekezdés a 
közalapítványoknál). 

• A Kt. 44. § (8)-(10) bekezdései biztosítják annak lehetőségét, hogy az ott felsorolt 
intézkedéseket a feltételek ott megadott években való fennállása esetén már 2010. január 
1-jétől meg lehessen hozni. Ez tehát lehetőség és nem kötelezettség. 

• A nyilvántartásba be nem jegyzett költségvetési szerv (az önkormányzati hivatal 
kivételével) 2010. január 1-jén e törvény erejénél fogva megszűnik azzal, hogy általános 
jogutódja az irányító szerve (44. § (7) bek.). 
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III. A  költségvetési szervek alapító okiratának felülvizsgálatához szükséges főbb 
irányadó szempontok az új szabályozás alapján 

 
A költségvetési szervek tipizálása: 
a) Alapító szerint (2. § (1) bekezdés): 
− központi költségvetési szerv, társadalombiztosítási költségvetési szerv (együtt: központi 

költségvetési szerv), amelyet az Országgyűlés, a Kormány, a fejezetet irányító szerv – az 
autonóm államigazgatási szerv és a kormányhivatal kivételével – alapíthat; 

− helyi önkormányzati költségvetési szerv; 
− helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv; 
− országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv; 
− köztestületi költségvetési szerv. 
 
b) Tevékenység szerint (15-16. §): 

− közhatalmi költségvetési szerv: azon költségvetési szerv, amelyet jogszabály 
alaptevékenységként közhatalmi jogosítvánnyal ruház fel, vagy ilyen jogosítvány 
gyakorlására közjogi kötelezettséget állapít meg, illetve amelynek jogszabály alapján 
alaptevékenységként közhatalom gyakorlásában kell közreműködnie. 

A Kt. szövege – ha nem is a teljesség igényével – széleskörű felsorolást tartalmaz, kellő 
alap a besoroláshoz. 

− közszolgáltató költségvetési szerv (természetesen akkor, ha a szervezet nem gazdálkodó 
szervként végzi a felsorolt tevékenységeket): 

= közintézmény: az alaptevékenység szerint „klasszikus” szellemi közszolgáltatást 
(közoktatás, szociális ellátás, közgyűjteményi, közművelődési tevékenység), illetve 
gazdasági-pénzügyi-műszaki ellátást végző költségvetési szerv; 

= közintézet: az alaptevékenység szerint – részben piacszerű – szellemi közszolgáltatást 
(pl. egészségügy, felsőoktatás, tudományos kutatás, fejlesztés, művészet, környezet- és 
természetvédelem, informatika) nyújtó költségvetési szerv; 

= vállalkozó közintézet: az alaptevékenységébe tartozó meghatározott egészségügyi, 
felsőoktatási, tudományos kutatási, fejlesztési vagy művészeti közszolgáltatást külön 
törvényben meghatározott részletes feltételek alapján, a Kt. szerinti részletes piaci 
ismérveknek is megfelelően végző költségvetési szerv, amely egyedi eljárás során 
kerül majd besorolásra a közintézeti körből; 

= közüzem: az alaptevékenysége szerint más költségvetési szerv, illetve lakosság részére 
fizikai (technikai) jellegű szolgáltatást, településgazdálkodási, -üzemeltetési, műszaki 
szolgáltatást, vagy a fogvatartottak foglalkoztatását végző költségvetési szerv. 

 
A tevékenység szerinti besorolásra nézve a Kt. egyértelmű definíciót, illetve kritériumokat 
határoz meg. Amennyiben egy költségvetési szerv többféle tevékenységet is végez, akkor a 
44. § (6) bekezdése alapján kell dönteni az irányító szervnek: „A közhatalmi és 
közszolgáltató tevékenység végzésére is felhatalmazott költségvetési szervet a Kt. 15–16. §-
a alapján aszerint kell besorolni, hogy mi volt a szerv létrehozásának alapvető céljaként 
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meghatározott feladat, alaptevékenység, illetve milyen jellegű alaptevékenységek 
meghatározóak, elhagyhatatlanok a szerv létezése szempontjából.” 

2009-ben vállalkozó közintézet még nem hozható létre (vagyis annak most egyetlen szervet 
sem lehet besorolni). A létrehozás előfeltétele speciális törvényi szabályozás megléte, ezen 
túlmenően a Kt. 44. § (9) bekezdése alapján a követelmények egyébként is legkorábban 2010. 
január 1-jén teljesülhetnek. 

A Kt. szabályai szerint lehetőség van arra, hogy egy adott típusba tartozó költségvetési szerv 
egy másik típusú költségvetési szervre vonatkozó gazdálkodási szabályokat alkalmazza, 
megfelelő – a tartós (3 évig fennálló) forrásarányra vonatkozó – feltételek fennállása esetén. 
Így a közintézmény közintézeti (100/I. § (6) bekezdés), a közhatalmi szerv közintézményi 
(100/G. § (6) bekezdés) szabályok szerint működhet és gazdálkodhat. Az ellentétes irány is 
lehetséges: a közintézetre közintézményi szabályok alkalmazásának előírása (100/I. § (5) 
bekezdés). A 3 év számítása ezekben az esetekben is 2009-ben kezdődik (amely alapján 
először 2012-ben lehet alkalmazni a szabályokat), azonban a 44. § (8) bekezdése alapján 
lehetőség van a feltételek 2007-2009. évekre való fennállása esetén a szabályok 2010-től való 
alkalmazására. 
Ez a megközelítés is mérlegelhető a tevékenység szerint „vegyes” profilú intézmény 
besorolásakor. 

 
A Kt. 7. §-a egyértelműen definiálja az ellátható tevékenység négy típusát: 
alaptevékenység, kiegészítő tevékenység, kisegítő tevékenység és vállalkozási tevékenység. 
 
Az alaptevékenységet az Ámr. 10. § (6) bekezdése alapján az államháztartási szakfeladatok 
rendje (a továbbiakban: szakfeladat-rend) alapján kell meghatározni, szakfeladat számmal és 
megnevezéssel. Az új szakfeladat-rendet a pénzügyminiszter 8008/2008. (HÉ 51.) PM 
tájékoztatója tartalmazza. 
Amennyiben a szerv folytat kisegítő, illetve vállalkozási tevékenységet, akkor az alapító 
okiratban e tevékenységei arányának felső határát kell meghatározni a szerv kiadásaiban 
(tehát a „kiegészítő” tevékenységét nem!). 
 
c) Működésbeli (funkcionális) besorolás szerint (18. §): 
A Kt. 18. §-a pontosan rögzíti a két kategória, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint 
az önállóan működő költségvetési szerv közötti különbséget. Az elhatárolásuk lényege, hogy 
az utóbbi kategóriába tartozó szerv kizárólag a szakmai alapfeladata ellátását végző 
szervezeti egységekkel rendelkezik. 

2010-től megszűnik az önállóan / részben önállóan működő költségvetési szervi 
megkülönböztetés. E két korábbi kategória külön-külön nem feleltethető meg ezen új 
kategóriáknak. Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a 327/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 
68. § (2) bekezdése alapján a költségvetési szervek részben önállóan gazdálkodó költségvetési 
szervként nem sorolhatók be! 

Az eddigi részben önállóan működő költségvetési szervet is lehet önállóan működő és 
gazdálkodó szervnek besorolni, amennyiben az egyéb támogató funkcióik tekintetében 
(informatika, jogi teendők, üzemeltetés stb.) szervezeti egységgel rendelkezik, vagy hoz létre. 
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IV. A helyi önkormányzatok által elvégzendő főbb intézkedések és határidők 
 
1. A közfeladat ellátásának felülvizsgálatára, a költségvetési szervek besorolására: 

2009. május 15-éig a helyi önkormányzatnak, települési és területi kisebbségi 
önkormányzatnak, országos kisebbségi önkormányzatnak, intézményi társulásnak és többcélú 
kistérségi társulásnak mint irányító szervnek felül kell vizsgálnia a közfeladat ellátásának 
módját szervezeti szempontból. 

A felülvizsgálatot a költségvetési szervekre és gazdálkodó szervezetekre egyaránt el kell 
végezni (44. § (4) bekezdés) azzal, hogy azokra a társaságokra nézve, amelyek a 
felülvizsgálat alapján a továbbiakban is a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 
(a továbbiakban: Gt.) hatálya alatt maradnak, a Kt. nem ír elő feladatot. 

2009. évi átalakítási kötelezettség nincs sem a költségvetési szervek, sem a gazdálkodó 
szervezetek tekintetében. Ha az irányító szerv úgy gondolja, és tételes jogszabályi akadálya 
nincs, akkor megfelelő döntés a jelenlegi helyzet rögzítése a költségvetési szervek új 
besorolásánál. 

Fontos, hogy az új törvényi lehetőségekkel (pl. jogi személyiségű szervezeti egység 
létrehozása, önállóan működő és gazdálkodó szerv átalakítása önállóan működő szervvé) 
később is lehet, sőt célszerű majd élni, s mérlegelve az ágazati sajátosságokat (közoktatás, ld. 
később). 

2009. június 1.: a helyi önkormányzat, települési és területi kisebbségi önkormányzat, 
országos kisebbségi önkormányzat intézményi társulás és többcélú kistérségi társulás 
felülvizsgálata eredményeként azoknál a költségvetési szerveknél, melyek működése július 1-
je után is indokolt, meg kell hozni a Kt.ből adódó intézkedéseket: el kell végezni a 
költségvetési szervek Kt. szerinti besorolását és módosítani kell az alapító okiratokat 
(44. § (4) bekezdés). 

− A május 15-ig végzett felülvizsgálat eredményeként „megmaradó” (vagy újonnan 
alapítandó) költségvetési szerveket a tevékenység jellege alapján a Kt. 15-16. §-ai 
szerint és a feladatellátáshoz gyakorolt funkció alapján a 18. § szerint be kell sorolni. 

− Az alapító okiratot valamennyi költségvetési szerv esetében módosítani kell; 
mindenekelőtt a besorolás miatt, de az alapító okirat kibővült tartalma miatt is. Az 
alapító okirat új tartalmát a Kt. 4. §-a rögzíti. 

− Az alapító okirat módosításáról rendeletben vagy határozatban kell rendelkezni. (a Kt. 
3. § (4) bekezdés, a 2. § (2) és (4) bekezdések alapján) 

− Az alapító okiratokról szóló testületi döntést – rendeletet, határozatot –az elektronikus 
információszabadságról szóló törvény szerinti internetes honlapon közzé kell tenni. 

− A Kincstár június 30-ig bejegyzi – 2009. július 1-jei hatállyal – az adatváltozásokat a 
törzskönyvi nyilvántartásba (44. § (11) bekezdés). Ehhez szükséges, hogy a június 1-jei 
határidővel módosított alapító okiratok minél előbb benyújtásra kerüljenek a 
kincstárnak. Erre irányadónak tekinthető az 5. § (2) bekezdésben foglalt nyolc napos 
határidő. 

− A törzskönyvi nyilvántartásba 2009. június 30-ig be nem jegyzett költségvetési szerv 
(az önkormányzati hivatal kivételével, amelyet legkésőbb 2009. szeptember 1-jéig kell 
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besorolni) 2009. december 31-én e törvény erejénél fogva megszűnik azzal, hogy 
általános jogutódja az irányító szerve (44. § (7) bek.). 

 
2. Intézkedési terv a Kt. végrehajtására 
A Kt. részben pénzügyi-költségvetési, nem kis részben azonban szakmai tevékenységgel 
összefüggő teendőket foglal magában. Ennek megfelelően a feladatok végrehajtása 
hatványozottan igényli a koordinációt: a végrehajtás előkészítésében az önkormányzati hivatal 
pénzügyi-költségvetési szakemberei mellett az érintett szakmai egységeknek is részt kell 
venni, valamennyi érintett vezetői szintet bevonva a munkába, illetve a szükséges döntés-
előkészítések kidolgozásába. 
 
Javasolt a végrehajtásra intézkedési tervet készíteni (erre a korábban említett határozatban 
fel is kéri a Kormány az önkormányzatokat) és abban meghatározni 

− az önkormányzati hivatalban a felelősöket; 
− a hivatalban kijelölt és a hivatalon kívül felkért együttműködőket; 
− a feladatokat konkretizálva és csoportosítva (pl. felelősök, jelleg vagy határidő szerint); 
− a testületi előterjesztés(ek) határidejét; 
− a munkafolyamatokat; 
− a külső és belső egyeztetési igényeket; 
− külön is az elkészítendő dokumentumokat, azok módosítását; 
− az önkormányzati hivatal/jegyző és a települési és területi kisebbségi önkormányzat 

együttműködésének rendjét. 
 

V. A kisebbségi önkormányzatokat érintő változások, feladatok 
 
A kisebbségi önkormányzatok szempontjából gyökeres változást az új szabályozás nem hoz. 
A 2008. évi CV törvény 19. §-a állapítja meg az Áht. 9. § új (5) bekezdését, amely értelmében 
a helyi önkormányzat, valamint a települési, a területi és az országos kisebbségi 
önkormányzat a maga feladatkörében olyan új feladatot vállalhat, amelynek ellátásához a 
költségvetésében megfelelő egyszeri és tartós pénzügyi fedezet áll rendelkezésre, vagy a 
fedezet megteremtéséhez felhatalmazással rendelkezik. Amennyiben a pénzügyi fedezet, 
illetve a felhatalmazás már nem áll rendelkezésre, intézkedni kell az említett új feladat 
megszüntetéséről. 
 
Közfeladat meghatározása, előírása törvényi szinten vagy rendeletben történhet. A Kormány, 
illetve a helyi önkormányzat az Alkotmány alapján közvetlenül nyer felhatalmazást arra, hogy 
alkotmányos feladatkörében önállóan határozzon meg, írjon elő állami, illetve önkormányzati 
feladatot. Nem eredeti jogalkotói hatáskör gyakorlása útján lehetséges, hogy a Nekh. alapján a 
helyi kisebbségi, valamint az országos kisebbségi önkormányzat önként vállaljon magára 
közfeladatot. E - szűkebb értelemben vett - közfeladatok előírása, önkéntes vállalása elé állítja 
a törvény feltételként, hogy ilyen önálló feladat meghatározás csak valós pénzügyi fedezet 
megléte esetén lehetséges. A pénzügyi fedezet egyszeri-induláskori és tartós-folyamatos 
ellátást biztosító meglétének megkövetelése a finanszírozó kényszerhelyzetbe hozását hivatott 
gátolni, ami pl. évközi feladat indításával állna elő.  
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A Kt. új szabályai következtében a kisebbségi önkormányzatok vonatkozásában a törvényi 
szintű költségvetési szervi szabályoktól történő eltéréshez a Nektv.-t speciális szabályok 
kidolgozásával szükséges módosítani.  
A kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásáról szóló 376/2007. (XII.23) Korm. rendelet 
módosítása egyéb speciális (pl. a Kt. szerinti besorolás alapján történő) szabályozásra adna 
lehetőséget, esetleg megoldás lehetne, ha a kisebbségi önkormányzatok gazdálkodására 
egyedi szabályozás kerülne kidolgozásra, vagyis egyáltalán nem lenne utalás a költségvetési 
szervi gazdálkodásra.  
 
Az új szabályozás következtében a különböző szervtípusokat át kell tekinteni, a kisebbségi 
önkormányzatok, illetve a kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek feladat-és 
hatáskörét meg kell vizsgálni, ezután lehet a besorolásukat elvégezni. Tekintettel arra, hogy a 
települési, területi kisebbségi önkormányzat, országos kisebbségi önkormányzat jogi személy, 
de nem költségvetési szerv, ezért a besorolás természetesen rájuk nem vonatkozik. 
 

dr. Solymosi Veronika, dr. Ébert Nóra,  
dr. Iváncsics Ágnes, dr. Papp Barbara,  
dr. Örkényi Judit, dr. Tóvári Krisztina 
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1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 
 

321/2008. (XII. 29.) Korm. rend. Havi 
bér 
Ft/hó 

Heti bér 
Ft/hét 

Napi 
bér 
Ft/nap 

Órabér 
Ft/óra 

Minimális bér                                    Korm. 
rend. 2. §  

    

2009. 01. 01. –től  2009. 12. 31-ig 71.500 16.500 3.290 411 
Legalább középfokú iskolai végzettséget, szakképzettséget igénylő munkakörben 
foglalkoztatottak 
garantált bérminimuma  
2009. 01. 01. –től – 2009. 06. 30.-ig 87.000 20.000 4.000 500 
2009. 07. 01. -től – 2009. 12. 31.-ig 87.500 20.100 4.030 503 

 
A garantált bérminimum a legalább középfokú iskolai végzettséget, szakképzettséget 
igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalót illeti meg a gyakorlati időtől 
függetlenül (Korm. rend. 2. § (1) bek.). A Korm. rend. a költségvetési szerveknél 
közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban állókra is kiterjed. A Kormányrendelet által 
meghatározott személyi alapbér kötelező legkisebb összegét a Ktv., illetve a Kjt. alapján 
megállapított illetményeknek is el kell érniük (Korm. rend. 3. § (2) bek.).  

 
Köztisztviselők illetményalapja 2008. évi CII. tv. (Költségvetési 
tv.) 54. § 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) 43. § (1) bek. 38.650,-Ft 

Közalkalmazotti illetménypótlék 2008. évi CII. tv. (Költségvetési 
tv.) 55. § (1) bek. c) pontja - 1992. évi XXIII. tv. (Kjt.) 69. § 20.000,- Ft 

Legalacsonyabb bírói, ügyészi alapilletmény – I. fizetési fokozat 
2008. évi CII. tv. (Költségvetési tv.) 56. § (1) – (2) bek. 
1997. évi LXVII. tv. 103. § (2) bek. – 1994. évi LXXX. tv. 46/D. § 
(2) bek. 

356.000,-Ft 

Jogi segítői óradíj, kirendelt ügyvédi óradíj 2008. évi CII. tv. 
(Költségvetési tv.) 56. § (3) – (4) bek. – 2003. évi LXXX. tv. 1. § 
(3) bek. – 1998. évi XI. tv. 131. § (2) bek. 

3.000,-Ft/óra 

A nevelő szülői díj legalacsonyabb összege –gyermekenként, 
fiatal felnőttenként 2008. évi CII. tv.  (Költségvetési tv.) 57. § (1) 
bek. – 1997. évi XXXI. tv. 66/F. § (2) bek. 

15.000,-Ft/hó 

A hivatásos nevelő szülői díj legalacsonyabb összege 2008. évi 
CII. tv. (Költségvetési tv.) 57. § (2) bek. - 1997. évi XXXI. tv. 66/L. 
§(1) bek. 

135.000,-Ft/hó 
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2. A 2008. december 31-ét követően megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások  
 
 

Öregségi nyugdíj legkisebb összege  352/2007.(XII. 23.) Korm. 
rend. 7. §7 168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 28.500,-Ft 

Rokkantsági nyugdíj 
352/2007.(XI. 23.) Korm. rend. 8. § 

III. rokkantsági csoportban 28.500,-Ft 
II. rokkantsági csoportban 29.800,-Ft 
I. rokkantsági csoportban 30.850,-Ft 

Baleseti rokkantsági nyugdíj 
352/2007.(XI. 23.) Korm. rend. 9. § 

III. rokkantsági csoportban 28.600,-Ft
II. rokkantsági csoportban 30.000,-Ft
I. rokkantsági csoportban 31.000,-Ft

Árvaellátás legkisebb összege   352/2007.(XII. 23.) Korm. rendelet 
11. § 24.250,-Ft 

Saját jogú nyugellátás ás az özvegyi nyugellátás együttfolyósítási 
összeghatára 
352/2007.(XI. 23.) Korm. rend. 10. §  

63.560,-Ft 

Rokkantsági járadék 351/2007. (XII. 23.) Korm. rend. 4. § a) pont 32.610,-Ft 
Rendszeres szociális járadék    351/2007. (XII. 23.) Korm. rend. 4. 
§ b) pont 26.420,-Ft 

Házastársi pótlék és az ahhoz járó kiegészítés együttes összege 
351/2007. (XII. 23.) Korm. rend. 2. § 19.970,-Ft 

Házastárs után járó jövedelempótlék    351/2007. (XII. 23.) Korm. 
rend. 2. §t 13.860,-Ft 

Egészségkárosodási járadék maximális összege 
351/2007. (XII. 23.) Korm. rend. 1. § (2) bek. b) pont 85.500,-Ft 

Vakok személyi járadéka   351/2007. (XII. 23.) Korm. rend. 1. § 
(3) bek. 15.020,-Ft 

Rehabilitációs járadék minimális összege: a (III. csoportú) 
rokkantsági nyugdíj legkisebb összegének 120%-a  
2007. évi LXXXIV. tv. 4. §  

34.200,-Ft 

                                                 
7 A táblázat a nyugdíjakat és nyugdíjszerű ellátásokat a 2009. január 5.-én hatályos jogszabályok alapján 
tartalmazza! 
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3. Álláskeresők támogatása, vállalkozói járadék, keresetpótló juttatás 
 

1991. évi IV. tv. Minimum Maximum 
Álláskeresők járadéka (ÁJ) 
* 
1. szakasz (folyósítási idő 
fele, max. 91 nap) 1991. évi 
IV. tv. 26.§ 
 

minimálbér 60%-a:  
42.900,-Ft/hó 
  1.430,-Ft/nap 

minimálbér 60%-ának 
kétszerese: 
85.800,-Ft/hó  
  2.860,-Ft/nap 

Álláskeresők járadéka (ÁJ)  
2. szakasz (hátralévő idő, max. 
179 nap) 

minimálbér 60%-a: 
42.900,-Ft/hó      1.430,-Ft/nap 

Álláskeresők segélye (ÁS) 
1991. évi IV. tv. 30.§ 

A minimálbér 40%-a: 
28.600,-Ft       953,-Ft/nap 

Vállalkozói járadék (VJ) ** 
1991. évi IV. tv. 45 § 

Az öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének 
90%-a: 
25.650,-Ft/hó    855,-Ft/n

Az öregségi nyugdíj 
legkisebb összegének 90%-
ának kétszerese: 51.300,-
Ft/hó      1.710,-Ft/nap 

Keresetpótló juttatás 1991. 
évi IV. tv. 14. § (6) bek. 
alapján 60-100% között 
mérlegelési jogkörben 
állapítható meg 

42.900 – 71.500,-Ft/hó    1.430 – 2.383-,-Ft/nap 
Csak a munkaügyi kirendeltség által ajánlott, vagy 
elfogadott intenzív – heti 20 órás – képzésben való 
részvétel esetén jár! 

 
* Általános mértéke: az átlagkereset 60%-a; 
** Általános mértéke: a vállalkozói járulék alapját képező jövedelem 65%-a; 

 
 

A vállalkozói járulék alapjának kiszámításakor az álláskeresővé válást megelőző négy 
naptári éven belül annak az utolsó naptári évnek a jövedelmét kell figyelembe venni, 
amelyben az álláskereső legalább hat hónapon keresztül vállalkozói járulékot fizetett. Ilyen 
naptári év hiányában a vállalkozói járadék összegének alapjaként az álláskeresővé válást 
megelőző naptári évben hatályos kötelező legkisebb munkabért kell figyelembe venni. A 
vállalkozói járulék befizetéséről, valamint a vállalkozói járadék alapját képező 
jövedelemről az APEH igazolást állít ki. 
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4. Munkaadók által fizetendő közterhek 
 

Munkaadó TB járulék 
fizetési kötelezettsége 

1997. évi LXXX. tv. (Tbj) 
19.§(1)-(2)- (3) bek. 

Nyugdíjbiztosítási járulék 24 % 
Egészségbiztosí

tási járulék 
Természetbe

ni 
4,5 % 

Pénzbeli 0,5 % 
Összesen 29 % 

Munkaadói járulék                          1991. évi IV. tv. 40. § Társadalombiztosítási 
járulékalap 

3 %-a 
Rehabilitációs hozzájárulás      1991. évi IV. tv. 41/A. § (5) 

bek. Munkaügyi Közlöny 2008/9. szám 
177.600,-Ft/év/fő 

 
Szakképzési hozzájárulás               2003. évi LXXXVI. tv. 

3. § (3) bek. 
Társadalombiztosítási 
járulékalap 1,5 %-a 

Tételes egészségügyi hozzájárulás (EHO) 
1998. évi LXVI. tv. 9. § (1) bek. 

 
Nem kell megfizetni a tételes egészségügyi hozzájárulást a 
START-kártyával, a START PLUSZ és START EXTRA 

kártyával rendelkező személy külön törvényben 
meghatározottak szerinti kedvezményes 

foglalkoztatásának, időtartama alatt (7. § (1) bekezdés e) 
pont; 

1.950,-Ft/hó (65,-Ft/nap) 
 

Részmunkaidős 
foglalkoztatás esetén a tételes 
egészségügyi hozzájárulást a 

teljes és részmunkaidő 
arányának megfelelően, de 

legalább 50%-ban kell 
megfizetni (9. § (3) bek.). 

 
 

Munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a TB járulékot havonta legalább a 
minimálbér kétszeresének megfelelő összeg, 143.000,-Ft minimum járulékalap – 
részmunkaidő esetén ezen összeg arányos része – után köteles megfizetni. Ha a 
járulékalapot képező jövedelem nem éri el a minimum járulékalapot, a foglalkoztató a 
2003. évi XCII. tv. (Art.) 31. § (2) bekezdésében meghatározott bevallásában tehet 
bejelentést arról, hogy a társadalombiztosítási járulékot a járulékalapot képező jövedelem 
után fizeti meg (Tbj. 20. § (2) bek.). 
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5. Vállalkozói járulék 

(1991. évi IV. tv.  46/B. § (1) bek.) 
Egyéni/társas vállalkozó egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelmének  4%-a 
 
Nem kell vállalkozói járulékot fizetni annak, aki öregségi, rokkantsági, baleseti 
rokkantsági nyugdíjban részesül, vagy arra - jogosulttá vált, továbbá aki a vállalkozói 
tevékenysége folytatásával egyidejűleg munkaviszonyban is áll, vagy oktatási intézmény 
nappali tagozatán tanulmányokat folytat. Amennyiben az egyéni vállalkozó társas 
vállalkozóként is biztosított, a vállalkozói járulékot csak az egyéni vállalkozásában kell 
megfizetnie. Ha az egyéni vállalkozó a Tbj. 31.§ (6) bekezdésében foglaltak szerint 2009. 
01. 31.-ig nyilatkozatot tett a társas vállalkozás részére, hogy járulékfizetési kötelezettségét 
társas vállalkozóként teljesíti, vállalkozó járulékfizetési kötelezettségének is társas 
vállalkozóként kell eleget tennie. Ha a biztosított társas vállalkozó egyidejűleg több 
gazdasági társaság személyesen közreműködő tagja, a vállalkozói járulékot abban a 
vállalkozásban kell megfizetnie, amelyben a Tbj. 31.§ (5) bekezdése szerint 
járulékfizetésre kötelezett. 

 
 

6. Munkavállalók által fizetendő közterhek 
 

Munkavállaló egyéni 
járulék és 
magánnyugdíj-pénztári 
tagdíj fizetési 
kötelezettsége 
1997. évi LXXX. tv. 
(Tbj.) 19.§(1)-(2)- (3) 
bek. 

Nyugdíjjárulék Pénztártag  1,5 % 
(8% tagdíj) 

Nem pénztártag 9,5 % 
Egészségbiztosítási 
járulék 

Természetbeni* 4 % 
Pénzbeli** 2 % 

Összesen 
15,5 % 

Munkavállalói járulék                          1991. évi IV. tv. 41.§. Egészségbiztosítási 
járulékalap 1,5 %-a 

A nyugdíjjárulék fizetés felső határának egy naptári napra jutó 
összege 

2008. évi CII. tv. (Költségvetési tv.) 53. § (1) bek. és az 1997. évi 
LXXX. tv. (Tbj) 24. § (2) bek. 

20.400,-Ft/nap 

 
* A saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott a járulékalapot képező jövedelme után 
természetbeni egészségbiztosítási járulékot és nyugdíjjárulékot fizet. Ha a nyugdíj 
folyósítása szünetel, a saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott pénzbeli egészségbiztosítási 
járulékot is köteles fizetni (Tbj. 25. §). A saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott, valamint a 
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kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozó magán-nyugdíjpénztári 
tagsága esetén is 9,5 százalék nyugdíjjárulékot fizet (Tbj. 19. § (2) bek.). 
** Több biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony esetén a pénzbeli egészségbiztosítási 
járulékot csak azon biztosítási jogviszonyban kell megfizetni, ahol heti 36 órát meghaladó 
foglalkoztatás van. A heti 36 órás foglalkoztatás megállapításánál az egyidejűleg fennálló 
munkaviszonyokban előírt munkaidőt össze kell számítani (Tbj. 31. § (3) bek.). 

 
 

7. Egészségügyi szolgáltatási járulék 
  4.500,- Ft/hó (150,- Ft/nap) 
 

Egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni az a belföldi személy, aki nem biztosított és 
egészségügyi szolgáltatásra a törvény alapján nem jogosult, továbbá a kiegészítő 
tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, illetve a kiegészítő tevékenységet folytató társas 
vállalkozó után a társas vállalkozás. [Tbj. 19. § (4) bek. 39. § (2) bek.] 

 
 

8. Adósávok, adókedvezmények 
 

Adósávok 1995. évi CXVII. 
törvény (Szja. tv.) 30. § 

Az adójóváírás évi 2.762.000,- Ft összes bevallott 
jövedelemig jár, de 1.250.000,- Ft feletti éves 

jövedelem esetén a levonható adójóváírás összegét 
csökkenteni kell az 1.250.000,- Ft feletti rész 9 %-

ával. 
A 2.762.000,- Ft-ot meghaladó éves jövedelem 

esetén az adójóváírás „elfogy”, igénybevételére 
lehetőség nincs. Az adójóváírás nem érvényesíthető 

az adóelőlegnél, ha a magánszemély adóelőleg 
alapját képező jövedelem összege meghaladja az 

1.250.000,- Ft-t. 

Adójóváírás  Szja. tv. 33. § 

Adójóváírás összege az adóévben történ bérkifizetés 
18%-a, jogosultsági hónaponként maximum         

11.340,-Ft 
Jogosultsági határ:                            

1.250.000,-Ft 

Adómentes juttatások 
[1995. évi CXVII. törvény (Szja. 

tv.) 7. § k) pont, 1. számú 
melléklet 2.7.,  8.3., 8.17., 8.19., 

8.30., 8.34 pont] 
Megszűnt az egyes 

adókedvezmények 400.000,-Ft-os 
korlátja. 

Üdülési csekk:                                 
71.500,- Ft/év 

Természetbeni meleg étkeztetés (ideértve az erre 
jogosító utalványt is)                              :            

12.000,- Ft/hó 
Étkezési utalvány:                              

6.000,- Ft/hó 
Iskolakezdési támogatás:                        

21.450,- Ft/év 
Csekély értékű ajándék legfeljebb évi 
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3 alkalommal alkalmanként                       
7.150,- Ft 

Munkáltató lakáscélú felhasználásra 
nyújtott támogatása                             

1.000.000,-Ft 
Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba fizetett 

munkáltatói hozzájárulás                        
35.750,- Ft/hó 

és/vagy 
önkéntes egészségpénztárba fizetett  munkáltatói 

munkáltatói hozzájárulás                        
21.450,- Ft/hó 

 
Mezőgazdasági őstermelőnek az e 
tevékenységből származó Szja. tv. 
23. § szerint figyelembe veendő 
jövedelme 
[1991. évi IV. tv. 58. § (5) bek. 
e./2. pont, és 1995. évi CXVII. tv. 
(Szja. tv.) 23. §] 

600.000,-Ft 

 
 

9. Pénzbeli társadalombiztosítási ellátások és családtámogatások 
 

Terhességi gyermekágyi 
segély (GYÁS) 1997. évi 

LXXXIII. tv. 
(Eb. tv.) 42. § 

A naptári napi átlagkereset 70 %-a 

Gyermekgondozási díj 
(GYED) 1997. évi 

LXXXIII. tv. 
(Eb. tv.) 42/D. § (1) bek. 

A naptári napi átlagkereset 70 %-a, de legfeljebb havonta a 
minimálbér kétszeresének 70 %-a: 100.100,-Ft 

Táppénz 1997. évi 
LXXXIII. tv. (Eb. tv.) 48. 

§ (8) bek. 

A napi átlagkereset 70 %-a (folyamatos, legalább 2 év 
biztosítási idő esetében) 

A napi átlagkereset 60 %-a (2 évnél rövidebb biztosítási idő 
esetében vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás esetén) 

Családi pótlék  (CSP) 
1998. évi LXXXIV. tv. 
(Cst.) 11. § (1) bek. 

 

ÉV KÖZBEN VÁLTOZIK 2009. 01. 01. 2009. 09. 01. 
Egy gyermekes család esetén 12.200,-Ft/hó 12.700,-Ft/hó 

Egy gyermeket nevelő 
egyedülálló esetén 13.700,-Ft/hó 14.300,-Ft/hó 

Kétgyermekes család esetén 
gyermekenként 13.300,-Ft/hó 13.900,-Ft/hó 

Két gyermeket nevelő 
egyedülálló esetén 

gyermekenként 
14.800,-Ft/ 15.500,-Ft/hó 
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Három, vagy több gyermeket 
nevelő család 

esetén gyermekenként 
16.000,-Ft/hó 16.700,-Ft/hó 

Három vagy több gyermeket 
nevelő egyedülálló esetén 

gyermekenként 
17.000,-Ft/hó 17.800,-Ft/hó 

 

Tartósan beteg, illetve 
súlyosan fogyatékos 

gyermeket nevelő család 
esetén gyermekenként 

23.300,-Ft/hó 24.300,-Ft/hó 
 

Tartósan beteg, illetve 
súlyosan fogyatékos 
gyermeket nevelő 
egyedülálló esetén 

gyermekenként 

25.900,-Ft/hó 27.100,-Ft/hó 
 

Nagykorú fogyatékos esetén 20.300,-Ft/hó 21.200,-Ft/hó 
Intézményben elhelyezett 

gyermek esetén 14.800,-Ft/hó 15.500,-Ft/hó 

  

Anyasági támogatás 
1998. évi LXXXIV. tv. 

(Cst.) 31. § 

Az öregségi nyugdíjminimum 225 %-a:                     
64.125,-Ft 

Ikergyermek esetén 300%-a:                              
85.500,-Ft 

A támogatás a szülést követő 180 napon belül igényelhető, ha 
az anya legalább négyszer – koraszülés esetén egyszer – részt 

vett terhes-gondozáson (Cst. 29. és 32. §). 

Gyermekgondozási 
segély (GYES) 1998. évi 
LXXXIV. tv. (Cst.) 26. § 

(1)-(2) bek. 

Az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a:                     
28.500,-Ft/hó 

Ikergyermek esetén 200%-a:                              
57.000,-Ft/hó 

A gyermek 3 éves koráig, ikergyermekek esetén a tankötelessé 
válás évének végéig, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek 

után a gyermek 10 éves koráig vehető igénybe (Cst. 20. §). 
Gyermeknevelési 

támogatás (GYET) 1998. 
évi LXXXIV. tv. (Cst.) 26. 

§(1) bek. 

Az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a:                    
28.500,-Ft/hó 

A támogatásban az a szülő részesülhet, aki 3 vagy több 
gyermeket nevel, és a legkisebb 3 és 8 év közötti (Cst. 23. §) 

 
10.  Kis összegű követelés értékhatára  100.000,-Ft 

  [2008. évi CII. tv. (Költségvetési tv.) 9. § (2) bek.] 
 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108. § (4) bekezdés alapján az 
államháztartás alrendszereiben - az önkéntes teljesítésre történő felhíváson kívül - a fenti 
értékhatárt el nem érő kis összegű követelést behajtásra előírni nem kell. 
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11. Alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzéskor a kifizetett munkadíj, 
közteherjegy értéke és az ellátási alap  

 
Ha a kifizetett 

munkadíj (Ft/nap) 
A közteherjegy 
értéke (Ft/nap) 

Az ellátási alap (Ft/nap) 

1. 1800-2399 400 2700 
2. 2400-2999 700 3600 
3. 3000-3599 900 4500 
4. 3600-4600 1100 5400 

* Az alkalmi munkavállalásról szóló 1997. évi LXXIV. törvény melléklete alapján 
 

12. Szociális ellátások 
 

Rendszeres szociális 
segély (RSZS) 1993. évi 
III. tv. (Szoc. tv.) 37/B § 
37/C. § (2) bek. 

Jogosult Havi összege 

Az az aktív korúak ellátására 
jogosult személy, aki az 
ellátásra való jogosultság 
kezdő napján 
a) egészségkárosodott 
személynek minősül, vagy 
b) az 55. életévét betöltötte, 
vagy 
c) 14 éven aluli kiskorú 
gyermeket nevel - feltéve, 
hogy a családban élő 
gyermekek valamelyikére 
tekintettel más személy nem 
részesül a Cst. szerinti 
gyermekgondozási 
támogatásban, 
gyermekgondozási díjban, 
terhességi gyermekágyi 
segélyben - és a gyermek 
ellátását napközbeni ellátást 
biztosító intézményben 
[Gyvt. 41. § (3) bek.] nem 
tudják biztosítani, 
rendszeres szociális 
segélyre jogosult. 

A rendszeres szociális segély 
havi összege a fogyasztási 
egység alapján számított 
családi jövedelemhatár 
összegének és a jogosult 
családja tényleges havi 
összjövedelmének 
különbözete, de nem 
haladhatja meg a teljes 
munkaidőben foglalkoztatott 
munkavállaló részére 
megállapított személyi 
alapbér mindenkori kötelező 
legkisebb összegének 
(71.500,- Ft) személyi 
jövedelemadóval, 
munkavállalói, 
egészségbiztosítási és 
nyugdíjjárulékkal csökkentett 
összegét. A családi 
jövedelemhatár összege 
megegyezik a család 
fogyasztási egységeihez 
tartozó arányszámok 
összegének és az öregségi 
nyugdíj mindenkori 
legkisebb összege 90%-ának 
szorzatával. Rendszeres 
szociális segélyre egy 
családban egyidejűleg csak 
egy személy jogosult. 
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Rendelkezésre állási 
támogatás  (RÁT) 
1993. évi III. tv. (Szoc. 
tv.) 37.§ 

Jogosult Havi összege 
Az aktív korúak ellátására 
jogosult személyt arra az 
időtartamra, amikor 
a) közfoglalkoztatásban neki 
fel nem róható okból nem 
vesz részt és táppénzben 
vagy távolléti díjban nem 
részesül, vagy 
b) olyan képzésben vesz 
részt, amelyhez az Flt. 
szerinti keresetpótló juttatást 
részére nem állapítottak meg, 
(2) A 35. § (1) bekezdése 
szerinti személy esetében az 
aktív korúak ellátására való 
jogosultságot megállapító 
határozatban egyidejűleg 
rendelkezni kell a 
rendelkezésre állási 
támogatásra való jogosultság 
megállapításáról. 

A rendelkezésre állási 
támogatás havi összege az 
öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összege:  
28.500,-Ft/hó 

Időskorúak járadéka 
1993. évi III. tv. (Szoc. 
tv.) 32/B § és 32/C § 

Jogosult Havi összege 
a 62. életévét, illetőleg a reá 
irányadó nyugdíjkorhatárt 
betöltött személy, akinek 
saját és vele együtt lakó 
házastársa, élettársa 
jövedelme alapján számított 
egy főre jutó havi jövedelme 
nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 80%-
át, 

a) 
az öregségi nyugdíj 

minimum 80%-a: 22.800,-Ft 
 

az egyedülálló, 62. életévét, 
illetőleg a reá irányadó 
nyugdíjkorhatárt betöltött, de 
75 évesnél fiatalabb személy, 
akinek havi jövedelme nem 
haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 95%-
át, 

b) 
az öregségi nyugdíj 

minimum 95%-a: 27.075,-Ft 
 

az egyedülálló, 75. életévét 
betöltött személy, akinek 

c) 
az öregségi nyugdíj 
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havi jövedelme nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb 
összegének 130%-át. 

minimum 130%-a:37.050,-Ft
 

Jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az időskorúak 
járadékának havi összege a fentiek szerint járó összeg és 
a jogosult havi jövedelmének a különbözete. 

Ápolási díj 
1993. évi III. tv. (Szoc. 

tv.) 44. § 

Jogosult Havi összeg 

Ápolási díjra jogosult - a 
jegyes kivételével - a 

hozzátartozó [Ptk. 685. § b) 
pontja], ha állandó és tartós 

gondozásra szoruló 
- súlyosan fogyatékos, 

vagy 
- tartósan beteg 18 év alatti 

személy gondozását, ápolását 
végzi (Szoc. tv. 41. §) 

 

A súlyosan fogyatékos, vagy 
tartósan beteg 18 év alatti 
személy gondozása esetén az 
öregségi nyugdíjminimum 
100 %-a:  
28.500,-Ft 
 
A fokozott ápolást igénylő 
súlyosan fogyatékos személy 
gondozása, ápolása esetén az 
öregségi nyugdíjminimum 
130 %-a:  
37.050,-Ft 
 
A 18. életévét betöltött 
tartósan beteg személy 
ápolása esetén legalább az 
öregségi nyugdíjminimum 80 
%-a: 
22.800,-Ft 
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Legfelsőbb Bíróság ítélete körjegyzőségi normatív támogatással 

kapcsolatban 
 
A felperes község önkormányzata a 2005. évben az egész évre vonatkozóan igénybe vette a 
központi költségvetésből körjegyzőség működésével kapcsolatos hozzájárulást annak 
ellenére, hogy a korábbi körjegyző közszolgálati jogviszonyának 2004. december 31-i 
megszűnése és az új körjegyző 2005. június 1. napján történt kinevezése folytán 5 hónapig 
nem rendelkezett körjegyzővel. A Magyar Államkincstár elsőfokú szerve a 2005. évi 
elszámolás felülvizsgálata során a támogatás igénybevételét jogtalannak minősítette, és a 
felperest a támogatás visszafizetésére kötelezte. A felperes fellebbezése folytán a 
másodfokú szerv az elsőfokú határozatot helybenhagyta, majd a Somogy Megyei Bíróság is 
elutasította a felperes keresetét.  
 
A jogerős ítélet ellen a felperes felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő. Arra hivatkozott, 
hogy a jogerős ítélet tévesen értelmezte a Tv. 3. számú mellékletének 3. pontját. 
Hangsúlyozta, hogy miután a felperesi önkormányzat közigazgatási feladatait egész évben 
körjegyzőségi formában látta el, és az újabb körjegyző kinevezése hat hónapon belül 
megtörtént, a hozzájárulás teljes évi összege jár.  
 
A Tv. 3. számú melléklete tartalmazza a helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásait. 
Ezen melléklet 3. pontjának utolsó bekezdése szerint: „Amennyiben az önkormányzat hat 
hónapot meghaladóan nem rendelkezik kinevezett körjegyzővel, e hozzájárulás 
időarányos része nem illeti meg. Ez érvényes abban az esetben is, ha a hat hónap a 
költségvetési évet megelőző évben kezdődik. Új körjegyző kinevezése esetén az első 
betöltött teljes hónaptól jár az időarányos hozzájárulás.” 
 
A Legfelsőbb Bíróság álláspontja szerint a Tv. 3. számú mellékletének 3. pontja 
alkalmazása során abból kell kiindulni, hogy a Tv. az önálló polgármesteri hivatallal 
szemben alap- és ösztönző hozzájárulás megállapításával a körjegyzőségek alakítását 
preferálja. A hozzájárulás igénybevételének alapja tehát a körjegyzőség léte. E 
szabályozási logikát támasztja alá az is, hogy a támogatást a körjegyzőség megalakulásától 
annak megszűnéséig igénybe lehet venni (meg kell jegyezni, hogy a megalakulásnál a 
kinevezett körjegyzővel való rendelkezés feltétel). A körjegyzőség megalakulásától járó 
hozzájárulást a körjegyzőség csak akkor nem veheti igénybe kivételesen, ha hat hónapot 
meghaladó időtartamban nem foglalkoztat körjegyzőt. Ilyenkor a hozzájárulás időarányos 
részére való jogosultságát elveszti. Az a szabály, hogy új körjegyző kinevezése esetén az első 
betöltött teljes hónaptól jár az időarányos hozzájárulás, csak úgy értelmezhető, hogy ha hat 
hónap körjegyző nélkül eltöltött időszakot követően történik az új körjegyző kinevezése. Az 
utolsó mondatot a törvényalkotó nem helyezte új bekezdésbe, ezért nem tekinthető önálló 
szabálynak, csak rész-szabálya annak a költségvetési jogi tényállásnak, hogy az 
önkormányzat hat hónapot meghaladóan nem rendelkezik kinevezett körjegyzővel. 
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A fentiekre figyelemmel a kivételes szabályt a körjegyző öt hónapos hiányára 
kiterjeszteni nem lehet. A felperes tehát – miután hat hónapnál rövidebb ideig működött 
kinevezett körjegyző nélkül –, az egész éves alap- és ösztönző hozzájárulásra jogosult volt. 
  
A Legfelsőbb Bíróság az alperest új eljárásra kötelezte. A megismételt eljárásban a 
felperes fellebbezését oly módon kell elbírálni, hogy a körjegyzőség működéséhez 
igényelt alap- és ösztönző hozzájárulás igénybevételét jogszerűnek kell tekinteni. 

 
Felügyeleti és Igazgatási Monitoring Főosztály 
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Tájékoztató a telepengedélyezésről szóló 358/2008.(XII.31.) Korm. rendelet 

szabályairól 
 
Az új Korm. rendelet a korábban hatályos 80/1999.(VI.11.) Korm. rendeletet teljes egészében 
hatályon kívül helyezte. A rendelet hatályba lépésének ideje 2009. március 31. napja. 
 
Jelentősen megváltozik az eljárás rendje, tekintettel arra. hogy az építési jogszabályokban 
foglaltakhoz hasonlóan, a rendelet 1. és 2. számú mellékleteiben foglalt tevékenységeket 
engedély, vagy bejelentés alapján lehet folytatni.  
A bejelentés alapján a vállalkozók lényegesen egyszerűbben, gyorsabban kezdhetik meg a 
tevékenységüket. 
 
Alapvető változást jelent továbbá a hatáskör telepítés, tekintettel arra, hogy a rendelet 
hatályba lépését követően az eljárást a kistérségi jegyző folytatja.  
 
Lényeges, megváltozott eljárási szabályok: 
 
I. Bejelentés alapján folytatott eljárás 
 
A 2.§. (2) bekezdése határozza meg a bejelentéshez kötöttség feltételeit.  A ba) pontban 
meghatározott külön jogszabály értelemszerűen a HÉSZ, illetve ennek hiányában az Étv. 
szabályai. 
A 7.§. (1-2) bek.: E rendelkezések szerint a jegyző a bejelentést követően haladéktalanul 
köteles meggyőződni arról, hogy a tevékenység az övezeti besorolás alapján végezhető-e, s ha 
igen, a bejelentés alapján haladéktalanul intézkedik a nyilvántartásba vételről, majd a 8.§. (2) 
bekezdés alapján a bejelentés másolatát a nyilvántartási számmal együtt megküldi az itt 
felsorolt személyeknek és szerveknek. Álláspontunk szerint a bejelentést lényegében 
záradékolni szükséges azzal, hogy a „bejelentést tudomásul vettem, a …  tevékenység 
végzését … számon nyilvántartásba vettem.” Külön határozatot nem kell hozni ! A rendelet 
tehát speciális eljárási határidőt határozott meg, amelynek betartására a jövőbeni eljárások 
során kiemelt figyelmet kell fordítani. Álláspontunk szerint a „haladéktalanul” időtartam 
maximum 5 munkanapot jelenthet. 
 
Új kötelezettség tehát a fentiek szerint a nyilvántartás vezetés, valamint ennek interneten 
történő közzététele. (természetesen ez az engedély alapján folytatott eljárásokra is vonatkozik) 
 
A 8.§. (3) bekezdés szerint meghatározott bejelentés köteles tevékenységek esetén a 
bejelentés megküldését követő huszonkét munkanapon belül a szakhatóságok ellenőrzést 
kötelesek lefolytatni, amelyről készült jegyzőkönyvet az ellenőrzést követő öt munkanapon 
belül kötelesek megküldeni az eljáró hatóságnak, ezért javasoljuk, hogy a bejelentést 
követően az ügyet határidőbe helyezzék. 
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II. Engedélyezési eljárás 
 
Az engedélyezési eljárás lényegében metodikájában nem különbözik a korábban hatályos 
rendeleti szabályoktól. A rendelet meghatározza az eljárásban részt vevők körét, a helyszíni 
szemle szabályait, valamint a döntés kézbesítésének szabályait. Fontos, hogy a helyszíni 
szemléről szóló értesítés mellé minden érintettnek – így a szomszédoknak is – meg kell 
küldeni a kérelmet, valamint az ehhez csatolt dokumentációt. (5.§. /3/ bek. alapján). A 
szakhatóságok állásfoglalásukat 15 napon belül kötelesek megadni, kivéve a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatalt, amelynek a szakhatósági eljárására megállapított  idő 30 nap. 
Az eljárás a korábbiakhoz hasonlóan azzal indul, hogy a jegyző köteles meggyőződni arról, 
hogy a tevékenység az övezeti besorolás alapján végezhető-e. A korábbi eljárás során ebben a 
kérdésben az építési hatóság szakhatósági állásfoglalást adott e tárgyban. Tekintettel arra, 
hogy az építési hatóság szakhatóságként történő közreműködését a kormányrendelet nem 
állapította meg – vélhetőleg annak okán hogy az eljáró hatóság és az építési hatóság is a 
kistérség helye szerint illetékes jegyző – ezért ebben az esetben az eljárás során a jegyző 
rögzítheti az iratban az övezeti besorolásra vonatkozó megállapítást, illetve az 
építéshatóságtól „állásfoglalást” szerezhet be.  (a hatáskör címzettje ugyanaz, ugyanakkor a 
valóságban szervezeti egységek elkülönülten működnek) Ennek gyakorlatát helyben kell 
kialakítani.  
Új elem, hogy minden esetben kötelező helyszíni szemlét tartani – amennyiben a tevékenység 
folytatása övezetileg nem kizárt -, valamint a rendőrség az eljárásban nem vesz részt, csak a 
döntésről értesül.  
 
A korábban hatályos Korm. rendelet nem nevesítette a jogutódlás szabályait, a használó 
személyében történő változást adatváltozásként kezelte, amellyel kapcsolatban többször 
jogértelmezési bizonytalanság lépett fel. Ezt a bizonytalanságot küszöbölte ki a 9.§. (3) 
bekezdésében foglalt rendelkezés, amely a használó személyében történő változás – 
jogutódlás – szabályait egyértelműen meghatározza. 
 
Adatváltozásnak a 9.§. (1) bekezdése szerint a nyilvántartásban szereplő adatatok 
megváltozása tekintendő. A tevékenységi kör bővítése esetén az eljárás változatlan, a 
tevékenység tekintetében új eljárást kell lefolytatni.  
 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az eljárási határidő a korábbi 60 nappal szemben 30 nap - 
tekintettel arra, hogy a Korm. rendelet speciális határidőt nem állapított meg - természetesen a 
Ket. határidő (be)számítására vonatkozó szabályai figyelembevételével. 
 
 
Egyéb szabályok 
 
A 11.§. rendelkezik a rendelet hatályba lépését követő kötelezettségekről, valamint a 
folyamatban lévő ügyekkel kapcsolatos eljárásról. Sajátos szabály a 11.§. (5) bekezdése, mely 
szerint amennyiben e rendelet alapján a tevékenység nem telepengedély köteles, az eljárást 
meg kell szüntetni. Természetesen ekkor vizsgálandó egyidejűleg az is, hogy a tevékenység 
bejelentés köteles-e. 
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A rendelet hatályba lépését követő 30 napon belül a települési önkormányzatok jegyzői 
kötelesek a működő telepek iratait a kistérségi jegyző részére átadni. Kérjük, a T. Kollégákat, 
hogy erre a feladatra a jogszabályban meghatározott időtartamot figyelembe véve készüljenek 
fel. Praktikusan azt javasoljuk, hogy mivel a korábban hatályos rendelet 1999-ben lépett 
hatályba, így eddig az időpontig visszamenőleg az irattári jel alapján lehet ezen iratokat 
fellelni, tekintettel arra, hogy ezidáig hivatalos nyilvántartást nem kellett vezetni. (Nem 
hivatalosan sok esetben az ügyintéző készített saját nyilvántartást, amely segítséget jelenthet.)   
 
A rendelet 11.§. (6) bekezdése szerint az átadott iratok alapján a kistérségi jegyző a működő 
telepet nyilvántartásba veszi. Amennyiben a tevékenység a rendelet alapján bejelentéshez 
kötött, a hatályba lépését követő 60 napon belül a korábban kiadott telepengedély bevonásával 
egyidejűleg kell a telepet nyilvántartásba venni. Ekkor az eljárást hivatalból kell folytatni. 
Tekintettel arra, hogy a rendelet nem tér ki arra, hogy ekkor milyen „engedély” alapján 
üzemel a telep, ezért álláspontunk szerint a telepengedélyt határozattal kell bevonni, s e 
határozatban kell a nyilvántartásba vételről rendelkezni, ellentétben a kérelem alapján történő 
bejelentéshez kötött tevékenységekkel összefüggő eljárással, amikor is nem határozattal kell 
dönteni.  
 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 
szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 10.§ (1) bekezdése alapján környezeti zajt előidéző 
üzemi zajforrás esetén az üzemeltető köteles a tevékenység megkezdése előtt ( új létesítmény, 
vagy tevékenység esetén ) környezetvédelmi hatóságtól egyedi zajkibocsátási határérték 
megállapítását kérni. Ipari tevékenység esetében e rendelet 4.§. (3) bekezdés a.) pontja alapján 
a környezetvédelmi hatósági hatáskört a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi 
felügyelőség gyakorolja.    
A rendelet 34.§. (1) bek. a.) pontja szerint meghatározott körben a működő üzemi zajforrások 
esetében e kérelmet 2009. január 1. napjáig be kellett nyújtani. 
Az eljárás a rendelet 11.§. (3) bekezdés alapján szükség esetén hivatalból is indítható. 
 
Felhívjuk tehát a figyelmet arra, hogy az új eljárások során hozott határozatokban erről a 
kötelezettségről tájékoztassák a kérelmezőt, illetve amennyiben az egyedi határérték 
megállapítás az engedélyezés előtt megtörtént e tényt - határozat számát – a döntésben 
tüntessék fel azzal, hogy az abban foglaltakat az üzemeltető köteles betartani. A működő 
telepek esetében e jogszabályi kötelezettség teljesítését ellenőrzés alapján lehet megállapítani.  
 
Az eljárásban közreműködő regionális illetékességű szakhatóságok címei: 
 
Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 7623 Pécs, 
Papnövelde u. 13. 
 
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Pécsi Mérésügyi és Műszaki Biztonsági 
Hatóság, 7623 Pécs, József Attila u. 13.  
 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Dél-dunántúli Iroda 7624 Pécs, Szent István tér 15. 
 

Kaszásné Szalai Klára 
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A Kormány 362/2008. (XII.31.) Korm. rendelete (továbbiakban: R.) által az 
üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható 
kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről a 133/2007. (VI. 13.) 

Korm. rendeletben (továbbiakban: Kr.) hozott, 2009. március 1-jétől 
hatályos, jegyzőket érintő változások. 

 
I.) Kr. 3. § (2) bekezdés: A kereskedőnek a működési engedély kérelemhez a módosítás előtt 
csatolni kellett a szakhatósági hozzájáruláshoz szükséges külön jogszabály által előírt 
tervdokumentumokat, dokumentumokat. Az előbbi rendelkezést az R. 2009. március 1-jétől 
hatályon kívül helyezte.    
 
II.) A R. egy teljesen új szakaszt hozott be a Kr-be: 3/A. § elnevezéssel, melyben 
meghatározza a működési engedélyezésben résztvevő szakhatóságokat. Az eljárásban 
szakhatóságként működik közre az ÁNTSZ (kivéve a Magyar Honvédség létesítményeinek 
területén működtetni kívánt üzlet működésének engedélyezésével), meghatározott esetekben a 
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőség, a tűzvédelmi szakhatóság (kivéve a Magyar Honvédség létesítményeinek 
területén működtetni kívánt üzlet működésének engedélyezésével), továbbá az építésügyi 
szakhatóság. A Nemzeti Közlekedési Hatóság, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a 
rendőrkapitányság 2009. március 1-jétől már nem működnek közre szakhatóságként a 
működési engedélyezési eljárásban. Az építésügyi hatóság szakhatósági állásfoglalását már 
nem minden esetben kell kérnie a jegyzőnek, hanem csak abban az esetben, ha az üzletre, 
ugyanarra a rendeltetésre a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül használatbavételi 
engedélyt, vagy fennmaradási engedélyt nem adtak ki.   
 
III.) Kr. 4. § (1) bekezdés: Amennyiben a kereskedő helyszíni szemle megtartását kérte, a 
jegyző arról értesíti a kérelmezőt, a szomszédos ingatlanokkal rendelkezni jogosultakat, a 
szakhatóságokat (a 3/A §-ban foglalt rendelkezéseknek megfelelően) és a 
rendőrkapitányságot. Változás továbbá, a (2) bekezdés értelmében a jegyző a 
szakhatóságoknak az értesítéssel együtt megküldi a kérelmet és annak mellékleteit. A (4) 
bekezdés szerint a szakhatóságok állásfoglalásaikat a jegyzőkönyvbe mondhatják. A 
módosítással kikerült a bekezdésből az a rendelkezés, miszerint a szakhatóságok 
állásfoglalásaikat a külön jogszabályban meghatározott határidőn belül írásban közlik. A (6) 
bekezdés szerint a jegyző a 3/A §-ban megjelölt szakhatóságok állásfoglalásait szerzi be, ha a 
kereskedő nem kérte a helyszíni szemle megtartását. 
 
IV.) Kr. 5. § (4) bekezdése h) ponttal egészül ki. A jegyzőnek a működési engedély 
megadásáról vagy a kérelem elutasításáról szóló döntést közölni kell a megyei 
katasztrófavédelmi igazgatósággal is, ha az üzletben vegyi árut, festéket vagy veszélyes árut 
forgalmaznak. 
 
 
V.) A Kr. 1. sz. melléklete szerint a működési engedély részét képezi az üzletkörökhöz 
tartozó, de forgalmazni nem engedett termékek köre, illetve a folytatni nem engedett 
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tevékenységek. A jogalkotó kivette a „szakhatósági állásfoglalás alapján” mondatrészt, így a 
továbbiakban már nem kizárólag a szakhatósági állásfoglalás alapján fordulhat elő az, hogy a 
kereskedő az üzletben az üzletkörhöz tartozó valamely terméket nem forgalmaz, 
tevékenységet nem végez, hanem pl. a kereskedő nyilatkozata alapján, valamint az eljáró 
hatóság is megtilthatja valamely termék forgalmazását, tevékenység folytatását.  
 
VI.) A Kr. 4. sz. mellékletében a közterületen árusítható termékek közül a „kávé OÉTI 
engedéllyel” módosul „kávéital”-ra.  
 
VII.) A 307/2008. (XII. 20.) Korm. rendelet módosította a korábbi (2009. január 4-től 
hatályon kívül helyezett) 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdését, amit beépített a 
Kr. 15. § (5) bekezdésébe, azzal, hogy az „alsó- és középfokú oktatási intézmény” fogalmat 
„nevelési, nevelési oktatási intézmény” fogalomra változtatta.    
A közoktatási törvény rendelkezéseinek megfelelően a közoktatás szakmailag önálló nevelési 
intézményei az óvodák, nevelési-oktatási intézményei az iskolai végzettséget, szakképesítést 
igazoló bizonyítvány kiadására jogosult iskolák, továbbá az alapfokú művészetoktatási 
intézmények és a kollégiumok. 
 
 
A Kr. 4. § (3) bekezdése szerint a jegyző szerzi be a mozgóbolt működési területével érintett 
települések jegyzőinek hozzájárulását. Álláspontunk szerint ez a hozzájárulás a Kr. 2009. 
március 1-jén hatályba lépő szakhatósági közreműködésekre vonatkozó módosulása alapján 
nem minősül szakhatósági állásfoglalásnak, így a hozzájárulás vagy a hozzájárulás 
megtagadásának formája a jogszabályban konkrétan nincs meghatározva.  
 
Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalról szóló 273/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § 
(3) bekezdését módosította a R. A játékterem működési engedély kiadása iránti eljárásban a 
jegyző illetve az építésügyi hatóság szakhatóságként működik közre.  
Az építésügyi hatóság szakhatósági állásfoglalását nem minden esetben kell kérnie a 
jegyzőnek, hanem csak abban az esetben, ha a játékteremre, ugyanarra a rendeltetésre a 
kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül használatbavételi engedélyt, vagy 
fennmaradási engedélyt nem adtak ki.   
A jegyző a 2009. március 1-jétől történt változások szerint a következő kérdésekben adja meg 
szakhatósági hozzájárulását: 
A játékterem megfelel-e a következő követelményeknek 
1.) I. kategóriába tartozó játékteremnek minősül a közterület felől saját bejárattal rendelkező 
épület vagy olyan külön bejárattal rendelkező, építészetileg zárt helyiség, amely – gépenként 
legalább 2 m

2 figyelembevételével - legalább 10 pénznyerő automata elhelyezésére alkalmas. 
II. kategóriába tartozó játékteremnek minősíthető a külön jogszabályban meghatározott 
vendéglátóipari üzlet. Nem működtethető játékterem olyan épületben, helyiségben, 
helyiségrészben, amelyre vonatkozóan a kaszinó elnevezést, e fogalom összetételeit, jelzős 
alakját, továbbá rokon értelmű vagy idegen nyelvű megfelelőjét az elnevezésben vagy a 
kereskedelmi kommunikációban szerepeltetik, illetve amelyet ilyen helyiségből lehet 
megközelíteni. Az „elektronikus kaszinó” elnevezésre, az „e-kaszinó” rövidítésre és jelzős 
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alakjára, valamint idegen nyelvű megfelelőjére a tilalom nem vonatkozik, ha a játékterem 
elektronikus kaszinóként üzemel. 
2.) Az I. kategóriába tartozó játéktermet 18 éven aluliak nem látogathatják, a II. kategóriába 
tartozó játékteremben pedig pénznyerő automatán nem játszhatnak. Ifjúsági, gyermek-, 
oktatási vagy nevelési intézmény, ifjúsági klub, továbbá egyházi, illetőleg egészségügyi 
intézmény 200 méteres körzetében I. kategóriába tartozó játékterem nem működhet. 
3.) A játékteremben legalább 25 játékhelyen lehetséges a játék és a játékhelyek legalább 70%-
ának folyamatosan üzemelnie kell, 
4.) A játékterem játékhelyenként legalább 3 m2 alapterülettel rendelkezik, 
5.) A játékteremben pénznyerő automata és játékautomata üzemeltetésen kívül a játékosok 
vendéglátásához szorosan kapcsolódó tevékenységet is folytatnak, figyelembe véve a 26. § (3) 
bekezdést. 
továbbá 
6.) A játékterem adott helyszínen történő üzemeltetését önkormányzati rendelet nem tiltja-e. 
 
 
Az R. módosította a cirkuszi menazséria létesítése és működtetése engedélyezésének, 
valamint fenntartásának részletes szabályairól szóló 222/2007. (VIII. 29.) Korm. rendelet 
egyes rendelkezéseit. 
A 3. § (8) bekezdésében, 4. § (6) bekezdésében 3. § (10) bekezdésben, a 6. § (6) bekezdésben 
az illetékes Igazgatóság helyett az MgSzH szerepel, 3. § (9) bekezdésében, 4. § (7) 
bekezdésében a „szakhatóságok” szövegrész helyébe a „hatóságok” szöveg került.  
 

Dr. Markovics Ágnes 
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A hagyatéki eljárásokkal kapcsolatos problémák hivatalunk, valamint a 

Tolna Megyei Főügyészség vizsgálati tapasztalatai alapján 
 
 
A vizsgálatok célja az volt, hogy a hagyatéki leltározás során a hatóságok megfelelően 
alkalmazzák-e a többször módosított 6/1958. (VII. 4.) IM. rendelet (továbbiakban: R.) 
előírásait. 
 
Valamennyi vizsgált szervnél a leltárelőadó, vagy maga a jegyző számos más feladatkört is 
ellát a hagyatéki leltározással kapcsolatos ügyintézés mellett. Jellemző a körjegyzőségeknél, 
hogy a körjegyzőséghez tartozó egyes településeken a leltározást a jegyző által megbízott 
más-más előadó végzi.  
 
A hagyatéki leltárt az R. rendelkezéseinek megfelelő formában, tartalmilag teljességre 
törekedve készítették el a haláleset bejelentését követően. A hagyatéki leltárt általában 30 
napon belül készítették el, és azt általában határidőn belül küldték meg az illetékes 
közjegyzőnek. Az R. által előírt esetekben – több szervnél tapasztalt kivételtől eltekintve - 
megkeresték az illetékes földhivatalt, illetve értesítették a gyámhivatalt. 
 
Az ügyintézők az R. előírásai szerint törekedtek a rendelkezésre álló határidő betartásra, 
ennek ellenére határidő mulasztás a vizsgált szervek többségénél előfordult. A határidő 
mulasztások alapvető oka legtöbb esetben – az ügyintézők leterheltségén túl – az volt, hogy 
azokban az ügyekben, amikor más hatóság, vagy adott polgármesteri hivatalon belül az 
adócsoport megkeresése volt szükséges (pl. hagyaték tárgyát képező ingatlanról adó- és 
értékbizonyítvány beszerzése végett) a válaszok a leltár elkészítésére rendelkezésre álló 30 
napos határidőn túl érkeztek meg. 
 
Emellett az ügyintézési határidőt az a több szervnél tapasztalt – helytelen - gyakorlat is 
meghosszabbította, mely szerint a leltár felvételét megelőzően az ingatlanvagyon hagyatéki 
leltárban történő jogszabályi előírásoknak megfelelő teljes körű és pontos feltüntethetősége 
érdekében megkeresték az illetékes körzeti földhivatalt az elhunyt tulajdonában volt 
ingatlanok hiteles tulajdoni lapjainak megküldése végett. Az ügyekben a megkeresését 
általában az indokolta, hogy az érdekeltek az örökhagyó ingatlanvagyonáról pontos adatokkal 
nem rendelkeztek.  
 
Az R. 6. § (2) bekezdése többek között akként rendelkezik, hogy az eljáró leltárelőadónak a 
leltározás helyéről és idejéről az előtte ismert érdekelteket (belföldön lakó örökösöket, 
hagyományosokat, a végrendeleti végrehajtót és amennyiben a leltározást hagyatéki hitelező 
kérte, a hitelezőt is) értesíteni kell. A leltárelőadónál személyesen megjelent féllel a leltározás 
időpontját szóban is lehet közölni. 
 
A hagyatéki leltár céljára rendszeresített nyomtatványt használják, a legtöbb szervnél már 
számítógépes nyomtatvány kitöltésével készítik el a leltárt. A leltárokat általában az R. 8. §-
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ában előírtak szerint készítették el, a rovatokat pontosan töltötték ki, illetve azokat a 
rovatokat, melyekre adat nem volt, áthúzták.  
 
Általában az eljáró előadók a vagyontárgyak értékét a megjelent örökössel, örökösökkel 
egyeztetve, és velük egyetértésben állapították meg. 
 
Az ügyintézők a hagyatéki leltár egy példányát az esetek többségében megküldték a 
gyámhivatalnak. 
 
A vizsgálatok alapján az alábbi hiányosságok fordultak elő: 
 

• Jellemzően az ismert érdekeltek közül csupán egy érdekelt, mégpedig egy – 
legtöbbször a helyben lakó – leszármazó, vagy csak a házastárs értesítése történt meg.  

• Előfordult, hogy a leltárelőadó értesítést küldött a leltározás helyéről és idejéről az 
előtte ismert érdekelteknek, a figyelmeztetést - mely szerint a leltározásnál jelen 
lehetnek, de azt távollétükben is foganatosítják – nem tüntette fel.  

• Előfordult, hogy a hagyatékban kiskorú, vagy gondnokság alatt álló személy volt 
érdekelt. A törvényes képviselő meghallgatása az R. 7. § (2) bekezdésében írt előírás 
ellenére több esetben elmaradt. 

• Amennyiben a leltározás során meghallgatásra került sor, a meghallgatott személyt az 
eljáró előadók általában figyelmeztették arra, hogy a leltározás alá eső vagyontárgyak 
eltitkolása büntetendő cselekmény. Több esetben a meghallgatás alapján felvett 
jegyzőkönyvekben (nyilatkozatokban) az előírt figyelmeztetés közlésének 
megtörténtét nem tüntették fel. 

• Előfordult, hogy tévesen az ingóságoknál értékeként tüntették fel az ingatlanok 
értékét, az ingóságok között szereplő személygépkocsi értékét nem tüntették fel. 

• Több ügyben előfordult, hogy a hozzátartozó meghallgatása alapján felvett 
jegyzőkönyvből hiányzik azon hivatkozás, mely szerint a hozzátartozó a hagyatéki 
eljárás lefolytatását azért nem kéri, mert tudomása szerint kötelező leltározás alá eső 
vagyontárgy nem maradt az elhunyt után.  

• Többször nem tüntették fel a hagyatéki leltárban azt, hogy az örökösök a 
vagyontárgyak értékét elfogadták-e, az esetleges véleményeltérést és azt, hogy a 
megállapított értékelést az illetékkiszabás alapjául elfogadják. 

 
Battonyainé dr.Wéber Izabella 
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Figyelemfelhívás a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közoktatás minőségbizto-
sításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet 

változásaira 

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendeletet (a 
továbbiakban: MKM r.) a 32/2008.(XI. 24.) sz. OKM rendelet módosította. A változások – 
egy az alábbiakban ismertetett kivétellel – 2008. december 9-étől hatályosak:  

• A módosítás értelmében nevelési-oktatási intézmény szervezeti és működési 
szabályzatában kell meghatározni a szakmai munkaközösségek együttműködését, 
kapcsolattartásának rendjét, részvételét a pedagógusok munkájának segítésében. 
(MKM r. 4. § (1) bek. k)) E rendelkezés alapján a nevelési-oktatási intézményeknek 
2009. augusztus 31-éig kell felülvizsgálniuk szervezeti és működési 
szabályzatukat. (MKM r. 51. § (6) bek.) 

 
• A módosítás szerint, ha a nevelési-oktatási intézmény a gyermeket, tanulót 

veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni, vagy a 
gyermekközösség, illetve a tanulóközösség védelme érdekében indokolt, ezentúl 
nemcsak a gyermekjóléti szolgálattól kérhet segítséget, hanem az oktatásügyi 
közvetítői szolgálattól vagy más, az ifjúságvédelmi, családjogi területen működő 
szolgálattól is. A módosítás arról is rendelkezik, mi a teendő akkor, ha további 
intézkedésre van szükség. (MKM r. 6. § (2) bek.) 

 
• A nevelési-oktatási intézményeknek - tevékenységükhöz kapcsolódóan - az MKM r 

10. számú mellékletében meghatározott adatokat (különös közzétételi lista) – 
2009. augusztus 31-étől - közzé kell tenniük. A fenti OKM rendelet e módosítása 
csak 2009. augusztus 31-étől hatályos. (MKM r. 8. §-a 2009. augusztus 31-étől az 
előbbieket tartalmazó (6) bekezdéssel egészül ki.) 

 
• Az óvodáztatási támogatásra jogosultságról szóló – a Gyvt.-ben és a 149/1997. (IX. 

10.) Korm. rendeletben lévő - rendelkezések kiegészültek a gyermek kötelező óvodai 
tartózkodási idejének meghatározásával és az óvoda vezetőjének – a gyermek 
hiányzása, valamint óvodai elhelyezésének megszűnése esetén - a szülő és a jegyző 
irányában való tájékoztatási, illetve értesítési kötelezettségéről. (MKM r. 20/A. §) 

 
• A módosítás rendelkezik továbbá az óvodás gyermekek fejlődésének figyelemmel 

kísérése során a szakszolgálat igénybevételének a kezdeményezéséről, valamint a 
fejlesztési javaslat készítéséről. (MKM r. 20/B. §) Ezt a rendelkezést először a 
2009/2010. nevelési évben kell alkalmazni. (MKM r. 51. § (7) bek.) 
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• A módosítás meghatározza, hogy a nevelési-oktatási intézmények nevelőtestületei az 
intézményi minőségirányítási program mely rendelkezéseiről hoznak döntést. A 
közoktatási intézmény vezetője az intézményi minőségirányítási programot csak a 
program nevelőtestület általi elfogadását követően terjesztheti az alkalmazotti 
értekezlet elé. (MKM r. 29. § (4) és (5) bek.) 

 
• A módosítás a fegyelmi eljárásra vonatkozó szabályokat kiegészítette az egyeztető 

eljárással kapcsolatos új rendelkezésekkel: az iskolai, kollégiumi szülői szervezet 
(közösség) és a diákönkormányzat közös kezdeményezésére biztosítani kell, hogy 
az iskolában, kollégiumban az előbbi szervek közösen működtessék a fegyelmi 
eljárás lefolytatását megelőző egyeztető eljárást. Az egyeztető eljárás rendjét az 
iskolai, kollégiumi házirendben kell meghatározni. Szabályozásra került az egyeztető 
eljárás célja, az, hogy mikor van lehetőség az eljárás lefolytatására, valamint a 
sértett és a kötelességszegő megállapodása és ennek létrejötte esetén a fegyelmi 
eljárás felfüggesztése. (MKM r. 32. § (1)-(3) bek.) 

 
• A nem helyi önkormányzatok által fenntartott közoktatási intézményekre 

vonatkozóan új szabály, hogy a fenntartó legkésőbb a nevelési-oktatási intézmény 
tervezett indítása évének május utolsó munkanapjáig nyújthatja be a jegyzőhöz, 
főjegyzőhöz az intézmény működésének megkezdéséhez szükséges engedély iránti 
kérelmet. (MKM r. 35. § (10) bek.) 

 
• Módosult az MKM r. 54. § (1) bekezdése, illetve kiegészült a (7)-(14) bekezdésekkel, 

melyek a nevelési-oktatási intézményekben kötelező (minimális) eszközökkel, 
felszerelésekkel és helyiségekkel kapcsolatban tartalmaz rendelkezéseket. 

 
 

A közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II. 15.) OM 
rendeletet (a továbbiakban: OM r.) a 31/2008. (XI. 24.) sz. OKM rendelet módosította. A 
változások 2008. december 2-ától hatályosak. A módosítás az OM r.-nek az alapfokú 
művészetoktatási intézmény nevelési és oktatási tevékenységének szakmai minősítési 
eljárására vonatkozó szabályait (10-14/H. §) érintette. A módosítások közül ki kell emelni az 
OM r. 13. §-át, mely – többek között - a fenntartónak a minősítési eljárás 
kezdeményezésével kapcsolatos jogát, illetve az eljárás során lefolytatott vizsgálat 
alapjául szolgáló dokumentumokat szabályozza, valamint azt, hogy a művészeti nevelő és 
oktató tevékenység feltételeinek, eredményességének vizsgálata során a minősítő 
csoportnak mit kell értékelnie. 

Dr. Kőműves Mónika 
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Önkormányzati adóhatóságok által alkalmazott nyomtatványokról 

 
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. (Art.) 175. § (1) bekezdése szerint az 
adóhatóság az adókötelezettségek teljesítéséhez nyomtatványt, elektronikus űrlapot 
rendszeresíthet különösen a bejelentésre, a bevallásra, a költségvetési támogatás előlegének, 
gyakoribb igénybevételének igénylésére, az adatszolgáltatásra, a bevallás kiegészítésére szóló 
felhívásra tett nyilatkozatra, az önellenőrzésre, az adófizetésre, átvezetésre és az 
adófolyószámla egyeztetésére. A rendszeresített nyomtatványon történő teljesítéssel azonos 
értékű, ha az iratot az adózó az adóhatóság honlapján közzétett számítógépes program 
segítségével tölti ki és állítja elő, és a kinyomtatott iratot aláírva az adóhatósághoz benyújtja, 
illetőleg elektronikus úton küldi meg az adóhatósághoz. 
 
Az Art. 175. § (7) bekezdése szerint az adópolitikáért felelős miniszter rendeletben 
állapíthatja meg az önkormányzati adóhatóság által rendszeresíthető nyomtatványok tartalmát. 
 
Ezen felhatalmazó rendelkezés alapján a Pénzügyminisztérium megalkotta a 
35/2008.(XII.31.) PM rendeletet, mely tartalmazza az önkormányzati adóhatóságok által 
rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványokat. A rendelet 2009. január 1. napjával 
hatályba lépett. 
 

Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok 
tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet szerint  

1. § (1) Az önkormányzati adóhatóságnak (a továbbiakban: adóhatóság) a hatáskörébe 
tartozó adókra a rendelet 1-9. és 15-16. mellékleteiben szereplő nyomtatványok alapján kell a 
bevallási nyomtatványokat rendszeresítenie azzal, hogy a rendszeresített bevallási 
nyomtatvány tartalmazza legalább azokat az adatokat, amelyeket a rendelet mellékletei 
előírnak. 

(2) Az adóhatóság a helyi iparűzési adóra és a gépjárműadóra a 10-14. melléklet 
szerinti adattartalmú nyomtatványt rendszeresítheti. 
 
A rendelet szerint tehát a helyi iparűzési adó és a gépjárműadó esetében kötelező a 10-14. sz. 
mellékletben szereplő nyomtatványokat alkalmazni. A többi adónem esetében az alkalmazott 
nyomtatványok eltérhetnek a rendeletben szereplő nyomtatványoktól, de minimum azokat a 
tartalmi elemeket tartalmazniuk kell, amiket a rendben szereplő nyomtatványminták 
tartalmaznak. 
 

Sándor Zsoltné 
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Belföldi jogsegély alkalmazása az adóigazgatásban 

 
A belföldi jogsegély (megkeresés) intézményének alkalmazása az adóigazgatási eljárásban 
értelmezési kérdéseket vetett fel, ezért az egységes jogalkalmazás érdekében a PM szakmai 
véleményét az alábbiakban ismertetjük: 
 
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 82. § (1) bekezdése értelmében, 
helyi adóügyben az az önkormányzati adóhatóság jár el, amelynek önkormányzata a helyi 
adót bevezette. Abban az esetben, ha az adóhatóságnak illetékességi területén kívül kell 
valamilyen eljárási cselekményt kell végeznie, illetve az ügyfél jogos érdeke vagy 
költségtakarékosság ezt indokolttá teszi, az eljáró hatóság a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 26. § (1) bekezdése 
alapján élhet a belföldi jogsegély (megkeresés) lehetőségével. 
 
Belföldi jogsegélynek akkor van tehát helye, ha eljárási részcselekmény lefolytatása 
szükséges, és az, az ellenőrzést foganatosító adóhatóság illetékességi területén lehetetlen. A 
belföldi jogsegély (megkeresés) alkalmazására csak konkrét eljárási cselekmény végzésekor, 
kisegítő jelleggel kerülhet sor, az egész eljárás – például ellenőrzés – lefolytatása belföldi 
jogsegély útján nem történhet. 
 

dr.Tamásfy Eszter 



       
 

 

95

Jogalkalmazási problémák a közlekedési igazgatási szakterületen 
 

A gépjárműadóról szóló 1991. LXXXII. Törvény (Gjt.) 9. §. (4) bekezdése értelmében 
amennyiben az adóalany adótartozása az egy évi adótételt meghaladja, és a közúti közlekedési 
nyilvántartásban újabb adóalanyt [2. § (1) bek.] a közlekedési igazgatási hatóság nem tüntetett 
fel, az adóhatóság kezdeményezheti a gépjárműnek a forgalomból való kivonását. 
 
A Gjt. 2. § (1) bekezdése szerint az adó alanya - a (2)-(4), illetve a (6) bekezdésben foglalt 
kivétellel - az a személy, aki/amely a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi 
LXXXIV. törvény alapján vezetett járműnyilvántartásban (a továbbiakban: hatósági 
nyilvántartás) az év első napján üzemben tartóként, ennek hiányában tulajdonosként (a 
továbbiakban együtt e § alkalmazásában: tulajdonos) szerepel.   
 
A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és 
visszavonásáról szóló 35/2000.(XI.30.) BM rendelet (továbbiakban: BM rendelet) 88. § (1) 
bekezdés a.) pontja alapján a közlekedési igazgatási hatóság - a kivonási okot észlelő 
hatóság értesítése alapján - a jármű forgalomból történő kivonását hivatalból rendeli el, ha a 
jármű tulajdonosa a gépjárműadó fizetési kötelezettségének nem tett eleget, és a jármű 
forgalomból történő kivonását az adóhatóság kérte.  
 
A BM rendelet 39. § (1)-(2) bekezdései alapján a törzskönyvben és a nyilvántartásban 
tulajdonosként azt a természetes vagy jogi személyt, illetőleg jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezetet lehet feltüntetni, aki a jármű jogszerű megszerzését és származását 
igazolja. A forgalmi engedélyben és a nyilvántartásban üzemben tartóként azt a 
természetes vagy jogi személyt, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet 
lehet feltüntetni, aki a jármű jogszerű üzemeltetésére szerződés vagy más hitelt érdemlően 
igazolt jogcím alapján jogosult. 
 

Fentiek alapján a Gjt. és a BM rendelet eltérő tulajdonosi fogalmat használ. A gépjárműadó 
törvény vonatkozásában a tulajdonost is és az üzembentartót is tulajdonosnak kell tekintetni, a 
BM rendelet esetében e két fogalom elkülönül.   

Több esetben felmerült az a jogalkalmazási probléma, hogy amennyiben az üzembentartó 
(adóalany) adótartozása haladja meg az egy évi tételt, akkor ebben az esetben a gépjárművet 
ki lehet-e vonni a forgalomból.  
 
Álláspontunk szerint, - mivel a közlekedési igazgatási eljárásban a BM rendelet 
rendelkezéseit és fogalom meghatározásait kell alkalmazni, - csak akkor lehet gépjárműadó 
tartozás miatt a járművet a forgalomból kivonni, ha az adóalany egyben a jármű hatósági 
nyilvántartásba bejegyzett tulajdonosa is.  

Sörösné dr.Schön Éva 
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Az óvodáztatási támogatásról 

 
2009-ben az óvodáztatási támogatás az új jelentkezők részére első ízben annak a szülőnek 
folyósítható, aki harmadik, illetve negyedik életévét betöltött gyermekét 2009. január 1-jét 
követően íratta be az óvodába.  
Azoknak az érintett körbe tartozó szülőknek, akik három-, illetve négyéves, gyermeküket 
2009. január 1-je előtt már beíratták az óvodába, első alkalommal 2009 júniusában tízezer 
forintot folyósítanak.  
 
Az óvodáztatási támogatást a települési önkormányzat jegyzője állapítja meg.  
 
A támogatás annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a 
szülője részére állapítható meg, aki  
- a három-, illetve négyéves gyermekét beíratta az óvodába,  
- továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és akinek  
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll.  
 
A pénzbeli támogatás folyósításának további feltétele, hogy a gyermek törvényes felügyeletét 
ellátó szülő a jegyzői eljárásban önkéntes nyilatkozatot tegyen arról, hogy gyermekének 
hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte 
be sikeresen.  
 
Az óvodáztatási támogatást ugyanazon gyermek után csak az egyik szülő igényelheti.  
 
Az óvodáztatási támogatásra való jogosultságot akkor lehet megállapítani, ha a szülő a 
gyermekét annak az évnek az utolsó napjáig beíratta az óvodába, amelyben a gyermek a 
negyedik életévét betöltötte.  
 
 
A pénzbeli támogatás első összege 2009-ben gyermekenként húszezer forint, kivéve, ha a 
gyermeket 2009. 01.01-je előtt íratták be az óvodába, mivel esetükben a támogatás mértéke 
tízezer forint.  
 
A pénzbeli támogatás első alkalommal történő folyósításának időpontja attól függ, hogy a 
szülő a gyermeket mikor íratja be az óvodába.  
 
A gyermek óvodai beíratását követően első alkalommal, ha a gyermek óvodai beíratása  
- az év első felében történik és a gyermek óvodai nevelésben való részvétele óta legalább 

három hónap eltelt, a beíratás évének június hónapjában,  
- az év első felében történik, de júniusig nem telt el három hónap, a beíratás évének december 

hónapjában,  
- az év második felében történik és a gyermek óvodai nevelésben való részvétele óta legalább 

három hónap eltelt, a beíratás évének december hónapjában,  
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- az év második felében történik, de a beíratás évében decemberig nem telt el három hónap, a 
következő év június hónapjában.  

A jegyző a gyermek beíratását követően második és további alkalommal pénzbeli támogatást 
folyósít:  
- a tárgyév június hónapjában,  
- a tárgyév december hónapjában.  
A pénzbeli támogatás második és további alkalommal történő kifizetésének összege 
gyermekenként tízezer forint.  
 
A helyi önkormányzat rendeletben előírhatja, hogy az első alkalommal folyósításra kerülő 
pénzbeli támogatás helyett a szülőnek gyermeke részére természetbeni támogatás nyújtható.  
A természetbeni támogatást a gyermek beíratását követő hét munkanapon belül kell a szülő 
rendelkezésére bocsátani.  
A természetben nyújtott óvodáztatási támogatás célja a gyermek rendszeres óvodába 
járásának segítése, formája különösen utcai ruha, utcai cipő, váltóruha, váltócipő, tisztasági 
csomag biztosítása.  
Az első alkalommal pénzben nyújtandó óvodáztatási támogatásra való jogosultság 
megállapításához a jegyző beszerzi az óvoda igazolását a gyermek óvodai beíratásának 
tényéről, időpontjáról és a gyermek rendszeres óvodába járásáról.  
 
Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapítása szempontjából rendszeres 
óvodába járásnak minősül, ha  
- a gyermek az óvodai nyitvatartási napokon naponta legalább hat órát az óvodában 
tartózkodik, és  
- a szülő által igazolt és az igazolatlanul mulasztott napok száma együttesen nem haladja meg 
a munkanapokra eső óvodai nevelési napok huszonöt százalékát, azzal, hogy a mulasztásból 
tíz napot július-augusztus hónapokban a huszonöt százalék megállapításánál figyelmen kívül 
kell hagyni.  
Ha a gyermek óvodát vált, a települési önkormányzat jegyzője minden érintett óvodától 
beszerzi a gyermek rendszeres óvodába járásáról szóló igazolást.  
 

Dr.Kelemen Katalin 
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Tájékoztató egyházi és nem állami szociális, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi intézmény fenntartók részére 

 
Az egyházi és nem állami szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményfenntartók 
normatív állami hozzájárulás és szociális foglalkoztatási támogatás igénylésével, 
folyósításával, elszámolásával és ellenőrzésével kapcsolatban az alábbi változások történtek: 
 
A 28/ 2009. (II. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: módosító rendelet) 2009. február 22-ei 
hatállyal – módosítja a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki 
szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről 
szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendeletet (továbbiakban: Szmr.), valamint a szociális 
foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. 
(V. 12.) Korm. rendeletet (továbbiakban: Szfr.). 
A módosítás értelmében 2009. február 22-től a fenntartónak a fenntartó székhelye szerinti 
igazgatósághoz kell benyújtania a normatív állami hozzájárulásra, valamint szociális 
foglalkoztatási támogatásra vonatkozó igénylését valamennyi intézményére, telephelyére, 
szolgáltatójára tekintettel. 
 
Ha a fenntartó az Szmr. 21. §-a (3) bekezdésének a) pontja szerinti esetben a 2009.évi 
normatív állami hozzájárulás igénylését e rendelet hatálybalépését követően nyújtja be, az 
igénylőlaphoz csatolnia kell a) az Szmr. 21. §-a (4) bekezdésének a)–g) és i) pontja szerinti 
iratokat, ha a fenntartó székhelye szerint illetékes Igazgatóság korábban a részére normatív 
állami hozzájárulást nem folyósított, továbbá a 2009. január 1-jén hatályos működési 
engedélyek másolatát azon szolgáltatók, intézmények, telephelyek tekintetében, amelyek után 
a normatív állami hozzájárulást korábban nem a fenntartó székhelye szerint illetékes 
Igazgatóság folyósította. 
 
Az igényléshez valamennyi fenntartónak csatolnia kell az Szmr. 21.§ (4) bek. j) pontja 
értelmében feladatellátási normatív hozzájárulás esetén, ha a szociális szolgáltató, intézmény 
működését a működést engedélyező szerv már ellenőrizte, a működést engedélyező szervnek 
az utolsó ellenőrzése alapján a fenntartó kérelmére kiadott, 3. számú melléklet szerinti 
igazolását. 
 
Az igazolás kiállítása érdekében kérjük a fenntartókat, hogy erre irányuló kérelmüket 2009. 
március 5. napjáig nyújtsák be a Hivatalhoz. 
 
 

Dr.Kelemen Katali;  dr.Rónai Gabriella 
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Tájékoztató a Központi Rendszerhez való csatlakozásról 

 
A közigazgatás elektronizálásának több éve tartó folyamata újabb szakaszához érkezett. A 
16/2002. (II. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló 225/2008. (IX. 9.) Kormányrendelet 
(R.) 2009. március 1-jétől a polgármesteri hivataloknak és körjegyzőségeknek előírja a 
hirdetőtáblájukon kifüggesztett termőföldvételi, illetve haszonbérleti ajánlatokról tájékoztató 
megjelentetését elektronikus formában a Kormányzati Portálon (www.magyarorszag.hu). 
 
Ahhoz, hogy a hivatalok a Kormányzati Portálon meg tudják jelentetni az ajánlatokat, 
csatlakozniuk kell a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszerhez (Központi Rendszer). A 
Központi Rendszerhez való csatlakozással egy úgynevezett „hivatali kapu” nyílik meg 
számukra. 
 
A csatlakoztatások lebonyolítói a Miniszterelnöki Hivatal Infokommunikációs és e-
Közigazgatási Szakállamtitkársága, valamint az államigazgatási hivatalok. A csatlakozáshoz 
szükséges adminisztrációs felületet, a Kormányzati Portál fejlesztője, a Kopint Datorg zRt. 
készítette. 
 
A Minisztérium ütemterve szerint a polgármesteri hivatalok/körjegyzőségek csatlakoztatása a 
Központi Rendszerhez a január 23-án kiküldött első aktiváló jelszó segítségével 2009. január 
26. és február 20. közötti időszakban történt volna meg, amit egy tesztidőszak követett volna 
február 23-27-ig. Március 2-től a hivatalok már élesben küldhették volna a tájékoztatókat a 
Kormányzati Portálra a hivatali kapukon keresztül. 
 
Az elképzelésekhez képest az aktiváló jelszó kiküldése 2 hetet csúszott, 2009. február 6-án 
küldte ki a fejlesztő, és sajnos nem is minden hivatalnak. Az adminisztrációs felület sem 
működött megfelelően, így a hivatalok kitartó erőfeszítései ellenére február 27-ig a dél-
dunántúli régióban összesen csak 16 hivatal tudott csatlakozni. A hivatalok többségénél, akik 
szintén megfelelően kitöltötték, kinyomtatták és beküldték hivatalunknak a csatlakozási 
kérdőívet, a rendszer hibái következtében az intézményi kapcsolattartók adatai törlésre 
kerültek. Az emiatt szükségessé vált megismételt eljárás után nyílik csak meg számukra a 
hivatali kapu. 
 
Mindezek miatt a tesztidőszak február 23. helyett március 2-án indult. A tesztidőszak lényege, 
hogy a hivatalok megismerjék az erre a célra szolgáló informatikai környezetet, a kitöltött, 
majd a hivatali kapun beküldött ajánlatok Kormányzati Portálon való megjelenését 
leellenőrizzék, továbbá a Nyomtatvány űrlap adattartalmát – amennyiben szükséges – a 
hivatalok javaslatai alapján a fejlesztők átdolgozzák. Ezen időszak alatt az önkormányzatok 
hivatalai a következő tevékenységeket kell, hogy elvégezzék: 
− A termőföldvételi, illetve haszonbérleti ajánlatok Kormányzati Portálon való 

megjelentetéséhez szükséges informatikai környezet kialakítása a számítógépeken 
(Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogram és a megfelelő Nyomtatvány letöltése és 
installálása). 
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− A fejlesztők által elkészített Nyomtatvány űrlap adattartalmának áttekintése, kitöltése, 
probléma esetén az észrevételek, szakmai kifogások jelzése a fejlesztők felé az 
államigazgatási hivatalokon keresztül. 

− A hivatali kapu használatának elsajátítása (ügyintéző ügyfélkapus bejelentkezése, majd 
a hivatali kapun való belépéshez a rövid név és jelszó megadása). 

− A kitöltött Nyomtatványok Kormányzati Portálra való felküldése a hivatali kapun 
keresztül. Már a tesztidőszakban javasolt az összes hirdetményről feltenni az ajánlatokat 
a Kormányzati Portálra, amennyiben a Nyomtatvány űrlap aktuális adattartalma alapján 
ez lehetséges. 

− Az elküldött hirdetmények megjelenésének ellenőrzése a Kormányzati Portálon. 
 
Az egyes tevékenységeket a március 3-án megjelent tájékoztató – 
http://hirdetmenyek.magyarorszag.hu/segitseg – alapján végezhetik el, ahol egy helyen 
megtalálható a részletes leírás, valamint a letöltendő Általános Nyomtatványkitöltő 
Keretprogram és az ajánlatok rögzítésére szolgáló Nyomtatvány is. 
 
A rendszer használatával kapcsolatos kérdéseket (Általános Nyomtatvány Kitöltő, hivatali 
kapu, browseres felület használata, nyomtatvány kitöltés körül problémák) a már megszokott 
központi számon (40/200-195) lehet feltenni. 
 
A Nyomtatvánnyal kapcsolatos észrevételeket az államigazgatási hivatalban a következő e-
mail címekre várjuk: 
− Somogy megyében: sovak.veronika@somogy.ddrkh.hu 
− Baranya megyében: balo.anita@baranya.ddrkh.hu 
− Tolna megyében:     palfai.anna@tolna.ddrkh.hu 

A tesztidőszak az előzetes tervek szerint egy hétig tartott volna, de ez is tovább, várhatóan 2 
v. 3 hétig fog tartani. Az éles indulás a tesztidőszak sikeres lezárulta után (március 16.) 
várható. 
 
Az indulás során felmerült problémák ellenére a központi rendszerhez történő csatlakozással 
létrejövő „hivatali kapu” az elektronikus ügyintézés folyamatának egy új szakaszát 
indít(hat)ja el. Az elektronikus ügyintézéshez szükséges rendszer: 

- az elektronikus iratkészítés lehetősége, 
- az elektronikus irat elektronikus küldése és fogadása, 
- az elektronikus küldés – fogadás hitelességének biztosítása és  
- az elektronikus iratok hiteles elektronikus nyilvántartása és tárolása,  

újabb feltétele teljesül és ezzel a teljes rendszer már rendelkezésre áll.  
 
Azzal, hogy az önkormányzatok (polgármesteri hivatalok) az ügyfélkapun mint szervezet 
regisztrálják magukat, megnyílik a lehetősége a rendszer olyan szolgáltatássá történő 
fejlesztésének, amely végül az ügyfelekkel történő elektronikus kapcsolattartás eszközévé 
válik. (mint ahogy jelenleg az APEH esetében ez zajlik). Ez egy folyamat első lépése, amelyet 
követ - várhatóan - a Ket. 80. § (4) bekezdésének rendelkezése alapján közzéteendő és egyéb 
hirdetmények megjelentetésének lehetősége. További fejlesztésekkel pedig kialakítható 
(átalakítható) a hirdetményi célra rendelkezésre bocsájtott tárhely egyéb küldemények 
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fogadására és tárolására. Ez a tárthely, amely e-mail tárhelyként funkcionál, a mögöttes 
hiteles szolgáltatóval együttesen biztosítja a hiteles adattovábbításhoz szükséges feltételeket 
és válik, válhat „hivatali kapuvá”. 
 
Miért a Kormányzati Portál és miért az ügyfélkapu ? 

- az Önkormányzatok egy részének nincs honlapja, az elektronikus postacímek is 
folyamatosan változnak,  

- az elektronikus aláírás az elmúlt 8 évben sem terjedt el számottevően a 
közigazgatásban, költségei miatt ez a jövőben sem várható, 

- a Kormányzati Portál jól ismert, napi 40-50 ezer egyedi látogatója van, 
- az egyes önkormányzati portálok nehezen megtalálhatók, sokszínűek, nehézkes az 

eligazodás rajtuk, az önkormányzati e-mail címek pedig nehezen megszerezhetők  
- a kormányzati portál már most is megjelenít hirdetményeket, ide szoktathatók az 

ügyfelek, 
- egy helyen jelenhetnek meg az információk, illetve egy kapcsolati rendszeren 

keresztül tud az állampolgár az államigazgatási szervekkel és az önkormányzatokkal 
kapcsolatot tartani, 

- nem jelent költséget az önkormányzatoknak, a költségvetésből finanszírozott,  
- egyszerre és egyformán történik a kialakítás, működés, (nincs anyagi, szakmai, 

technikai különbség). 
Mivel a használathoz nem kell más, mint Internet kapcsolat (nem kell széles sáv) és hivatali 
kapu ezért, és a szervezés jelentős része is központilag történik, ezért az általános, minden 
önkormányzatra kiterjedő bevezetése egyszerűbb és talán gyorsabb lesz.  
 
Mindezek miatt, a nehézkes indulás ellenére is, a Központi Elektronikus Szolgáltató 
Rendszerhez történő csatlakozás szélesebb távlatokat nyit mindannyiunk számára.  

 
Dr. Sovák Veronika 
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Válságkezelés Magyarországon 

 
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium mintegy 100 milliárd forintot "mozdít meg" a 

recesszió hatásainak kezelésére; a pályázati programok a munkahelyek megőrzését, illetve a 
munkahelyteremtést szolgálják. 

A kormány foglalkoztatáspolitikájának prioritása a világgazdasági recesszió 
munkaerőpiacra gyakorolt káros hatásainak minimalizálása. Ezen cél érdekében, számos 
intézkedés kidolgozására és bevezetésére kerül sor az elkövetkező időszakban. 
 
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által indított programok: 
 
I. Munkahelymegőrzés 

1. "A munkahelyek megőrzéséért" program 
2. "A foglalkoztatottság megőrzésének támogatása a gazdasági visszaesés következtében 

átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkáltatóknál" program 
3. Központi munkahelymegőrző támogatási program 
 

II. Munkahelyteremtés 
1. Munkahelyteremtő beruházások támogatása 
2. Magas hozzáadott értékű tevékenységek munkahelyteremtő beruházásainak 

támogatása 
3. Távmunka alkalmazásának támogatása pályázati program    

 
Bővebb információ: 
http://www.szmm.gov.hu/main.php?folderID=13565&articleID=40862&ctag=articlelist&iid=
1 
Támogatási lehetőségek vállalkozásoknak: 

 

A kormány a gazdasági válság hatásainak mérséklésére 1400 milliárd forint 
gazdaságélénkítő csomagot hirdetett meg, amelynek fontos részét képezik a pályázati források 
mellett a mikro-, kis- és középvállalkozásoknak szóló kedvezményes pénzügyi konstrukciók. 
A kis- és középvállalkozások gazdaságélénkítési programjában 2300 vállalkozás számára 
jelenleg mintegy 300 milliárd forint keret érhető el, mely a különböző támogatott 
hitelprogramok révén jelent közvetlen támogatást, hitelgaranciát és kamattámogatást. 

A pénzügyi gazdasági válság miatt a vállalkozások kevesebb hitelhez jutnak, 
elvesznek a munkahelyek és beszűkülnek a piacok, a válságkezelésnek, ezeket a problémákat 
kell orvosolnia, a mely során a munkahelyek megtartását kell ösztönözni, a piacokat kell újra 
beindítani. 
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A munkahelymegtartás érdekében térségi válságkezelő alapot hoznak létre az UNIÓ, 
illetve a Munkaerő-piaci Alap forrásaiból. Járulékkedvezményt illetve uniós támogatás adnak 
a munkahelyek megtartásért is, új ösztönzőket vezetnek be a munka-intenzív nagyvállalatok 
beletelepülésének elősegítésére. 

Az  Új Magyarország Mikrohitel Programban 59 milliárd forintos keret áll 
rendelkezésre beruházási és ahhoz kapcsolódó forgóeszköz-hitelre. A mikrohitel programban 
forgóeszközre maximum 6 millió forint hitel vehető fel egy évre, beruházásra maximum 10 
millió forint kapható tíz év futamidőre. 

Bővebb információ:  

http://www.operativprogram.hu/tamogatott_hitelprogramok_300_milliard_a_kkv_k_szamara/ 

 
 

Aktuális pályázatok 

 
Az alábbi pályázatok elsősorban a foglalkoztatási helyzet javítására irányulnak. További 
információval, illetve pályázati tanácsadással az iroda munkatársai rendelkezésre állnak. 
 
o MEGŐRZÉS-9122 - A foglalkoztatottság megőrzésének támogatása a gazdasági 

visszaesés következtében átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkáltatóknál  
Beadási határidő: folyamatos, legkésőbb 2009. 11. 05. Forrás: OFA  
Pályázati felhívás elérhetősége: 
http://www.ofa.hu/index.php?WG_NODE=WebPalyazatok&WG_OID=PALfe525fee64a
69aa61 
 

o TÁMOP-6.2.4/A/08/1 - Foglalkoztatás támogatása A) komponens: Foglalkoztatás 
támogatása egészségügyi intézmények számára  
Beadási határidő: 2009. 06. 02. Forrás: NFÜ  
Pályázati felhívás elérhetősége: 
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/767f6c3e957e6df9c12572e7004a1842/8e5cafdb245
162dcc1257528005dfbb0?OpenDocument 
 

o Reszolg/2008-7813 - Pályázati felhívás képzési rehabilitációt követő foglalkozási 
rehabilitáció program megvalósítására 
Beadási határidő: 2009. 07. 20. Forrás: Munkaerő-piaci Alap  
Pályázati felhívás elérhetősége: 
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/8867efef4a0a7350c12567ae0057dede/7af6a3294e0
2615ac12573e70044c6f0?OpenDocument 
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o GOP-2008-4.1 - Gazdaságfejlesztési Operatív Program 4. Prioritás keretében 
finanszírozott új Magyarország kis- és középvállalkozói hitelprogram közvetítőinek 
kiválasztása /  
Beadási határidő: 2009. 10.16. Forrás: NFÜ 
Pályázati felhívás elérhetősége: 
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/767f6c3e957e6df9c12572e7004a1842/33747e1939
16dbf8c1257505005cb4fd?OpenDocument 
 
 

o KKC-2008-R-2 - Hazai roma mikrovállalkozások mikrohitellel megvalósított 
beruházásainak támogatása /  
Beadási határidő: folyamatos, legkésőbb 2009. 11. 13. Forrás: Nemzeti Fejlesztési és 
Gazdasági Minisztérium 
Pályázati felhívás elérhetősége: 
http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/8e5654b64cc47c4dc1256b5f004c3cad/a56f8eaeb5c
d5ef2c12575350066dc12?OpenDocument 
 

o PD-C 08. 03. 13 - Civil szervezetek Interneten való megjelenésének támogatása  
Beadási határidő: folyamatos, legkésőbb 2009. 12. 31. Forrás: Pro Design Studio 2008 
Pályázati felhívás elérhetősége: 
http://web.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/8e5654b64cc47c4dc1256b5f004c3cad/51236f700fe0
35f9c125740f003add09?OpenDocument 
 

o Kistelepülési Fejlesztési Támogatás Somogy megyei keretére 2008-2010 - Somogy 
megye településein élő lakosság infrastrukturális és közszolgáltatási ellátásának javítására, 
valamint az épített és természeti környezet fejlesztését célzó projektek megvalósításához 
Utolsó beküldési határidő: 2010. 11. 10.  
Pályázati felhívás elérhetősége: 
http://tender.sff.hu/1136.palyazat.kistelepulesi_fejlesztesi_tamogatas 
 

Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 
Kaposvári  Kirendeltség és Szolgáltatási Központ 
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Új projektet indít a Somogy Megyei Foglalkoztatási Paktum 
 
Jelen világgazdasági helyzetben a kitűzött stratégiai célok megvalósítása érdekében a Paktum 
egy országos HR szolgáltatóval együttműködve „HR Innováció” című projekt keretében 
szakmai műhelymunkát szervez, mely jelenleg előkészítő fázisában tart. 
A rendezvény célja, hogy a megyében megtalálható nagyobb létszámot foglalkoztató 
gazdasági szervezetek vezetőinek és HR szakembereinek segítségével megvitatassuk az 
emberierőforrás-menedzsment stratégiai jelentőségét és az abban rejlő innovatív 
megoldásokat, lehetőségeket. 
A rendezvénnyel Somogy megye társadalmi-gazdasági szférájában a HR stratégiai 
eszközeinek elterjesztéséhez, népszerűsítéséhez kívánunk hozzájárulni; olyan folyamatokat 
generálva, ami azonnali segítséget jelent, jelenthet a gazdasági szereplőknek a válság által 
előidézett folyamatokra 
 
Az „együttműködés keretében” 
 
A Somogy megyei Foglalkoztatási Paktum projektet fogalmazott meg a szociális törvény 
módosításában foglaltak megvalósításának elősegítésére. A módosítás célja a tartósan 
munkanélküliek munkára ösztönzése és foglalkoztathatóságuk növelése. A törvényben 
hangsúlyos szerepet kapott egy körülhatárolt célcsoport tagjainak képzése, vagyis a 35 év 
alatti, általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők számára a segély feltételévé vált a 
tanulás.  
A Paktum projektje a megyei Foglalkoztatási Stratégiában megfogalmazott célokat, 
feladatokat figyelembe véve a törvényben meghatározottak végrehajtási feladataiban érintett 
szervezetek – és más kapcsolódó szervezetek – közös munkáját, az együttműködés kereteinek 
kialakítását kívánja elősegíteni a cél elérése érdekében. Az együttműködés jegyében a fentiek 
közül kiválasztott szervezetek képviselőinek részvételével tájékoztató illetve egyeztető célú 
műhelymunkát szervezünk. A műhelymunka eredményeinek a célszervezetekhez történő 
eljuttatásával célunk az információs segítségnyújtás, az erre építhető kölcsönös párbeszéd 
magalapozása, mely folyamatossá válása, tartóssága biztosíthatja a problémák hatékonyabb 
kezelését, az eredmények hosszú távú fenntartását. 

Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 
Kaposvári  Kirendeltség és Szolgáltatási Központ 
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