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Köszöntő 

 

„a Haza üdvére és a Köz szolgálatában”  

Magyary Zoltán 

 

Kedves a Köz szolgálatért dolgozó Olvasó! 

 

Szakmai Hírlevünk üzenő idézete nem válto-

zott, mert úgy gondolom, Magyary professzor 

úr gondolata örök, s nekünk szól. 

Kormányhivatalunk ez évi első hírlevelét jó 

szívvel ajánlom figyelmükbe! 

Munkatársaim igyekeztek olyan témákban - 

alapos szakmai felkészültséggel - ,olyan ”ol-

vasnivalót” kínálni Önöknek, amelyek segítik 

munkájukat. 

Hol van már 2017 áprilisa, amikor a szakmai 

hírlevelünkben a Ket. új jogintézményeiről 

értekeztünk! 

A közigazgatás igyekszik lépést tartani a mo-

dernizációval, törekszik korszerűbbé tenni 

működését, annak feltételeit. Ennek érdeké-

ben Önök által ismert szervezeti változások 

történtek, megújultak az eljárásrendjeink, 

hozzájárulva ezzel ügyfeleink életének jobbá 

tételéhez, közvetve országunk versenyképes-

ebbé válásához. 

Mindannyiunk számára kihívást jelent az Ákr. 

gyakorlatban való alkalmazása, az elektronikus 

ügyintézésre való átállás. 

Szakmai Hírlevelünkben olyan témákat dolgoz-

tunk fel, amelyek reményeink szerint az olvasó 

közönség minden tagja számára érdekesek és 

hasznosak lesznek. 

Mi mást is kívánhatok Mindannyiuknak Nagy 

Csütörtökön, mint örömteli, áldott szép Hús-

vétot! 

 

 

 

Dr. Pajtók Gábor 

kormánymegbízott  

 

Eger, 2018. március 29. 
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Tájékoztató a Heves Megyei Kormányhivatal  

2017. évi működéséről 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal 2017-ben a 

jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó 

eszközök által szabott szervezeti és költségve-

tési keretekben, kiegyensúlyozottan, diszfunk-

ciók nélkül működött.  

A szervezeti integráció során megvalósult az 

állami tisztviselői jogviszonyváltás. 2017-ben 

tevékenységünk az agrár- és vidékfejlesztést 

támogató feladatokkal bővült.  

Május 1-jétől a törvényi szabályozásnak meg-

felelően bevezettük az egységes elektronikus 

ügyintézési rendszert (eHR). Gondoskodtunk 

az egységes központi elektronikus irat- és do-

kumentumkezelési rendszer (EKEIDR2) műkö-

dési konszolidációjáról, közreműködtünk a 

fejlesztési-tesztelési feladatok elvégzésében.  

A Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tiszt-

viselői Kar Területi Alelnökévé és a Területi 

Etikai Bizottság Elnökévé a kormányhivatal 

állami tisztviselőit választották meg, továbbá 

2-2 mandátumot szereztünk az MKK Országos 

Közgyűlésében és a Területi Etikai Bizottság-

ban. A 1605/2017. (IX. 5.) Korm. határozat 

szerinti éves közszolgálati ellenőrzést megfele-

lően elvégeztük.  

A KÖFOP keretében 12 alkalommal 375 állami 

tisztviselő képzése valósult meg. A képzési 

programok közül kiemelkedett az egyszerűsí-

tett hatósági ellenőrzési tevékenységet célzó 

Mobilitási Program, (190 állami tisztviselő 

bevonásával) valamint a Kormányablak ügyin-

tézői tanfolyamok (75 állami tisztviselő részvé-

telével).  

A Szolgáltató kormányhivatali modell hivatali 

bevezetéséhez felmértük a kormányhivatali 

munkára vonatkozó ügyféli elvárásokat, me-

lyek alapján elkészítettük a Szolgáltató Kor-

mányhivatal Stratégiáját és kidolgoztuk a stra-

tégiában megfogalmazott szolgáltatói kultúrát 

fejlesztő célok cselekvési tervét.  

Az integritási és korrupciós kockázatok kezelé-

sére kidolgozott intézkedési terv szerinti fel-

adatokat végrehajtottuk. Kiépítettük az integ-

rált kockázatkezelési rendszert, megalkottuk 

a folyamattérképet, frissítettük az ellenőrzési 

nyomvonalakat és összeállítottuk a kockázati 

leltárt.  

Az E-ügyintézési törvényben megjelölt határ-

időnek megfelelően elkészítettük és a Bel-

ügyminisztériumnak megküldtük az Informá-

ció Átadási Szabályzat tervezetét és az elekt-

ronikus ügyintézés biztosítása érdekében ki-

dolgozott ütemtervet. Felülvizsgáltuk az ezzel 

érintett normatív utasításokat.  

Az év végére a települések 99% megkezdte az 

előírt egyeztetési folyamatot a településképi 

arculati kézikönyvek és a településkép védel-

méről szóló önkormányzati rendeletek tekin-

tetében.  

A részarány földkiadás során keletkezett osz-

tatlan közös tulajdonok megszüntetését idő-

arányosan végrehajtottuk.   

Az állami foglalkoztatási projektek eredmé-

nyességi mutatói szerint a tavalyi évhez képest 

pozitív irányú elmozdulás tapasztalható He-

ves megye munkaerő-piaci helyzetében.  
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A tizennyolc nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű ügyben a beruházást 

bemutató, és a konkrét feladatokat meghatá-

rozó koordinációs értekezleteket szerveztünk 

a szükséges egyéb koordinációs feladatok 

ellátásán kívül. 2017-ben folyamatosan zajlot-

tak a korábban kiemeltté nyilvánított ügyek 

beruházásai (Apollo Tyres Gumigyár további 

fejlesztései, a SIAD Hungary Kft., a Visonta 

Projekt Kft. érdekeltségébe tartozó búzafel-

dolgozó gyár megépítése, a NIPÜF Zrt. által 

megvalósítandó ipari park, illetve az ahhoz 

tartozó logisztikai csarnok kialakítása, Egerben 

a Déli-Iparterület fejlesztése és a Nemzeti 

Úszó-és Vízilabda Centrum építése).  

Február 6-tól a Társadalombiztosítási Főosz-

tály Call Centere ad telefonon tájékoztatást az 

osztrák-magyar illetékességű ügyekben.  

A családtámogatási ellátásokkal és fogyaté-

kossági támogatással kapcsolatos ügyekben 

2017. június 30-ig megyei illetékességgel az 

Egri Járási Hivatal látta el a hatósági feladato-

kat és az ügyfélszolgálati tevékenységet is. 

2017. július 1. napjától a Gyöngyösi Járási Hi-

vatal járt el illetékességi területén családtá-

mogatási és fogyatékossági támogatási ügyek-

ben, illetve személyes ügyfélszolgálatot is mű-

ködtet. Az Egri Járási Hivatal és a Gyöngyösi 

Járási Hivatal családtámogatási és társada-

lombiztosítási ügyfélszolgálati pontjait a be-

számolási időszakban közel 108.000 ügyfél 

kereste fel személyesen. Októberben indult 

40.962 db papír alapú családtámogatási tárgyú 

dokumentum digitalizálása.  

Az Egri és a Mátrai borvidéken megjelenő sző-

lő aranyszínű sárgaság betegség elleni megfe-

lelő védekezés érdekében Egerben és Gyön-

gyösön is tematikus szakmai napot szervez-

tünk az ágazat szereplői és a szakemberek 

számára.  

Az állami rezsicsökkentés folytatásaként már-

cius 16-tól újabb 20 eljárás vált díjmentessé. 

Az érintett ügyek száma átlagosan 10 %-kal 

emelkedett. Az ügyfél-elégedettség mérések 

alapján az ügyfelek mintegy kétharmada telje-

sen elégedett, egyharmada elégedett volt 

azzal, hogy ingyenessé vált többek között a 

65 év felettiek magánútlevelének, a CSOK 

igényléséhez szükséges egészségbiztosítási 

pénztári hatósági bizonyítvány kiállítása. A 

természetes személyek számára elektronikus 

dokumentumként szolgáltatott hiteles tulaj-

doni lap másolat évi kétszeri ingyenes lekér-

dezhetősége jelentősen csökkentette a földhi-

vatali osztályokon jelentkező papír alapú tu-

lajdoni lap igényeket.  

Az országos illetékességgel intézhető ügykö-

rök bővülésével tovább egyszerűsödött az 

ügyfelek kérelemkezelése a kormányabla-

kokban. Lehetővé vált a forgalomból kivont 

járművek rendszámtábláinak selejtezése és a 

forgalmi engedélyek érvénytelenítése. Építés-

ügyi szakterületen az ügyféli oldalon megjele-

nő bürokráciacsökkentés – jelesül a lakóépü-

letek építése egyszerű bejelentés alapján – 

kedvező fogadtatásra talált. A járási hivata-

lokhoz telepített új hatáskörök – jogi segít-

ségnyújtás, áldozatvédelem, fogyasztóvéde-

lem, családi gazdaság nyilvántartásba vétele, 

illetve a Gyöngyösi Járási Hivatalt érintően a 

nyugdíjbiztosítási, valamint a családtámogatá-

si szakterület – révén tovább bővült az ügyfe-

lek részére lakóhelyükhöz közel elérhető 

igazgatási szolgáltatások köre, illetve azok 

integrált ügyintézésének lehetősége. Az ügy-

intézéshez kapcsolódó költségek (pl. utazási) 

jelentősen csökkentek, hiszen az ügyek jelen-

tős részénél érdemi ügyintézés történhet a 
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járási hivatalban. Valamennyi szakterület vo-

natkozásában általánosan elmondható, hogy a 

hatósági ügyintézésben általánossá vált (az 

eljárások közel 70%-a) a 8 napon belüli dön-

téshozatal. 

A megye 7 járási hivatalának szervezeti keretei 

között működő 9 kormányablak az egyablakos 

ügyintézési rendszer követelményeinek eleget 

téve, a jól szervezett közigazgatás jogos igé-

nyének megvalósítását szem előtt tartva, ma-

gas színvonalú szolgáltatásra biztosítására 

törekedett az ügyféli igények kiszolgálása so-

rán. Az ügyfélelégedettség növelése érdeké-

ben két kormányablak ügyfélszolgálatán (Bél-

apátfalva, Füzesabony) az adóügyi integráció-

nak is köszönhetően NAV munkaállomások 

kerültek kialakításra. 

A Miniszterelnökség és a Nemzeti Közszolgála-

ti Egyetem által meghatározottak szerint való-

sítottuk meg az állami tisztviselői szakirányú 

továbbképzéseket. A 2018. január 1-én ha-

tályba lépő általános közigazgatási rendtartás-

ról szóló törvény alkalmazásához kötődő he-

lyes jogalkalmazói gyakorlat kialakítása érde-

kében saját képzést és vizsgáztatást szervez-

tünk.  

Tárgyévi gazdálkodásunk kiegyensúlyozott 

volt, év közbeni likviditási probléma nem me-

rült fel.  

A KEHOP 5.2.2/16-2016-00017. számú pro-

jektben 1.130 millió Ft támogatási forrásból 

2016-2018. megvalósítási időszakban 20 hiva-

tali épület energetikai korszerűsítése vált 

lehetővé. A Bélapátfalvai és a Pétervásárai 

Járási Hivatal kialakítására a Miniszterelnökség 

93 millió Ft, illetve a 1126/2016. (III. 10.) 

Korm. határozat 311,3 millió Ft pénzügyi for-

rást biztosított. A forrás felhasználásával az év 

második felére az érintett járási hivatalok 

szervezetei egységei a járási székhelyeken, két 

új hivatali épületben kerültek elhelyezésre. Az 

Egri Járási Hivatal Eger, Barkóczy út 7. szám 

alatti épületének villamossági felújítására 

20,82 millió Ft-ot, a homlokzat balesetveszé-

lyes elemei cseréjére, a vagyonvédelmi jelző-

rendszer és tűzjelző rendszer kibővítésére 60 

millió forint pénzügyi forrást biztosítottunk. 

Az Eger, Szövetkezet út 4. és 6. számú épüle-

tek erős- és gyengeáramú hálózatát felújítot-

tuk, kialakítottuk a környezetvédelmi szerve-

zeti egység elhelyezését szolgáló irodahelyisé-

geket.  

Az energetikai korszerűsítéssel érintett valam-

ennyi épület belső festését saját munkaválla-

lókkal végeztük el. A kormányablakokban ki-

építettük az ügyfélhívókat és klíma berendezé-

seket.  

A védelmi feladatok ellátásához defibrillátort 

és 2 db drón készüléket vásároltunk, utóbbi a 

parlagfű felderítéseket segítette.  
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a Szolgáltató Kormányhivatal Modell bevezetése 

 

Záró szakaszába lépett a Heves Megyei 

Kormányhivatalban a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-

2016-00041 „A szolgáltató kormányhivatali és 

közigazgatási modell bevezetése” projekt. 

A Szolgáltató Kormányhivatal Modell (a 

továbbiakban: Modell), mint alkalmazási keret 

újszerűsége, hogy megkülönböztetett 

figyelmet szán a kormányhivatal és az 

állampolgárok, önkormányzatok, 

vállalkozások, valamint civil szervezetek 

közötti kapcsolatrendszer elemeire. 

A Modell bevezetésének célja: minőségi 

közszolgáltatás nyújtása a különböző 

hatósági eljárásban részt vevő ügyfeleknek, 

önkormányzatoknak, vállalkozásoknak, civil 

szervezeteknek. A Modell emellett a 

kormányhivatal belső működési rendjében is 

nagy hangsúlyt helyez a szervezet általános 

működési kultúrájára, valamint az emberi 

erőforrás gazdálkodásra. 

 

2017 márciusában indult el az az átfogó 

munka, mely megalapozta a Modell Heves 

megyei bevezetését. Ennek keretében 2017. 

április-május folyamán megvalósult az a 

felmérés, amelynek eredményeként a Heves 

Megyei Kormányhivatal Bélapátfalvai, Egri és 

Hatvani járásainak illetékességi területén 

megismerhettük ügyfeleink és partnereink 

hivatali munkánkkal szemben támasztott 

elvárásait, illetve azok teljesülésével 

kapcsolatos értékelését.  

A hatósági eljárásban megjelenő ügyfelek 

véleményét 19 kérdezőbiztos rögzítette. A 

vizsgálat során 467 hatósági eljárásban 

résztvevő ügyfél került megkérdezésre. A 

kérdezőbiztosok kérdőíves módszerrel 

végezték el a hatósági eljárásban megjelenő 

ügyfelek elvárásainak és elégedettségének 

vizsgálatát speciális, az adott járás 

sajátosságait figyelembe vevő elemzési 

módszertan alapján, szakterületi bontásban. 

Az önkormányzatok kormányhivatallal 

szembeni elvárás- és elégedettség vizsgálata 

során a megye eltérő adottságú települései 

közül 34 főállású polgármestert kérdeztünk 

meg. A vizsgálat két fő dimenzióját az 

önkormányzatok kormányhivatallal szembeni 

elvárás- és elégedettségének felmérése, illetve 

a település lakosai részéről kifejeződő, a 

kormányhivatal hatósági ügyintézéseivel 

kapcsolatos tapasztalatok és elvárások 

megismerése képezte. 

A vállalkozásokhoz kapcsolódó mérések 

elemzési szakaszában 41 vállalkozás által 

kitöltött kérdőív adatai jelentették a 

stratégiaalkotás alapját. Ezek közül 30 

vállalkozás az ipari, 11 a szolgáltatási 

szektorban működik. 

A civil szervezetekhez kapcsolódó mérés során 

18, a megyében működő – alapvetően a 

szociális szférában, valamint az üzleti és 

vállalkozási szférában tevékenykedő – civil 

szervezetet kerestünk meg, amelyek közül 16-

an működtek közre a kérdőíves felmérésben. 

A vizsgálati dimenziók az következők voltak: a 

civil szervezetek és a kormányhivatal közötti 

együttműködés jellemzői, a civil szervezetek 

és kormányhivatal közötti potenciális 

kapcsolódások, kommunikáció.  
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A Modell végrehajtása során a munkatársak 

értékelése alapján megvizsgáltuk a 

kormányhivatal működését kísérő szervezeti 

kultúrát. A lekérdezés során biztosítottuk a 

felmérésben résztvevők anonimitását. A 

kérdőíveket 396 fő töltötte ki, a mérés 

keretében 40 mélyinterjúra került sor. 

A megalapozó elemzési és információ-

feldolgozó munkát követően a Modell 

célkitűzéseit szem előtt tartva dolgoztuk ki 

saját szolgáltatói stratégiánkat, mely 

reményeink szerint hozzájárul a szakmai 

hitelességhez, partnerséghez, a 

nyilvánossághoz, az ügyintézés jobbá 

tételéhez.  

Kiemelt jelentőségűnek tartjuk, hogy először 

készült ilyen átfogó, a szolgáltatói kultúra 

fejlesztését célzó stratégiai program a 

kormányhivatal eddigi működése során. Az 

eszközrendszer meghatározott, ám annak 

gyakorlati alkalmazása nem nélkülözheti a 

felkészült, innovatív és kreatív munkatársakat, 

amely feltétel közvetlen kölcsönhatásban áll a 

szervezet általános működési kultúrájával, 

szakmai hitvallásával, elköteleződésével.  

 

 

A kormányhivatali munkára vonatkozó ügyfél-, 

és partner-elégedettségi elvárások 

figyelembevételével elkészült Szolgáltató 

Kormányhivatali Stratégiánkban meg-

fogalmazott, a szolgáltató kultúrát javítani 

hivatott célkitűzések végrehajtása érdekében 

Cselekvési Tervet készítettünk, a Cselekvési 

Tervben foglalt Cselekvési Programok 

megvalósítása megkezdődött.  

A Szolgáltató Kormányhivatal működése 

feltételezi valamennyi munkatársának és 

szervezeti egységének folyamatos, magas 

színvonalú, célorientált, partneri 

együttműködését, mely elengedhetetlen az 

ügyfeleinknek nyújtott, a lehető legmagasabb 

szintű közigazgatási szolgáltatás 

megvalósításához.  

Célunk hogy a Heves Megyei Kormányhivatal 

szolgáltató kormányhivatalként 2020-ra a Köz-

igazgatás- és Közszolgáltatás- fejlesztési Stra-

tégia 2014-2020 révén korszerű és ügyfélbarát 

eljárásrenddel, hivatástudattal rendelkező, 

szakmailag felkészült, etikus és motivált sze-

mélyi állománnyal, hatékonyszervezeti kere-

tek között; költséghatékonyan, a lehető legki-

sebb adminisztratív teherrel, s rövid ügyinté-

zési határidőkkel működjön. 
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Tájékoztatás a Digitális Jólét Program során 

megvalósult jogi akadálymentesítésről 

 

A digitális ökoszisztémát érintő hazai fejlesz-

téseket összehangoló Digitális Jólét Program-

ban kitűzött célok elérésének alapvető felté-

tele az internet széleskörű hozzáférhetőségét 

lehetővé tevő, az egész országot lefedő, nagy 

sávszélességet (legalább 30 Mbps) biztosító 

hírközlési hálózatok megépítése, ami a Szu-

pergyors Internet Program (SZIP), azon belül a 

szolgáltatók által tett önerős vállalások, vala-

mint a GINOP programban támogatott beru-

házások keretében valósul meg a kormány 

célkitűzése szerint 2018 év végéig. 

A Digitális Jólét Program keretében az érintett 

tárcák, a piaci szolgáltatókat tömörítő szerve-

zetek és szakmai szervezetek szorosan 

együttműködve felülvizsgálták a jogszabályok 

gyakorlati alkalmazását, azonosították a fej-

lesztést segítő további jogszabály módosítási 

lehetőségeket. A jogszabályi felülvizsgálat 

több körben zajlott 2015-től, és számos szabá-

lyozási területet érintett a tulajdonosi hozzá-

járulások kiadásától, a különféle hatósági en-

gedélyezéseken, a közterületek használatán 

át, a településkép védelméig. 

Ezek között olyan jogszabály – főként törvényi 

szintű – módosítások is vannak, amelyek az 

önkormányzatokat közvetlenül is érintik, 

ilyen többek között a településkép védelmé-

ről szóló 2016. évi LXXIV. törvény, valamint 

az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. 

törvény (a továbbiakban: Eht.) egyes rendel-

kezései. 

A törvénymódosítások célja az volt, hogy a 

SZIP keretében végzendő hálózatfejlesztések 

minél gördülékenyebben haladhassanak, en-

nek teljesüléséhez azonban elengedhetetlen, 

hogy a módosításokat az önkormányzatok is 

ismerjék és betartsák. 

A SZIP beruházások felfutásával a helyi ön-

kormányzatok egyre sűrűbben számíthatnak 

megkeresésekre a hírközlési szolgáltatóktól. A 

szolgáltatóktól kapott visszajelzések alapján a 

légvezetékes hírközlési hálózatépítések enge-

délyezése során többször szembesülnek a 

beruházók azzal a problémával, hogy a helyi 

építési szabályzatban (HÉSZ-ben) az önkor-

mányzat kizárja újabb légvezetékek létesíté-

sét. Ez a tilalom általános, tehát arra az esetre 

is vonatkozik, ha a hírközlési vezetéket egy 

már meglévő oszlopsorra (pl. közvilágítási 

oszlopok) kívánják felhúzni. Ugyanakkor az 

Eht. 94. §-a 2015-től egy uniós irányelv átülte-

tése miatt kifejezetten arról rendelkezik, hogy 

a vezetékes hírközlési építményeket elsősor-

ban meglévő vezetékes közművek infrastruk-

túrájának felhasználásával kell elhelyezni.  

Ennek megfelelően egészült ki 2016. decem-

ber 20-tól a településkép védelméről szóló 

2016. évi LXXIV. törvény is, amelynek a 14. § 

(2a) bekezdése rögzíti, hogy addig, amíg a 

helyi önkormányzat nem alkotja meg a saját 

településképi rendeletét (amelynek véghatár-

ideje 2017. december 31.), a már meglévő 

szabadvezetékes, vagy légvezetékes infra-

struktúra felhasználható új hírközlési vezeté-

kek telepítésére, az ezt tiltó önkormányzati 

rendelkezést pedig a törvény erejénél fogva 

nem lehet alkalmazni. 
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Az önkormányzatok a készülő településképi 

rendeletükben kötelesek kijelölni olyan terü-

letet, amely kifejezetten a közművek, illetve a 

hírközlési építmények elhelyezésére szolgál-

nak. Emellett föld alatti vezetést csak ott ír-

hatnak elő, ahol az településképi szempontból 

meghatározó, vagy helyi egyedi védelemmel 

érintett terület tekintetében indokolt. A tele-

pülésképi szempontból nem meghatározó, 

vagy egyedi védelem alá nem tartozó terüle-

teken az önkormányzat csak az építmény 

anyaghasználatát szabályozhatja [314/2012. 

(XI. 8.) Korm. rendelet 22. § (7) bekezdés]. 

A légvezetékek egész településre kiterjedő 

általános tiltására az új településképi rende-

letben sem lesz lehetősége az önkormány-

zatnak, az ilyen rendelkezés magasabb szintű 

jogszabályba ütközik. Fentiekre figyelemmel a 

helyi önkormányzatok nem tagadhatják meg 

meglévő vezetékes infrastruktúra felhaszná-

lását a hírközlési építmények elhelyezése so-

rán, illetve ilyen esetben a tulajdonosi hozzá-

járulást nem tagadhatják meg a HÉSZ vagy 

egyéb önkormányzati rendelet szerinti tila-

lomra hivatkozva. 

Az Eht. módosításáról szóló 2017. évi XLVI. 

törvény 2017. június 2-ától hatályos rendel-

kezése pontosította a hírközlési építmények 

elhelyezése szempontjából a közterület hasz-

nálat szabályait. A törvénymódosítás egyér-

telműen kimondja, hogy közterület esetében 

a tulajdonosi hozzájárulást megadottnak kell 

tekinteni, tehát ilyen hozzájárulást önkor-

mányzati közterület esetén ezután nem kell 

kérnie a szolgáltatóknak, az önkormányzat-

nak e tekintetben lényegében nincs megta-

gadási joga.  

A törvénymódosítás ezen kívül a hírközlési 

építmények tekintetében egy új közterület 

fogalmat vezet be. Az Eht. szerint közterület a 

közhasználatra szolgáló minden állami vagy 

önkormányzati tulajdonban álló földrészlet, 

ideértve különösen az ingatlan-

nyilvántartásban közterületként, közútként, 

kerékpárútként, járdaként, gyalogútként, út-

padkaként, útárokként, zöldsávként, parkoló-

ként, zöldterületként, térként, parkként nyil-

vántartott ingatlanokat. A törvénymódosítás 

az egyéb önkormányzati (közút)kezelői hozzá-

járulások tekintetében is pontosította a ko-

rábbi szabályozást, amennyiben az önkor-

mányzat 30 napon belül nem nyilatkozik a 

kezelői hozzájárulásról, azt szintén meg-

adottnak kell tekinteni az Eht. alapján. 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal 

kijelölt SZIP-koordinátora:  

Dr. Kadlott Csaba igazgató 

 

Heves Megyei Kormányhivatal 

3300, Eger Kossuth Lajos út 9. 

T.: 06 (36) 521-500 

titkarsag@heves.gov.hu
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Az e-közigazgatás megvalósításának alapjai 

Péter Szabolcs 

információbiztonsági szakreferens 

 

A XXI. század technikai fejlődéséhez igazodva 

napjainkban elvárás az elektronikus úton tör-

ténő ügyintézés kiterjesztésének lehetősége a 

magán és közszektorban egyaránt. A techno-

lógiai megoldások lehetővé teszik, hogy az 

ügyeinket gyorsan, rugalmasan és biztonságo-

san intézhessük elektronikus formában, így 

elkerüljük a személyes ügyintézéssel járó hosz-

szas várakozást és sorban állást. 

Az infokommunikációs hálózatok, eszközök, 

szolgáltatások és kompetenciák egyre gyor-

sabb fejlődése hozzájárul az élet minőségének, 

a vállalkozások versenyképességének és az 

állami működés hatékonyságának növelésé-

hez.  

Az Európai Unión belüli, illetve világméretű 

versenyben Magyarország akkor lehet ered-

ményes, ha kihasználja az ágazatban rejlő 

lehetőségeket és így kiaknázza a szektorban 

rejlő hatalmas közvetlen és közvetett potenci-

ált. 

Az elektronikus közszolgáltatások kialakítása 

érdekében alapvető célkitűzésként fogalma-

zódik meg, hogy 2020-ra az állampolgárok 

számára közszolgáltatások minél szélesebb 

köre legyen elérhető elektronikusan, míg a 

vállalkozások számára a közszolgáltatások 

teljes egészében elektronizáltak legyenek. 

Az említett stratégiai célok megvalósulása, az 

elektronikus ügyintézés széles körű elterjedé-

se, az eljárások gyorsítása, az adminisztratív 

terhek csökkentése, a magánjogi jogviszonyok, 

továbbá az állam és polgár közötti jogviszony-

ok szélesebb körű elektronizálása, és az elekt-

ronikus ügyintézést biztosító szervek együtt-

működésének biztosítása érdekében, valamint 

a lakosság számára a korszerűbb és hatéko-

nyabb közszolgáltatások nyújtása miatt 2017. 

január 1-jén hatályba lépett az elektronikus 

ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általá-

nos szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. tör-

vény (a továbbiakban: Eüsztv.) és a kapcsolódó 

kormányrendeletek. 

Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos 

jogszabályok megjelenése jelentős változást 

eredményezett 2018. január 1-től a közigazga-

tásban.  

Az Eüsztv.-ben meghatározásra kerültek azok 

az elektronikus ügyintézést biztosító szervek, 

akik az ügyek és az elektronikus kapcsolattar-

tás biztosítása során érintettek, ezek 

 az államigazgatási szervek,  

 a helyi önkormányzatok,  

 a törvény vagy kormányrendelet által 

közigazgatási hatósági jogkör gyakor-

lására feljogosított egyéb jogalanyok,  

 az Országos Bírósági Hivatal és a bíró-

ságok,  

 az alapvető jogok biztosa,  

 az ügyészségek,  

 a közjegyzők,  

 a bírósági végrehajtók,  

 az önálló bírósági végrehajtó irodák,  

 a hegyközségek kivételével a köztestü-

letek,  
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 a közüzemi szolgáltatók,  

 a törvényben vagy kormányrendelet-

ben elektronikus ügyintézésre kötele-

zett közfeladatot ellátó vagy közszol-

gáltatást nyújtó jogalanyok, valamint a 

meghatározott ügyek az Eüsztv. sze-

rinti elektronikus intézését önkénte-

sen vállalók. 

Az elektronikus ügyintézést biztosító szervek a 

feladat- és hatáskörükbe tartozó ügyek, vala-

mint a jogszabály alapján biztosítandó szolgál-

tatásaik igénybevételéhez, lemondásához vagy 

módosításához szükséges elektronikus feltéte-

leket kötelesek biztosítani. Az ügyfelek pedig - 

eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott 

kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányá-

ban- jogosultak az elektronikus ügyintézést 

biztosító szerv előtt az ügyeik intézése során 

ügyintézési cselekményeiket elektronikus úton 

végezni, nyilatkozataikat elektronikus úton 

megtenni. 

Az Eüsztv. alapján 2018. január 1-jétől az 

elektronikus ügyintézést biztosító szervek a 

feladat- és hatáskörükbe tartozó ügyekben 

biztosítják az ügyek elektronikus úton történő 

intézését, míg az ügyfélként eljáró gazdálkodó 

szervezetek illetve a jogi képviselővel eljáró 

ügyfelek elektronikus ügyintézésre kötelezet-

tek, a természetes személyek pedig opcionális 

jelleggel vehetik igénybe ac számukra biztosí-

tott elektronikus ügyintézési lehetőségeket. 

Az ügyfelek az elektronikus ügyintézéshez 

szükséges nyilatkozatokat, eljárási cselekmé-

nyeket és egyéb kötelezettségeiket választá-

suk szerint egységes, személyre szabott ügyin-

tézési felületen vagy az elektronikus ügyinté-

zést biztosító szervek által közzétett tájékozta-

tásban foglaltaknak megfelelő elektronikus 

úton teljesíthetik. 

Az elektronikus ügyintézést biztosító szervek 

az ügyfelek törvényben meghatározott jogai-

nak teljesítése érdekében a törvény és a vég-

rehajtására kiadott rendeletek szerint elektro-

nikus ügyintézést biztosító információs rend-

szer útján kell, hogy eleget tegyenek kötele-

zettségeiknek. Kötelesek olyan, elektronikus 

ügyintézést biztosító információs rendszer 

működtetésére, amely biztosítja: 

 az ügyfél ügyintézési rendelkezésének 

lekérdezését, 

 a személyre szabott ügyintézési felüle-

ten keresztül történő ügyintézést, 

 elektronikus azonosításhoz kötött 

szolgáltatás nyújtása esetén a közpon-

ti azonosítási ügynökszolgáltatáson 

keresztül elérhető elektronikus azono-

sítási megoldások ügyfél általi haszná-

latát, 

 a Kormány rendeletében meghatáro-

zott biztonságos kézbesítési szolgálta-

táson keresztül történő kézbesítést, 

üzenetfogadást, 

 az ügyfél által elektronikus úton tett 

jognyilatkozatok, elküldött iratok kéz-

hezvételének jogszabályban meghatá-

rozott módon történő haladéktalan 

igazolását, 

 a legalább fokozott biztonságú és köz-

igazgatási követelményeknek megfele-

lő elektronikus aláírással ellátott, illet-

ve elektronikus bélyegzővel ellátott 

elektronikus dokumentumok feldolgo-

zását, 

 a törvény szerint hitelesített doku-

mentumok előállítását, 
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 a törvény szerint valamennyi megha-

tározott típusú kézbesítés szerint és 

úton az ügyfél részére iratok kézbesí-

tése, 

 az eljárásért fizetendő terhek elektro-

nikus fizetését, és 

 az elektronikus űrlapkitöltés-

támogatási szolgáltatással létrehozott 

elektronikus űrlapok kezelését. 

Az elektronikus ügyintézés teljes körű megte-

remtése és zökkenőmentes kialakítása érde-

kében a kötelezett szervek részére a Kormány 

az úgynevezett SZEÜSZ, azaz a Szabályozott 

Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatásokon 

keresztül biztosítja a szolgáltatások kialakítá-

sához szükséges feltételek.    

A rendelkezésre álló és igénybe vehető 

SZEÜSZ szolgáltatások közül a teljesség igénye 

nélkül néhány: 

 az ügyfél ügyintézési rendelkezé-

sének lekérdezése 

 személyre szabott ügyintézési fe-

lületen keresztül történő ügyinté-

zés 

 elektronikus azonosítás 

 biztonságos kézbesítés 

 az eljárásért fizetendő terhek 

elektronikus úton történő megfi-

zetése 

A további szolgáltatásokról és az igénybevé-

telük részéletes feltétéiről a 

https://szeusz.gov.hu, vagy a http://nisz.hu/e-

kozig-szolg felületen kaphatnak tájékoztatást. 

Az elektronikus ügyintézést biztosító szervek 

az ügyfelek részére az elérhető elektronikus 

ügyintézési szolgáltatásokkal kapcsolatos tájé-

koztatásokat kötelesek közzétenni, így azok 

használatát elősegíteni. 

Az így megvalósuló és folyamatosan elérhető, 

fejlődő szolgáltatások az e-közigazgatás meg-

teremtését és egy minőségi ugrást eredmé-

nyezhetnek a közigazgatásban, az ügyfelek 

néhány ügy kivételével minden eljárást elekt-

ronikusan, kényelmesen és gyorsan el tudnak 

indítani. 

 

Heves Megyei Kormányhivatal 

3300, Eger Kossuth Lajos út 9. 

T.: 06 (36) 521-500 

peter.szabolcs@heves.gov.hu
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Jogorvoslatról kérdések és válaszok 

Dr. Bekecs Andrea 

hivatalvezető 

 

A „Közigazgatás és Közszolgáltatás-fejlesztési 

Stratégia 2014-2020” a hatósági eljárásokra 

vonatkozó szabályozás irányát a korszerű ügy-

félbarát eljárásrendben, az egyszerűbb eljárá-

sokban, a rövidebb bruttó eljárási időtar-

tamban és az eljárások túlszabályozottságának 

csökkentésében szabta meg. 

Cél a jogalkalmazást segítő, az ügyfelek által is 

átlátható szervezeti rendszerben rövid eljárási 

idő alatt meghozott döntésekhez szükséges 

szervezeti struktúra és eljárási szabályok kiala-

kítása, az ügyfélteher és eljárási költségek 

csökkentése, valamint az erőforrások haté-

kony kihasználása, az ügyféli elégedettség 

növelése.  

A bürokráciacsökkentés igényét a széttagolt 

szervezetek időnként elhúzódó eljárásai, az 

eljárási szabályok nem rendeltetésszerű hasz-

nálata (pl.: felfüggesztés, szünetelés, parttalan 

jogorvoslat, mint klasszikus időhúzási eszköz 

az érdemi döntéshozatal illetve a meghozott 

döntések végrehajtásának elkerülése érdeké-

ben) motiválta. 

Szükségessé vált átláthatóan, gyorsabban, 

hatékonyabban működő szervezeti struktúrá-

hoz (széttagolt szakigazgatási szervek helyett 

kormányhivatalba, járási hivatalba integrált 

feladatok, szervezetek) új eljárási szabályokat 

rendelni az anyagi és ügyviteli szabályozással 

terhelt, folyamatosan módosított, ezáltal ne-

hezen áttekinthető közigazgatási eljárási kó-

dex helyett.  

 

 

A célok végrehajtása nem járhat alapjogok 

korlátozásával, így az Alaptörvényben is rögzí-

tett jogorvoslati jogukat az eljáró hatóság dön-

tésével, avagy mulasztásával közvetlenül érin-

tett ügyfelek, érdekeltek a 2018. január 1-jén 

hatályba lépő általános közigazgatási eljárás-

rend és közigazgatási perrendtartás szerint 

gyakorolhatják. Nem előzmény nélküli a rend-

szertani módosítása a kérelemre induló jogor-

voslatoknál a fellebbezés és a közigazgatási 

per közötti hangsúly változásának, hatósági 

statisztikai adatok támasztják alá, hogy az első 

fokú döntésekkel szemben átlagosan 0,33% 

volt a fellebbezések aránya, míg a másodfokon 

hozott döntésekkel szemben 20-25 % közötti 

arányban éltek a bírósági felülvizsgálat lehető-

ségével. Az európai tendenciákhoz a jogálla-

miság elvét szem előtt tartó, a nyilvánosság 

elvéből fakadó döntések átláthatóságát, meg-

ismerhetőségét, a közigazgatási szervezeten 

kívüli kiszámíthatóbb jogorvoslati rend jobban 

igazodik. Lehetőséget biztosít a jogalkotó köz-

igazgatási per megindítása során is az eljáró 

hatóságnak az önkorrekcióra azzal, hogy a 

jogsérelem orvosolható a közigazgatási per 

alatt is, természetesen nem elvonva a bíróság 

döntési jogkörét. Nem tartalmaz lényeges 

változást a hivatalból induló jogorvoslat sza-

bályozása (másodfokon illetve bíróság által el 

nem bírált, jogszabálysértő, egy éven belüli 

döntésnél egy ízben) azon túl, hogy az eljárási 

szabályok kikerültek a törvényből. 

A jogorvoslatról összeállított kérdésekkel és 

arra adott válaszokkal kerül bemutatásra új 

rendszertani elhelyezése a jogorvoslatnak 
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(közigazgatási per elsődlegessége, semmiség 

Ptk. és Ákr. szerinti különbsége, döntés kijaví-

tása, kiegészítése nem jogorvoslat), kitér az 

anyag a jogorvoslati eljárásokba beépített új 

elemekre (új semmisségi okok), új fogalmak 

(érdekelt, védirat, véglegesség, anyagi jogerő-

hatás) bemutatására.  

Mivel a jogorvoslat eshetőleges szakasza a 

hatósági eljárásnak, a döntéssel szemben ér-

kező jogorvoslati kérelem illetve hivatalbóli 

jogorvoslati eljárás során nyújt segítséget, ad 

támpontokat az összeállított anyag.   

Hol és hogyan szabályozza az Ákr. a jogorvos-

latot? 

Az Ákr. IX. fejezete tartalmazza a jogorvoslatra 

vonatkozó szabályokat. A 111. § akként ren-

delkezik, hogy a törvény rendelkezéseit a feje-

zetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, ami 

azt jelenti, hogy az Ákr. többi fejezetében fog-

laltakat is alkalmazni kell a IX. fejezetben fog-

lalt eltérésekkel. Vannak olyan szabályok, 

amelyek valamennyi eljárási szakaszra vonat-

koznak így például az alapelvek, az Ákr. hatá-

lyára vonatkozó rendelkezések, az alapvető 

rendelkezések, illetve az elsőfokú eljárás egyes 

szabályai. A hatósági ellenőrzésre vonatko-

zóan a VI. fejezetben ugyanezt a megoldást 

alkalmazza a jogalkotó, amikor a 98. §-ban úgy 

rendelkezik, hogy a hatósági eljárásra vonat-

kozó rendelkezéseit a fejezetben foglalt eltéré-

sekkel kell alkalmazni.  

A törvényjavaslat indoklása utal arra, hogy az 

Ákr. fenntartja a jogorvoslat Ket-ben kialakí-

tott két fő fajtáját: az ügyféli aktivitást felté-

telező kérelemre induló jogorvoslati eljáráso-

kat és az ügyfél passzivitása mellett vagy akár 

az ügyfél akarata ellenében, hivatalból indított 

döntés-felülvizsgálati formát.  Az Ákr. azonban 

a terminológiát módosítja: mindkét jogorvos-

lási formát jogorvoslatnak tekinti, csupán a 

kezdeményezésük mikéntje más, így a kére-

lemre induló jogorvoslati eljárásokat és a hi-

vatalból induló jogorvoslati eljárásokat külön-

böztet meg. 

Szükségképpeni szakasza-e a jogorvoslat a 

hatóság eljárásának?  

A közigazgatási hatósági eljárásnak alábbi sza-

kaszait különböztetjük meg: Alapeljárás vagy 

elsőfokú eljárás, amelynek funkciója az első-

fokú döntés előkészítése és meghozatala. Ez 

az eljárási szakasz minden hatósági aktus 

meghozatala során nélkülözhetetlen. Jogor-

voslati szakasz, amely nem szükségszerű ele-

me az eljárásnak, csak akkor kerül rá sor, ha a 

döntést  az ügyfél, illetve az, akire a döntés 

rendelkezést tartalmaz jogorvoslati kére-

lemmel megtámadja, vagy ha a döntést jog-

szabálysértés megszüntetése érdekében hiva-

talból felülvizsgálják.  

Melyek a kérelemre induló jogorvoslati eljá-

rások, és mik a közös jellemzőik?  

Az Ákr. 113. § (1) bekezdése a közigazgatási 

pert és a fellebbezési eljárást jelöli meg. A 

kérelemre induló jogorvoslati eljárások közös 

jellemzője egyrészt, hogy alanyi jog, hogy a 

jogorvoslati kérelmet az arra jogosult bíróság 

vagy hatóság érdemben elbírálja, másrészt 

felülvizsgálatának eredményét akkor is dön-

tésbe foglalja, ha a jogorvoslati kérelemben 

foglaltaknak nem ad helyt, harmadrészt 

ugyanakkor a jogorvoslathoz való jog nem 

korlátlan, hanem kötött. Kötött a jogorvos-

latok rendje, jogorvoslati kérelem tárgya, be-

nyújtásának határideje, valamint az elbírálá-

sukra jogosult fórumok köre tekintetében is. 
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Melyik az elsődleges kérelemre induló jogor-

voslati eljárás az Ákr.-ben? 

Az Ákr.-ben az elsődleges jogorvoslat a 113. § 

(1) bekezdés a) pontban szabályozott közigaz-

gatási per. 

Az Ákr. mellett melyik jogszabály tartalmaz 

rendelkezéseket a közigazgatási perre?  

2018. január 1-től az Ákr. és a közigazgatási 

perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp) 

tartalmazza a közigazgatási per alapvető sza-

bályait.  

Az Ákr. csak a legfontosabb a közigazgatási 

hatósági eljárás szempontjából jelentős kérdé-

seket, valamint az Ákr. és a Kp. közti kapcso-

lódási pontokat – a jogorvoslat igénybevétel-

ének lehetőségét, hogy mit tehet a döntést 

hozó hatóság a keresetlevél alapján – részle-

tezi. 

Mikor és ki indíthat közigazgatási pert? 

Az Ákr. meghatározza, hogy mikor lehet köz-

igazgatási pert indítani (Ákr. 114. §). Egyrészt 

az ügyfél – az önálló fellebbezéssel nem tá-

madható végzések kivételével – a véglegessé 

vált döntés ellen indíthat közigazgatási pert. 

Másrészről, a fellebbezéssel támadható dön-

tés esetén közigazgatási per akkor indítható, 

ha az arra jogosultak valamelyike fellebbezett 

és a fellebbezést elbírálták. A közigazgatási per 

az Ákr. 143. § (3) bekezdés c) pontja szerint a 

hatóság döntésének bírósági felülvizsgálata 

helyett használandó.  

Hogy alakul a bírói fórum?  

Elsőfokú bíróságként (differenciáltan) a köz-

igazgatási és munkaügyi bíróság, illetve tör-

vényben meghatározott esetben a törvény-

szék vagy a Kúria ítélkezik. Másodfokon a tör-

vényszék vagy a Kúria ítélkezik. Felülvizsgálati 

ügyekben pedig a Kúria jár el. 

Az általános első fokú bíróságok között diffe-

renciált rendszer került kialakításra: 

Fő szabály szerint 8 regionális illetékességgel 

bíró közigazgatási és munkaügyi bíróság jár el. 

Az úgynevezett népközeli ügyekben – társa-

dalombiztosítási, szociális vagy gyermekvé-

delmi ellátással, állami foglalkoztatási szerv 

által nyújtott ellátással vagy támogatással 

kapcsolatos perekben – valamennyi közigazga-

tási és munkaügyi bíróság eljár. 

Kiemelt ügyekben – a Fővárosi Közigazgatási 

és Munkaügyi Bíróság kizárólagos hatáskörei 

alapulvételével – első fokon a Fővárosi Tör-

vényszék jár el [Kp. 12. § (2) és (3) bekezdése]. 

A Kúria elsőfokú hatáskörei változatlanok. 

Az általános másodfokú hatáskör a Fővárosi 

Törvényszékhez került. 

Van-e előzménye a közigazgatási bíráskodás-

nak? 

A közigazgatás ellenőrzésében régóta vesz 

részt a közigazgatási bíráskodás. Magyarorszá-

gon már 1896-ban felállítottak egy a bírósági 

és a közigazgatási szervezettől elkülönülő, 

egyfokú közigazgatási bíróságot: ez volt a Ma-

gyar Királyi Közigazgatási Bíróság, amely egé-

szen 1949-ig működött. Az ezt követő időszak-

ban nem szabályozták a közigazgatásban ho-

zott döntések bírói felülvizsgálatát. Az állam-

igazgatási eljárás általános szabályairól szóló 

1957. évi IV. törvény röviden meghatározta 

azoknak az államigazgatási határozatoknak a 

körét, amelyek esetében lehetőség nyílt a 

bírósági felülvizsgálatra.  
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Az 1981. évi I. törvény 72. § (1) bekezdése 

kimondta, hogy „jogszabálysértés miatt az 

ügyfél a bíróságtól – a Minisztertanács rende-

letében meghatározott körben – az államigaz-

gatási szerv határozatának felülvizsgálatát 

kérheti, ha a határozat az ügyfélnek az Alkot-

mányban biztosított és más alapvető személyi, 

családi és vagyoni jogát megvonja vagy korlá-

tozza, illetőleg az ügyfélre ilyen kötelességet 

állapít meg.” A 63/1981. (XII.5.) MT-rendelet 

azonban csak 23 ügycsoportot nevesített, 

amelyben a bírói út igénybevétele lehetővé 

vált. Az 1989. évi XXXI. törvény módosította a 

korábbi Alkotmányt és egy lényeges tételt 

fogalmazott meg, amikor kimondta, hogy a 

bíróság ellenőrzi a közigazgatási határozatok 

törvényességét. Az Országgyűlés azonban nem 

alkotta meg azt a jogszabályt, amely lehetővé 

tette volna a közigazgatási határozatok bíró-

ság előtti megtámadását. A 32/1990. (XII.21.) 

AB-határozat megsemmisítette az 1981-es 

MT-rendeletet, és kötelezte az Országgyűlést 

annak a jogszabálynak a megalkotására, amely 

alapján valamennyi közigazgatási határozatot 

meg lehet támadni a bíróság előtt. 

Az 1991. XXVI. törvény a közigazgatási ható-

sági ügyekben széles körben lehetővé tette a 

bírósági felülvizsgálatot. 

A közigazgatási bíráskodás a rendszerváltás 

mostohagyermeke, 1990 óta a szervezeti kere-

tek gyakran változtak, az eljárási szabályok a 

hagyományos polgári eljárás szabályai között 

csak megbújtak, és hiányosak is voltak. 

Az elmúlt időszakban jelentős módosításoknak 

és kodifikációnak lehettünk szemtanúi. 2013. 

január 1-jével létrejöttek a közigazgatási és 

munkaügyi bíróságok, amelyek első fokon 

járnak el a közigazgatási határozatok felülvizs-

gálatánál, valamint a munkaviszonyból és 

munkaviszony jellegű jogviszonyból származó 

ügyek elbírálásánál. 

2018. január 1-től az Ákr. és a Kp. tartalmazza 

a közigazgatási per alapvető szabályait. 

Van-e különbség a közigazgatási bíróság és a 

bírósági felülvizsgálat között?  

A közigazgatási bíráskodás és a bírósági felül-

vizsgálat megkülönböztetésére az egyik lehe-

tőség az, hogy a felülvizsgálatot végző szervet 

vizsgáljuk. A közigazgatástól és a rendes bíró-

sági szervezettől elkülönült közigazgatási bíró-

ságok tevékenységét összefoglaló nevén köz-

igazgatási bíráskodásnak nevezhetjük. Külön 

közigazgatási bíróság hiányában közigazgatási 

bíráskodásnak tekintjük azoknak a szabályok-

nak és tevékenységeknek az összességét, ame-

lyek akár jogorvoslati, akár objektív jog-

védelmi természetűek, és amelyeket bármely 

bíróság a közigazgatás döntéseinek felülvizs-

gálataként végez. 

A bírósági felülvizsgálat ennél szűkebb foga-

lom, bírósági felülvizsgálat alatt ugyanis a köz-

igazgatási hatósági eljárás rendjén belüli jog-

orvoslati eljárást értjük, amelynek elsődleges 

célja az alanyi jogok és jogos érdekek vé-

delme. 

A közigazgatási jogvita komplex jogvita, 

amelyben az objektív jogvédelem mellett a 

közérdeket és az egyén szubjektív jogvédelmét 

kell mérlegre tenni. A közigazgatási jogvitában 

a felek nincsenek mellérendeltségi viszonyban. 

Mit jelent a döntés véglegessége? 

A végleges döntés fogalmát az Ákr. 143. § (3) 

bekezdés a) pontja jelöli meg akként, ahol a 

közigazgatási hatóság jogerős döntését említi, 

azon a hatóság végleges döntését kell érteni.  
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A részletes szabályokat az Ákr. 82. §-a szabá-

lyozza akként, hogy a hatóság döntése végle-

ges, ha azt a hatóság már – a törvényben 

meghatározott kivételekkel - nem változtat-

hatja meg. A véglegesség a döntés közlésével 

áll be. A törvény indokolása szerint a döntés 

véglegessége a korábbi alaki jogerőt váltja fel. 

Anyagi jogerő kizárólag bíróság döntéséhez 

kapcsolódhat.  

Mit jelent az anyagi jogerőhatás? 

A bíróság a közigazgatási tevékenység jogsze-

rűségének vizsgálata tárgyában hozott ítélete 

anyagi jogerős, azaz kizárja, hogy ugyanazon 

közigazgatási tevékenység jogszerűségének 

vizsgálatára a felek vagy az érdekeltek új kere-

setet indíthassanak vagy azt egyébként vitássá 

tehessék. A Kp. 96. §-a alábbiakat tartalmazza 

az anyagi jogerőhatásról: a közigazgatási te-

vékenység jogszerűségének vizsgálata tárgyá-

ban hozott ítélet kizárja, hogy ugyanazon köz-

igazgatási tevékenység jogszerűségének vizs-

gálatára a felek vagy az érdekeltek új kere-

setet indíthassanak vagy azt egyébként vitássá 

tehessék. 

Ebben az esetben, feltéve, hogy az irányadó 

jogi szabályozás nem változott az Ákr. 46. § (1) 

bekezdés b) pontjának rendelkezése értelmé-

ben a kérelmet kötelező visszautasítani. 

Kik a közigazgatási per résztvevői?  

A közigazgatási per résztvevői egyrészről a 

bíróság, másrészről a felperes, aki a per indítá-

sára jogosult és az alperes, aki ellen a pert 

indítják. 

A per megindítására jogosult (felperes - Kp. 

17. §) az akinek jogát vagy jogos érdekét a 

közigazgatási tevékenység közvetlenül érinti, 

ilyen az ügyfél, vagy a kifejezetten rá vonat-

kozó rendelkezés tekintetében az eljárás 

egyéb résztvevője (pl.: tanú, szakértő), az 

ügyészség, illetve a törvényességi felügyeletet 

gyakorló szerv is lehet a per indítására jogo-

sult, ha a felhívásában megállapított határidő 

eredménytelenül telt el. Az a közigazgatási 

szerv is indíthat pert, amely a megelőző eljá-

rásban hatóságként vagy szakhatóságként 

nem vett részt, ha hatáskörét a közigazgatási 

tevékenység érinti, továbbá amely a szerző-

désben részes fél. Civil szervezet is indíthat 

közigazgatási pert egyes ügyekben, ha az a 

nyilvántartásba vett tevékenységét valamely 

alapvető jog védelme vagy valamilyen közér-

dek érvényre juttatása érdekében érinti.  

Végül érdekképviseleti szervezet vagy köztes-

tület is indíthat pert az általa képviselt tagság, 

illetve csoport jogos érdekeinek közvetlen 

sérelme vagy veszélyeztetése esetén, ha tevé-

kenységét a közigazgatási tevékenység érinti. 

A pert főszabály szerint azon a közigazgatási 

szerv ellen kell indítani (alperes - Kp. 18. §), 

amely a közigazgatási jogvita tárgyát képező 

közigazgatási tevékenységet megvalósította.  

Ki lehet érdekelt a közigazgatási perben?  

Új elem a közigazgatási perben az érdekelt 

fogalmának bevezetése, mely a többpólusú 

jogviszonyok jobb leképezését teszi lehetővé a 

peres szabályok által. 

A Kp. rendelkezése alapján az, akinek jogát 

vagy jogos érdekét a vitatott közigazgatási 

tevékenység közvetlenül érinti vagy a perben 

hozandó ítélet közvetlenül érintheti, a mások 

között folyamatban lévő perbe érdekeltként 

beléphet. A perbe érdekeltként beléphet az is, 

aki a megelőző eljárásban ügyfélként vett 

részt. 
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Az érdekeltet a közigazgatási perben fő sza-

bály szerint a féllel azonos eljárási jogok illetik 

meg, és azonos kötelezettségek terhelik. Tehát 

ahol az érdekelt nem kerül külön nevesítésre, 

ott ugyanarra jogosult, illetve kötelezett, mint 

a felek, azzal, hogy köteles a felek rendelkezési 

jogának tiszteletben tartására, tehát ha a fel-

peres eláll a keresetétől, az érdekelt az eljárást 

nem folytathatja. Szintén korlátjaként jelenik 

meg az érdekelti jogoknak az, hogy az érde-

keltnek nincs önálló keresetindítási joga, me-

lyet a Kp. a „mások között folyamatban lévő 

perbe” fordulattal fejez ki. 

Az érdekelteket érintően értesítési kötelezett-

ség áll fent egyfelől a hatóság oldalán, amikor 

kézhez kapja a keresetlevelet, másfelől a bíró-

ság oldalán, az előkészítő szakaszban, ha a 

hatóság korábban azt nem tette meg. 

Mi a közigazgatási jogvita tárgya? 

A közigazgatási tevékenység fogalmát a Kp. 4. 

§ (1) bekezdése határozza meg, amely kulcs-

fontosságú fogalom, hiszen ez határozza meg, 

mely ügyek tartoznak a Kp.  tárgyi hatálya alá.  

a Kp. 4. § (1) és (2) bekezdéseinek rendelke-

zése: A közigazgatási jogvita tárgya a közigaz-

gatási szerv közigazgatási jog által szabályo-

zott, az azzal érintett jogalany jogi helyzetének 

megváltoztatására irányuló vagy azt eredmé-

nyező cselekményének, vagy a cselekmény 

elmulasztásának (a továbbiakban együtt: köz-

igazgatási tevékenység) jogszerűsége. 

Közigazgatási jogvita a közszolgálati és a köz-

igazgatási szerződéses jogviszonnyal kapcsola-

tos jogvita is. 

A közigazgatási jogvita tárgya a közigazgatási 

tevékenység jogszerűsége. 

Miként szabályozza a Kp. a közigazgatási cse-

lekményt?  

A Kp.-ban közigazgatási cselekmény az egyedi 

döntés,  a hatósági intézkedés,  az egyedi ügy-

ben alkalmazandó – a jogalkotásról szóló tör-

vény hatálya alá nem tartozó – általános ha-

tályú rendelkezés és a közigazgatási szerződés. 

Mivel kell indítani a közigazgatási pert? 

A közigazgatási pert keresetlevéllel (Kp. 37. §) 

kell megindítani, amely tartalmazza többek 

közt a közigazgatási tevékenységgel okozott 

jogsérelmet és a bíróság döntésére irányuló 

határozott kérelmet.  

A keresetben kérhető a közigazgatási cselek-

mény hatályon kívül helyezése, megsemmisí-

tése vagy megváltoztatása, a közigazgatási 

cselekmény elmulasztásának megállapítása, 

közigazgatási cselekmény megvalósításának 

megtiltása, a közigazgatási jogviszonyból ere-

dő kötelezettség teljesítésére kötelezés, a 

közigazgatási szerződéses jogviszonnyal vagy a 

közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatban oko-

zott kár megtérítésére kötelezés, a közigazga-

tási tevékenységgel előidézett jogsértés té-

nyének vagy a közigazgatási jogviszony szem-

pontjából lényeges egyéb ténynek a megálla-

pítása. 

A keresetlevelet a vitatott közigazgatási cse-

lekmény közlésétől számított harminc napon 

belül kell a vitatott cselekményt megvalósító 

közigazgatási szervhez benyújtani (A jogi kép-

viselővel eljáró fél az űrlapbenyújtási támoga-

tási szolgáltatás igénybevételével köteles be-

nyújtani a keresetlevelet). 
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Mit tehet a közigazgatási szerv és mit kell 

tennie a bíróságnak a perelőkészítés során?  

Ha a keresetlevél alapján a hatóság megálla-

pítja, hogy döntése jogszabályt sért, vagy ha a 

keresetlevélben foglaltakkal egyetért, és az 

ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, akkor dönté-

sét egyszer módosíthatja vagy visszavonhatja. 

Ha a keresetlevélben foglaltakkal nem ért 

egyet, a hatóság a keresetlevelet a benyújtá-

sától számított tizenöt napon belül – kétfokú 

eljárás (jogszabály lehetővé teszi a fellebbe-

zést) esetén huszonegy napon belül - az ügy 

irataival együtt a hatáskörrel és illetékességgel 

rendelkező bírósághoz továbbítja. A Kp. 7. § 

(1) bekezdés a) pontja jelöli ki a közigazgatási 

ügyben első fokon ítélkező bíróságként a köz-

igazgatási és munkaügyi bíróságot. A Kp. köte-

lezi az alperest, hogy közigazgatási cselekmé-

nyét „védje meg”. A bíróság megvizsgálja a 

keresetlevelet, ha szükséges intézkedik a kere-

setlevél alapján, így például: ha a keresetlevél 

nem felel meg a törvény által meghatározott 

alaki követelményeknek, a bíróság a felperest 

a hiányok megjelölése mellett, rövid határidő 

tűzésével azok pótlására hívja fel.  Ezt követő-

en előkészíti a pert, tárgyalást tart vagy tár-

gyaláson kívül határoz. 

Mi a védirat? 

A védirat fogalmát a Kp. vezeti be. A Kp. 42. §-

a szerint a védirat az alperesnek a keresetle-

vélben foglaltakra tett nyilatkozata, amely 

vagy a keresetlevél visszautasítására irányul, 

vagy érdemi védekezést tartalmaz. A 

védiratban elő kell adni az annak alapjául 

szolgáló tényeket és ezek bizonyítékait.  A 

védiratot az alperes a keresetlevélnek, illetve 

az ügy iratainak továbbításával egyidejűleg 

terjeszti elő. 

A Pp. kereseti ellenkérelmének fel meg a 

védirat, amiben a hatóság előadja érdemi „vé-

dekezését” mire alapozza kérelmét, bemu-

tatva az annak alapjául szolgáló tényeket és 

bizonyítékokat a keresetlevél visszautasításá-

nak kezdeményezése során. 

Orvosolható a jogsérelem a közigazgatási per 

alatt? 

A közigazgatási szervnek módja van a közigaz-

gatási per alatt is az állított jogsérelem orvos-

lása érdekében eljárást indítani. Ennek tényét 

a bíróságnak be kell jelentenie, és erre tekin-

tettel a közigazgatási pert a bíróság felfüg-

geszti. A közigazgatási szerv az eljárás megin-

dítását legkésőbb az első tárgyaláson jelent-

heti be, míg hivatalbóli vizsgálat vagy bizonyí-

tás elrendelése esetén az elrendelés közlésé-

től számított tizenöt napon belül jelenthető 

be. 

Annak érdekében, hogy ez az önkorrekciós 

mechanizmus ne váljon a perelhúzás eszkö-

zévé a közigazgatási szervnek a bejelentéstől 

számított harminc napon belül tájékoztatnia 

kell a bíróságot a sérelem orvoslására hozott 

döntéséről, illetve ennek hiányában a megtett 

eljárási cselekményekről. Ezt követően a bíró-

ság döntésén múlik, hogy a tájékoztatás fé-

nyében bevárja-e a közigazgatáson belüli jog-

orvoslást, vagy a felfüggesztést megszüntetve 

tovább folytatja a pert. 

Lehet-e új tényekre hivatkozni a közigazga-

tási perben?  

A közigazgatási perben a közigazgatási tevé-

kenységet követően keletkezett új tényre hi-

vatkozni nem lehet, sőt – ellentétben a fel-

lebbezésben megszokott szabad keretektől – a 

közigazgatási perben a megelőző eljárás idején 

fennálló, de a megelőző eljárásban nem érté-
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kelt tényre, körülményre is a felperes, vagy az 

érdekelt csak akkor hivatkozhat, ha azt a meg-

előző eljárásban a közigazgatási szerv arra való 

hivatkozása ellenére nem vette figyelembe, 

azt önhibáján kívül nem ismerte, illetve arra 

önhibáján kívül nem hivatkozott. 

E szabályozás indoka az, hogy a közigazgatási 

per nem tekinthető újabb hatósági ügyintézési 

szintnek, ezért a közigazgatási szerv által a 

megelőző eljárásban elfogadott tényállás te-

kintetében csak korlátozottan van helye új 

bizonyítékokra hivatkozásnak 

Melyik az Ákr.-ben a közigazgatási per mel-

lett kérelemre induló másik jogorvoslati kére-

lem?  

Az Ákr. 113. § (1) bekezdés b) pontja a másik 

kérelemre induló jogorvoslati eljárásként a 

fellebbezést nevesíti. A részletes szabályokat a 

116. § szabályozza. Az ügyfél, vagy akire a 

döntés rendelkezést tartalmaz, az első fokú 

döntés ellen akkor fellebbezhet, ha azt törvény 

kifejezetten megengedi.  

Hány fokú a fellebbezés?  

A fellebbezés egyfokú. Az Ákr. 116. § (2) be-

kezdése jelöli meg a járási hivatal vezetőjét, a 

helyi önkormányzat szervét (a képviselő-tes-

tület kivételével, leggyakrabban a jegyző), 

továbbá a rendvédelmi szerv helyi szervét, 

mint akiknek a döntésével szemben biztosított 

a fellebbezés.  Gyakran és nagy számban elő-

forduló ügyekről van szó, ahol a felügyeleti 

szerv gyorsan és hatékonyan tud másodfokon 

dönteni (pl.: családtámogatási ügyek, közleke-

dési igazgatási ügyek). A fellebbezési eljárás 

során a jogorvoslati eljárás a közigazgatási 

szervezetrendszeren belül marad. A másodfo-

kon eljáró szerv döntésével szemben közigaz-

gatási per indítható. Fontos rendelkezése az 

Ákr.-nek, hogy fellebbezéssel támadható dön-

tés esetén közigazgatási per csak akkor indít-

ható – annak ellenére, hogy a közigazgatási 

per vált az elsődlegessé -, ha az arra jogosultak 

valamelyike fellebbezett és fellebbezését elbí-

rálták. 

Mi a teendő a sommás és automatikus dön-

téshozatali eljárásban hozott döntések ese-

tén?  

Fontos elhatárolni a fellebbezéstől a sommás 

és automatikus döntéshozatali eljárásban ho-

zott döntéseket. Az Ákr. 42. §-ában foglalt 

rendelkezés alapján: Ha az automatikus dön-

téshozatali eljárásban és a sommás eljárásban 

hozott döntéssel szemben fellebbezésnek nincs 

helye, a döntés közlését követő öt napon belül 

az ügyfél kérheti, hogy a hatóság a kérelmét 

ismételten, teljes eljárásban bírálja el.  

Lehet-e és mikor végzéssel szemben felleb-

bezni?  

A 116. § (3) bekezdés nevesíti azon végzése-

ket, amelyeknél biztosított az önálló fellebbe-

zés.  

Az ideiglenes biztosítási intézkedésről szóló, az 

ügyféli jogállásról vagy jogutódlásról rendel-

kező, a kérelmet visszautasító, az eljárást 

megszüntető, az eljárás felfüggesztése vagy 

szünetelése tárgyában hozott, az eljárási bír-

ságot kiszabó, a fellebbezési határidő elmu-

lasztása miatt benyújtott igazolási kérelmet 

elutasító,  a zár alá vételt vagy lefoglalást el-

rendelő, valamint ezek megszüntetése iránti 

kérelmet elutasító,  az iratbetekintési jog gya-

korlására irányuló kérelem tárgyában hozott 

elutasító, az iratbetekintési jog korlátozására 

irányuló kérelem tárgyában hozott, valamint 

az eljárási költség megállapításával és viselé-

sével kapcsolatos, a költségmentesség iránti 
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kérelmet elutasító, a költségmentesség módo-

sításáról vagy visszavonásáról szóló végzések 

esetében van lehetőség önállóan fellebbezni. 

Mely esetben zárja ki az Ákr. a fellebbezés 

lehetőségét?  

A 116. § (4) bekezdés szerint nincs helye fel-

lebbezésnek, ha az elsőfokú döntést – a köz-

ponti hivatal kivételével – központi államigaz-

gatási szerv vezetője hozta, ha a képviselő-

testület önkormányzati hatósági ügyben ho-

zott döntést, a másodfokú hatóság által hozott 

önállóan fellebbezhető végzés esetén, ha 

nincs kijelölt másodfokú hatóság, nemzetgaz-

dasági szempontból kiemelt jelentőségűvé 

nyilvánított ügyben, ha a hatósági szerződés 

alapján végrehajtást rendeltek el. 

Az Ákr. garanciális okokból meghatározza azon 

eseteket, amelyekben a fellebbezés az előbbi 

esetekben is kizárt, de természetesen közigaz-

gatási per kezdeményezésére ezen esetekben 

is van lehetőség.  

Önálló jogorvoslat biztosított a szakhatóság 

döntésével szemben?  

Az Ákr. 55. § (4) bekezdése értelmében a szak-

hatóság döntése az eljárást befejező döntés 

elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 

Mennyi időn belül és hogy lehet a fellebbe-

zést előterjeszteni?   

A fellebbezést a döntés közlésétől számított 

tizenöt napon belül az azt meghozó hatóság-

nál lehet előterjeszteni.  

Az Ákr. 118. § (1) bekezdése szerint felleb-

bezni csak a megtámadott döntésre vonatko-

zóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő 

okból, illetve csak a döntésből közvetlenül 

adódó jog-vagy érdeksérelemre hivatkozva 

lehet. A (2) bekezdés értelmében a fellebbe-

zést indokolni kell, és abban csak olyan új 

tényre lehet hivatkozni, amelyről az első fokú 

eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, 

vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem 

hivatkozott.  

Mennyi időn belül kell a fellebbezést felter-

jeszteni?  

Az Ákr. IX. fejezete nem jelöl meg határidőt a 

fellebbezés felterjesztésére vonatkozóan, csak 

annyit tartalmaz a 119. § (3) bekezdés, hogy a 

fellebbezési határidő leteltét követően felter-

jeszti a jogszabályban kijelölt másodfokú ható-

sághoz. 

Az Ákr. 50. § (6) bekezdése általános teljesítési 

határidőről rendelkezik: ha törvény vagy kor-

mányrendelet valamely eljárási cselekmény 

teljesítésének határidejéről nem rendelkezik, a 

hatóság, az ügyfél és az eljárás egyéb résztve-

vője azonnal, de legkésőbb nyolc napon belül 

gondoskodik arról, hogy az eljárási cselek-

ményt teljesítse, vagy a végzést meghozza, 

tehát a fellebbezési határidő leteltét követő 

nyolc napon belül kell a fellebbezést felterjesz-

teni az ügy összes iratával együtt.  

Célszerű előadni az első fokon eljáró hatóság 

“védekezését”, mire tekintettel nem vonta 

vissza a megtámadott döntést, illetve azt fel-

lebbezésnek megfelelően miért nem módosí-

totta, javította vagy egészítette ki. 

Melyik szerv bírálja el a fellebbezést?  

A fellebbezést a másodfokú hatóság bírálja el. 

A felügyeleti szerv nem feltétlenül azonos a 

fellebbezés elbírálására jogosult másodfokú 

szervvel. Az ágazati jogszabály, és nem az Ákr. 

jelöli ki a másodfokú szervet, amely a felleb-

bezéssel megtámadott döntést és az azt meg-
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előző eljárást megvizsgálja. A másodfokú ha-

tóság eljárása során nincs kötve a fellebbezés-

ben foglaltakhoz. 

A másodfokú hatóság a döntést helyben-

hagyja, a fellebbezésben hivatkozott érdeksé-

relem miatt, vagy jogszabálysértés esetén azt 

megváltoztatja vagy megsemmisíti. 

Az Ákr. értelmében fellebbezés esetén kiegé-

szítő bizonyítást minden esetben a fellebbezés 

elbírálására jogosult, másodfokú hatóságnak 

kell lefolytatni: új eljárásra utasításnak nincs 

helye. 

Mikor szüntethető meg a fellebbezési eljá-

rás? 

Tartalmaz az Ákr. rendelkezést a fellebbezési 

eljárás megszüntetésére is, erre akkor kerül-

het sor, ha valamennyi fellebbező visszavonta 

fellebbezését, ebben az esetben a másodfokú 

hatóság a fellebbezési eljárást megszünteti.  

Ki bírálja el elkésett jogorvoslati kérelem 

esetén az igazolási kérelmet?  

Új, a Ket.-től eltérő szabály az igazolási kére-

lem elbírálása a jogorvoslatra megállapított 

határidő elmulasztásával kapcsolatban. Az Ákr. 

53. § (2) bekezdése akként rendelkezik, hogy a 

jogorvoslatra megállapított határidő elmulasz-

tásával kapcsolatos igazolási kérelmet a jog-

orvoslati kérelmet elbíráló szerv bírálja el. A 

döntés formája végzés, ami ellen az önálló 

fellebbezés elutasítás esetén biztosított (Ákr. 

116. § (3) bekezdés g) pontja alapján) az iga-

zolási kérelemnek helyt adó végzés önálló 

fellebbezéssel nem támadható.  

Az Ákr. 53. § (3) bekezdése a Ket.-ben foglalt 

rendelkezéshez képest rövidebb határidőt, 

negyvenöt napot határoz meg az igazolási 

kérelem előterjesztésére.  

A kérelem elbírálását a hatóságnak az Ákr. 

alapelvei alapján méltányosan és a tartalom 

szerinti elbírálás elvére figyelemmel kell vé-

geznie. 

Ha az ügyfél közigazgatási pert indítva kere-

setlevelet terjeszt elő, de azt késedelmesen 

nyújtja be, az igazolási kérelemről a közigazga-

tási bíróság dönt. 

A döntés kijavítása, és kiegészítése jogorvos-

latnak számít?  

A döntés kijavítása és kiegészítése nem jogor-

voslat, azt az Ákr. IV. fejezete a hatóság dön-

tései között szabályozza.  

Az Ákr. ekként történő szabályozásának el-

méleti alapja az Alkotmánybíróság azon meg-

állapítása volt, melyek szerint egyfelől „a jog-

orvoslat fogalmi eleme az, hogy a döntés jogot 

vagy jogos érdeket sért, [22/1995. (III. 31.) AB 

határozat], másfelől a jogorvoslati jog alkot-

mányos tartalma kapcsán, ismételten megál-

lapította, hogy „tartalma szerint a jogorvoslat-

hoz való jog az érdemi határozatok tekinteté-

ben a más szervhez, vagy ugyanazon szerveze-

ten belüli magasabb fórumhoz fordulás lehe-

tőségének biztosítását jelenti” [87/2008. (VI. 

18.) AB határozat], mely követelmények egyi-

ke sem valósul meg a döntés kijavítása és a 

döntés kiegészítés esetében. 

A kijavítás során fel sem merülhet érdemi vita, 

kiegészítés esetén pedig a hatóság első fokon 

hoz döntést az adott kérdésben, e döntés el-

len pedig az általános szabályok szerint biz-

tosítandó a jogorvoslat. hiszen az új – kiegészí-

tett – döntés az ügy érdemét érinti. E jogor-

voslat kapcsán azonban felmerülhet a kérdés, 

hogy ez ténylegesen mi – a döntés egésze, 

vagy csak a kiegészített része – ellen vehető-e 

igénybe. Az Ákr. által rögzített normaszöveg 



  

  

  

  

  

HHEEVVEESS  MMEEGGYYEEII  

KKOORRMMÁÁNNYYHHIIVVAATTAALL  

  

  

SSZZAAKKMMAAII  HHÍÍRRLLEEVVÉÉLL  

22001188//11..  

  

  

2233 

 

 
 

vizsgálata alapján egyértelműen megállapít-

ható, hogy ebben az esetben a jogorvoslat 

kizárólag a kiegészítés ellen vehető igénybe, az 

alapdöntés korábban nem vitatott – a kiegé-

szítéssel nem érintett – elemeivel szemben 

nem nyílik meg ismét a jogorvoslat. 

A kiegészítésnek az eredeti döntéssel együtt 

célszerű megjelennie. Az együttes megjelenés 

az egységes döntésbe foglalással történik, így 

elkerülhető, hogy a hatóság rendelkezésének 

egysége megtörjön, ami által nehézkessé vál-

hat annak értelmezése, alkalmazása.  

Mikor módosítható vagy vonható vissza a 

hatóság döntése saját hatáskörében?  

Ha a hatóság megállapítja, hogy a másodfokú 

hatóság, a felügyeleti szerv vagy a közigazga-

tási bíróság által el nem bírált döntése jogsza-

bályt sért, a döntését annak közlésétől számí-

tott egy éven belül, legfeljebb egy ízben saját 

hatáskörben módosítja vagy visszavonja 

Cél gyorsan korrigálni a jogsértő döntést, szem 

előtt tartva az ügyfelek érdekeit, valamint 

biztosítva a tisztességes ügyintézéshez és és-

szerű határidőn belül történő döntéshez való 

alapjogot. 

A közigazgatási per szabályozását figyelembe 

véve az Ákr. egyfajta előszűrő, önkorrekciós 

mechanizmust is beilleszt az új jogorvoslati 

rendbe. Ez által a keresetlevél a hagyományos 

fellebbezés funkcióját is képes betölteni, mivel 

– ha a hatóság maga megállapítja, hogy a tá-

madott döntése törvénysértő – a keresetlevél 

alapján módosíthatja vagy visszavonhatja azt. 

Fontos kiemelni, hogy ez nem vezethet a bíró-

ság a döntési jogának elvonásához, tehát a 

keresetlevelet ez esetben is továbbítani kell a 

bírósághoz, de már a módosított döntéssel 

együtt, így biztosítva a bírói kontroll alá ve-

tettséget a hatóság „új” döntése tekintetében 

is. Ekkor a per tárgya már az új – a módosított 

vagy a visszavonó – döntés lesz, ha a felperes 

a keresetét az új döntés tekintetében is fenn-

tartja. 

Módosítható a döntés, ha a szakhatóság 

utóbb észleli, hogy állásfoglalása jogszabályt 

sért?  

A szakhatóság az Ákr. 56. § (1) bekezdése ér-

telmében állásfoglalását a hatóság határo-

zatának vagy eljárást megszüntető végzésének 

véglegessé válásáig egy ízben módosíthatja.  

Van-e különbség a semmisség szabályozásá-

ban az Ákr. és a Ptk. között? 

A közigazgatási jogban nem alkalmazhatók a 

Ptk. semmiségre vonatkozó szabályai, mivel a 

közjogi és polgári jogi semmisség több vonat-

kozásban is különbözik egymástól. A közjogi 

döntés a közhatalom gyakorlására feljogosí-

tott szerv egyoldalú döntése, amelyhez teljesí-

tési és végrehajtási kötelezettség kapcsolódik, 

és az ügyfél a döntést – semmisségére való 

hivatkozással – nem hagyhatja figyelmen kívül, 

legfeljebb a megsemmisítését kezdeményez-

heti az erre jogosultnál.  

A közigazgatási döntés csak akkor minősül 

semmisnek, ha ezt egy külön eljárásban hozott 

döntésben az erre jogosult megállapítja. 

Mindaddig, amíg a semmisség megállapítására 

nem kerül sor, a döntést létezőnek, végleges-

nek kell tekinteni. 

A semmisség tehát a közigazgatási jogban nem 

automatikusan következik be, hanem az érin-

tett döntést erre irányuló eljárásban és külön 

döntéssel kell megsemmisíteni. 
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Orvosolhatók-e a semmisségi okok? 

Fontos újítása az Ákr.-nek, hogy kimondja, 

nem semmisíthető meg a döntés, ha a mellő-

zött, vagy megkeresni elmulasztott szakható-

ság ahhoz utóbb hozzájárult. A rendelkezés 

bevezetésének célja, hogy ne legyen szükség 

indokolatlanul ismételt eljárás lefolytatására 

akkor, ha az eljárás egyébként – a szakhatóság 

utólagos hozzájárulása által – teljesen jogsze-

rűnek tekinthető, hiszen a megismételt eljárás 

egyfelől az ügyféli jogok és érdekek szem-

pontjából is igen hátrányos hatással bír az 

eljárás elhúzódására tekintettel, másfelől az 

eljárási költségek indokolatlan növekedéséhez 

is vezet. 

Az Ákr. 56. § (2) bekezdésében foglaltak alap-

ján  „A szakhatóság mellőzése esetén az erről 

való tudomásszerzést követően egyeztet a ható-

sággal, ennek eredményéhez képest adja ki 

állásfoglalását. A szakhatóság az állásfoglalá-

sát a hatóság felügyeleti szervével is közli.”  

Felügyeleti szervnek minden esetben döntést 

kell hoznia? 

A felügyeleti eljárás hivatalból induló eljárás, 

ahol a felügyeleti szerv maga dönt abban a 

kérdésben, hogy lefolytatja-e az eljárást vagy 

sem ezért az erre irányuló megkeresés nem 

minős kérelemnek, a felügyeleti szervnek ezt 

csupán jelzésként kell értékelnie. Ha a fel-

ügyeleti szerv nem tartja indokoltnak a fel-

ügyeleti eljárás lefolytatását, akkor elegendő, 

ha azt, aki kezdeményezte tájékoztatja erről 

(nem szükséges az alakszerű döntés). 

A felügyeleti jogkör gyakorlása esetén, ha a 

felügyeleti szerv az eljárás megindításáról 

dönt, az első fokon eljárt szerv döntését meg-

változtathatja vagy megsemmisítheti, vagy 

megsemmisítés mellett – szükség esetén – az 

ügyben eljárt hatóságot új eljárásra utasít-

hatja. Erre a felügyeleti szervnek legfeljebb 

egy ízben van módja.  

A felügyeleti szerv nem köteles bevárni a hatá-

rozat véglegessé válását, de még a jogorvoslati 

határidő leteltét sem. 

Az Ákr. 121. § (4) bekezdése kimondja, hogy a 

felügyeleti eljárásban hozott döntések kizáró-

lag közigazgatási perben támadhatók.  

A felügyeleti szerv nem minden esetben azo-

nos a fellebbezés elbírálására jogosult má-

sodfokú szervvel. 

Források:  

Közigazgatási eljárásjog megújítása, Oktatói 
kézikönyv az állami tisztviselők képzéséhez 
(Hajas Barnabás (szerk.) – Juhász Zoltán – 
Orbán Szabolcs – Pátkai Nándor – Vincze-
Csapó Emese – Zádori Tamás) 

Az általános közigazgatási rendtartás magya-
rázata, A közigazgatási eljárás szabályai I. 
HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 2017. 

A közigazgatási hatósági eljárás általános 
szabályai az Ákr. szerint, Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem (Pollák Kitti- Bekecs Andrea)  

 
 
 

Heves Megyei Kormányhivatal 

Gyöngyösi Járási Hivatala 

3200 Gyöngyös, Fő tér 13.  

T.: 06 (37) /795-016 
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A Nemzeti Jogszabálytár használatának eddigi 

tapasztalatai 

Dr. Szabó Judit 

törvényességi felügyeleti szakügyintéző 

 

Az önkormányzati rendeletek és a jegyzőköny-

vek kormányhivatalhoz történő megküldése, 

valamint a törvényességi felügyeleti eljárás 

szempontjából a 2013., illetve a 2014. év je-

lentős változásokat hozott mind az önkor-

mányzatok, mind a kormányhivatalok életé-

ben.  

A Nemzeti Jogszabálytár (a továbbiakban: Njt.) 

informatikai rendszere két portálon keresztül 

kapcsolódik témánkhoz, melyek az eddigi ta-

pasztalatok alapján, a jogszabályoknak meg-

felelő és gördülékenyebb feladatellátást elő-

segítendő kerülnek most bemutatásra. Ez alka-

lommal tehát nem térünk ki a használattal 

összefüggő olyan kérdésekre, amelyek a gya-

korlatban nem okoznak problémát. 

Önkormányzati rendeletek közzététele 

Az önkormányzati rendeletek közzététele por-

tál (a továbbiakban: Rendelettár) célja, hogy 

az önkormányzati rendeleteket bárki térítés-

mentesen megismerhesse, illetve segítséget 

nyújt az önkormányzatoknak a rendeleteik 

kezelésében. A Rendelettár tehát jogszabály-

gyűjteményi jelleggel, elektronikus formában 

biztosítja a hozzáférhetőséget azzal, hogy az 

ott megtalálható jogszabályok nem tekinthe-

tők hitelesnek. 

 

 

A Nemzeti jogszabálytárról szóló 338/2011. 

(XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Korm.) e célnak megfelelően rögzíti, hogy az 

Njt.-ben közzé kell tenni: 

 valamennyi - 2013. június 30. után kihirde-

tett - még hatályba nem lépett önkormány-

zati rendelet kihirdetett szövegét; 

 

 egységes szerkezetű szöveggel valamennyi, 

2013. június 30. után kihirdetett és a lekér-

dezés napján hatályos önkormányzati ren-

deletnek (ideértve a 2013. június 30. után 

kihirdetett önkormányzati rendelettel 

megváltoztatott önkormányzati rendeletet 

is) 

 

a) a lekérdezés napján hatályos szövegét, 

és 

b) a lekérdezés napját megelőző, illetve kö-

vető egy-egy időállapotát; 

 

 a 2013. július 1. napját megelőzően ha-

tályba lépett, 2013. június 30. napját köve-

tően megváltoztatott és a lekérdezés nap-

ján hatályos önkormányzati rendelet ese-

tében a rendelet lekérdezés napján hatá-

lyos egységes szerkezetű szövegét, és a le-

kérdezés napját követő egy időállapotát. 
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Amennyiben 2013. június 30. előtt kihirdetett 

hatályos rendelete van az önkormányzatnak, 

azt akkor nem szükséges közzé tenni, ha az 

2013. július 1-től változatlan tartalommal sza-

bályoz, azaz nem került sor valamely rendel-

kezésének módosítására, hatályon kívül helye-

zésére. 

Amennyiben módosító, hatályon kívül helyező 

rendelet feltöltéséről van szó, úgy nem csak 

ezt, hanem az új egységes szerkezetű rendele-

tet is közzé kell tenni. A Rendelettár célja te-

hát elsősorban a 2013. június 30. után kihirde-

tett vagy megváltozott önkormányzati rende-

letek tekintetében valósul meg. 

A fentiek hangsúlyozása azért fontos, mert 

tapasztalataink szerint gyakran nem kerülnek 

feltöltésre az új egységes szerkezetű rendele-

tek, illetve előfordul, hogy a korábbi gyakorla-

tot követve a módosító/hatályon kívül helyező 

rendeletet nem teszik közzé. 

A rendelet feltöltése során a főhatály beállítá-

sánál a kezdő hatály megadása evidens, azon-

ban a záró hatályt csak akkor kell megadni, ha 

a rendelet maga rendelkezik a saját hatály-

vesztéséről. Önkormányzati rendeletek esetén 

meglehetősen ritka az ilyen eset, azonban a 

záró hatály téves kitöltésével publikálás után 

olyan probléma generálódik, amelyet csak az 

Njt.-t működtető Magyar Közlöny- és Lapkiadó 

Kft. (a továbbiakban: szolgáltató) az ügyfél-

szolgálatuknak megküldött e-mail alapján tud 

kijavítani a rendelet ismételten szerkeszthe-

tővé tételével. 

Az önkormányzati rendelet normatív tartalmú 

rendelkezéseit annak szakaszai és mellékletei 

tartalmazzák. Erre tekintettel nem csak a „szö-

veges részt”, hanem a rendelet mellékleteit is 

közzé kell tenni. 

A törvényességi felügyelettel összefüggő 

írásbeli kapcsolattartás 

A törvényességi felügyelettel összefüggő írás-

beli kapcsolattartás tulajdonképpen egy zárt 

levelezőrendszer az önkormányzat és a kor-

mányhivatal között. Egy-egy önkormányzati 

felhasználó jellemzően több csatornán is ren-

delkezik jogosultsággal, azaz a képviselő-tes-

tület, a nemzetiségi önkormányzat, a társulá-

sok és az esetleges közös hivatal anyagainak 

küldésében/fogadásában is érintett. A képvi-

selő-testület, a bizottság(ok) üléseiről készült 

jegyzőkönyv megküldésének kötelezettsége 

jogszabály alapján a jegyzőt terheli, míg a 

nemzetiségi önkormányzat(ok), a társulás(ok) 

jegyzőkönyveinek küldését tipikusan, prakti-

kus okokból szintén a jegyző végzi.  

Itt kell megjegyeznünk, hogy „teljes vezetői 

jogkört” igényelni, a személyben történő vál-

tozást kezdeményezni a kormányhivatalon 

keresztül lehet. A kérelmet a kormányhivatal 

továbbítja a szolgáltatónak, aki az igényelt 

csatornát létrehozza (például új társulás ese-

tén), melyhez hozzárendeli a „teljes vezetői 

jogkörrel” rendelkező személyt, akit erről a 

megadott e-mail címen értesít. Amennyiben 

változás áll be a „teljes vezetői jogkört” gya-

korló személyében, úgy az új jogosult adatai-

val szintén a kormányhivatalt kell megkeresni 

ahhoz, hogy a szolgáltató a szükséges átveze-

tést elvégezze. 

A „teljes vezetői jogkört” gyakorló személytől 

eltérő státusszal rendelkezik az, aki felhasz-

nálóként egyébként valamennyi jogosultsággal 

rendelkezik a „teljes vezetői jogkört” gyakorló 

döntése következtében. A felhasználók ada-

tait, az egyes felhasználók jogosultságait 

ugyanis a „teljes vezetői jogkörrel” rendelkező 
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személy – aki tipikusan a jegyző - állítja be a 

rendelkezésére álló felületen, így azok módo-

sítása is az ő kompetenciájába tartozik. 

Az Njt. azonban nem kizárólag a jegyzőköny-

vek megküldésére szolgál. A törvényességi 

felügyeleti eljáráshoz kapcsolódó egyes fel-

ügyeleti eszközökkel összefüggő levelezés, 

információkérés, szakmai segítségnyújtás is 

ezen a felületen történik. Minden újonnan 

megkezdett ügy automatikusan nyilvántartási 

számot kap a rendszertől. Amennyiben a jegy-

zőkönyv megküldésekor nem került csatolásra 

minden melléklet és az utóbb feltöltésre kerül, 

valamint ha törvényességi felhívásra, javas-

latra, információkérésre történik válaszadás, 

úgy azt minden esetben a már megkezdett ügy 

nyilvántartási számán, „alüzenetben” kell 

megtenni. Ez nem csak a levelezés átlátható-

sága miatt fontos, hanem azért is, mert az Njt. 

statisztikát generál a Miniszterelnökség szá-

mára. A nem megfelelő módon történt feltöl-

tés torzítja az egyes ügyfajtákra vonatkozó 

adatokat. 

Amennyiben önkormányzati oldalról új ügyet 

kívánnak létrehozni, az „új üzenet” gomb 

használata után „jegyzőkönyv felterjesztés” és 

„szakmai segítségnyújtás” opciók közül kell 

értelemszerűen kiválasztani a megfelelő op-

ciót. Az „ügy megnevezése” és az „üzenet 

tárgya” mezőnél célszerű másolással ugyanazt 

a szöveget megjeleníteni, melynek minden-

képpen tartalmaznia kell a következőket: ülés 

időpontja, képviselő-testület vagy bizottság 

üléséről készült a jegyzőkönyv, az ülés nyílt 

vagy zárt, illetve nyílt és zárt.  

A jegyzőkönyv közokiratnak minősül, annak a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdése 

szerint - többek között - tartalmaznia kell az 

előterjesztéseket és a hozott döntéseket is. Az 

előterjesztések, hozott döntések terjedelme 

indokolttá teheti, hogy azok a jegyzőkönyv 

mellékleteként kerüljenek csatolásra. Ilyen 

esetben a jegyzőkönyv szöveges részében a 

konkrétan meghatározott mellékletre utalás, 

döntés esetében pedig a döntés elfogadásá-

hoz köthető tartalmi elemek rögzítése is szük-

séges. Az Njt.-be a jegyzőkönyvet és annak 

mellékleteit pdf formátumú fájlként kell feltöl-

teni. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy egy új ügy 

generálásakor, azaz egy nyilvántartási szám 

alá csak egyetlen ülés jegyzőkönyve kerülhet 

megküldésre. Amennyiben nyílt és zárt ülésre 

egyaránt sor került egyazon szerv ugyanazon 

időpontra meghirdetett ülésére, úgy az a fel-

terjesztés szempontjából egy ülésnek tekint-

hető. 

Fontos hangsúlyozni, hogy az Njt.-n az infor-

máció áramlása nem egyirányú, azaz a kor-

mányhivatal is e felületen kommunikál. „Új 

üzenetként” új ügyet generálunk a törvényes-

ségi felügyeleti eljárás körébe tartozó irat, 

továbbá a javaslat, információkérés, szakmai 

segítségnyújtás megküldése érdekében. A 

kormányhivatal üzenetei jellemzően határidőt 

tartalmaznak.  

A határidő elmulasztása több esetben törvé-

nyességi felügyeleti bírság megállapítását 

vonhatja maga után, illetve utóbb „okafogyot-

tá” vált közigazgatási perekhez vezethet. Ezt 

elkerülendő, valamint a jogszabályszerű mű-

ködés érdekében az Njt. felületére önkor-

mányzati felhasználói oldalról rendszeresen be 

kell lépni és az új üzeneteket fogadni kell. 

Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 
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helyi önkormányzatok törvényességi felügye-

letének részletes szabályairól szóló 119/2012. 

(VI.26.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése 

értelmében az Njt.-ben megküldött üzenetet a 

feltöltés időpontjában kell kézbesítettnek te-

kinteni, azaz a fogadás időpontjához nem fű-

ződik joghatás. 

Határidők 

Az önkormányzati rendeletek Rendelettárba 

történő feltöltése esetében a jogforrási hie-

rarchia és a lex posterior derogat legi priori elv 

alapján a Korm. 2014. szeptember 5-től hatá-

lyos szövege által előírt határidőt tekintjük 

irányadónak. Az önkormányzati rendeletet a 

Rendelettárba a kihirdetést követő öt munka-

napon belül kell feltölteni, míg a jegyzőköny-

vet az ülést követő tizenöt napon belül kell 

megküldeni a kormányhivatalnak az Njt. felü-

letén. A megküldés módját az önkormányzati 

rendeleteknek és jegyzőkönyveknek a fővárosi 

és megyei kormányhivatalok részére történő 

megküldésének rendjéről szóló 23/2012. 

(IV.25.) KIM rendelet állapítja meg. Államtitká-

ri utasításban meghatározott ellenőrzés kere-

tében a 2018-as év folyamán a fentiek vizsgá-

lata kiemelt feladata lesz Törvényességi Fel-

ügyeleti Osztályunknak. 

Tájékoztatásul megjegyezzük, hogy a 2018. év 

folyamán várható a Nemzeti Jogszabálytár 

informatikai fejlesztése, melyről az önkor-

mányzati felhasználói oldalt is érintő változá-

sok esetén szakmai segítségnyújtás keretében 

fogunk értesítést küldeni. 

 

Heves Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztálya, 

Törvényességi Felügyeleti  

Osztály 

3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9. 

T.: 06 (36) 521-563 
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A közétkeztetést végző főző és tálaló konyhák 

várható ellenőrzése 

Dr. Szűcs Antal 

hatósági állatorvos 

A Nébih 2015. októberben „teszt-üzemben” 

megkezdte a közétkeztetési főzőkonyhák, 

majd 2016. szeptembertől a tálaló-, melegítő-

konyhák élelmiszerbiztonsági és élelmiszermi-

nőségi szempontok szerinti minősítését. 

A Nébih az ellenőrzései eredményét minden 

esetben megküldte az üzemeltetőn kívül a 

közétkeztetési vezetőnek és a Polgármester-

nek is. 

A minősítések teljes eredményét nem hozták 

nyilvánosságra, a Nébih honlapján csak azok-

nak a konyháknak az adatait tették közzé, 

amelyek jeles vagy jó minősítést kaptak, és 

amelyek fejlesztés alatt vannak, jobb minősí-

tésre pályáznak. 

http://portal.nebih.gov.hu/-/minosegvezerelt-

kozetkeztetes-program?inheritRedirect=true. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az élelmiszerlánc-

ról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi 

XLVI. törvény 23. § (5) bekezdése szerint köz-

étkeztetés kizárólag olyan létesítményből 

végezhető, amelyet az élelmiszerlánc-

felügyeleti szerv az élelmiszer-higiéniai, élel-

miszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi 

szempontok értékelése alapján minősített, 

vagy amelynek minősítésére irányuló eljárás 

folyamatban van. 

A minősítés legfontosabb célja, hogy fejlesztő, 

és javításra ösztönző legyen. Eddigi tapasztala-

tok alapján megállapítható, hogy munkaszer-

vezéssel és odafigyeléssel, az ismeretek felfris-

sítésével a nem megfelelőségek többsége 

javítható. Az ilyen hibák aránya jóval megha-

ladja a beruházással, fejlesztéssel javíthatókat. 

A 2017. június 26-án Egerben tartott Jegyzői 

Értekezleten a Heves Megyei Kormányhivatal 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Fő-

osztálya előadást tartott a közétkeztetés ható-

sági felügyeletéről és a közétkeztetők felada-

tairól. Elhangzott, hogy nemcsak a NÉBIH 

szakemberei részéről, de a Kormányhivatal 

élelmiszerlánc-biztonsági felügyelői részéről is 

várható ellenőrzés azokban a létesítmények-

ben, ahol a minősítés összeredménye nem 

érte el a 80 %-ot.  

Az elégséges osztályzatot elért főző- vagy 

tálalókonyhák 2018 májusától szigorú ellen-

őrzésre és a megfelelő állapot helyreállítása 

érdekében szankciókra számíthatnak. 

Heves Megyei Kormányhivatal 

Egri Járási Hivatal 

Agrárügyi és Környezetvédelmi 

Főosztály 

Élelmiszerlánc-biztonsági,  

Állategészségügyi Osztály 

3300 Eger, Szövetkezet út 4. 

T: 06 (36) 510-442 

 

http://portal.nebih.gov.hu/-/minosegvezerelt-kozetkeztetes-program?inheritRedirect=true
http://portal.nebih.gov.hu/-/minosegvezerelt-kozetkeztetes-program?inheritRedirect=true
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Tájékoztató a víziközmű társulatok ellenőrzéséről  

 

 

A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az 

egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével 

összefüggő törvények módosításáról szóló 

2017. évi CLXXXVI. törvény 13. §-a 2018. ja-

nuár 1-jei hatállyal két új bekezdéssel egészí-

tette ki a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 

LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 39. §-át.  

 

A Vgtv. 39. §-ának új (4a) és (4b) bekezdése 

értelmében a fővárosi és megyei kormányhi-

vatal jogosulttá válik a víziközmű társulat mű-

ködésének hatósági ellenőrzés keretében tör-

ténő vizsgálatára, melynek során felkérheti a 

vízügyi igazgatási szervet, hogy az folytasson le 

szakmai ellenőrzést, illetve attól a víziközmű 

társulatra vonatkozó, nála rendelkezésre álló 

adatokat és információkat kérhet. 

 

 

A vízügyi igazgatási szervnek a megkeresést öt 

munkanapon belül teljesítenie kell. A kor-

mányhivatal felkérése alapján a vízügyi igazga-

tási szervnek a szakmai ellenőrzést soron kívül, 

de legfeljebb tizenöt munkanapon belül le kell 

folytatnia és megállapításairól a kormányhiva-

talt az ellenőrzés befejezésétől számított öt 

munkanapon belül értesítenie kell.  

 

Ha a kormányhivatal a hatósági ellenőrzés 

során jogszabálysértést tár fel, megkeresheti a 

cégbíróságot, hogy tizenöt napon belül jelölje 

ki az elszámoló bizottság tagjait az elszámolási 

eljárás haladéktalan lefolytatása érdekében, 

illetve saját hatáskörben intézkedhet a tagok 

által befizetett hozzájárulások egészének, vagy 

azok egy részének visszafizetése iránt.  

 

A Miniszterelnökség tájékoztatása alapján 

készítette a Heves Megyei Kormányhivatal.  
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Első fokú általános építésügyi hatósági eljárás 

változása önkormányzati érintettségű ügyekben 

Vas Róbert 

osztályvezető 

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 

hatályba lépésével 2018. január 1-én módo-

sult az építésügyi és az építésfelügyeleti ható-

ságok kijelöléséről és működési feltételeiről 

szóló 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Korm. r.) 1. § (2) bekezdés f) 

pontja, mely szerint azokban az ügyekben, 

amelyekben a járásszékhely települési önkor-

mányzat jegyzője, a fővárosi kerületi önkor-

mányzat jegyzője, a fővárosi főjegyző (a to-

vábbiakban: jegyző) székhelye szerinti önkor-

mányzat, annak szerve vagy polgármestere az 

eljárásban hozott határozattal jogosulttá vagy 

kötelezetté válhat, vagy az eljárás tárgyával 

összefüggő kötelezettséget vállal, vagy ellen-

érdekű ügyfél, az első fokú építésügyi hatósági 

feladatokat ellátó általános építésügyi ható-

ságként a fővárosi és megyei kormányhivatal 

járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiak-

ban: járási hivatal) jár el.  

Ezekben az ügyekben a jegyzői építésügyi ha-

tósághoz előterjesztett kérelmet az Ákr. 17. §-

a és az 50. § (6) bekezdése értelmében azon-

nal, de legkésőbb az eljárás megindulásától 

számított nyolc napon belül át kell tenni a 

járási hivatalhoz.  

 

 

A hatályos Korm. r. 1. § (2) bekezdés f) pontja 

a korábbi szabályozáshoz képest szűkebb kör-

ben szabályoz, ezért az f) pontban meghatáro-

zott ügyek kivételével minden olyan ügyben, 

ahol a kizárási ok az eljáró hatósággal szem-

ben felmerül, a felügyeleti szerv vezetője által 

kijelölt másik azonos hatáskörű hatóság illeté-

kes eljárni. Így például az Ákr. 23. § (4) bekez-

désében foglaltakra tekintettel a járás terüle-

tén működő önkormányzatok építésügyi ható-

sági engedély iránti kérelmének ügyében – 

kivéve a Korm. r. 1. § (2) bekezdés f) pontjá-

ban foglalt ügyeket – a járásszékhely települé-

si önkormányzat jegyzőjének a vele szemben 

fennálló kizárási okot be kell jelentenie a fel-

ügyeleti szerv vezetőjéhez, hogy az Ákr. 24. § 

(4) bekezdése alapján a felügyeleti szerv veze-

tője a kizárás és egyben más azonos hatáskörű 

hatóság – másik járásszékhely települési ön-

kormányzat jegyzőjének – kijelölése tárgyában 

meghozza a döntését. 

 

Heves Megyei Kormányhivatal 

Gyöngyösi Járási Hivatal 

Építésügyi Osztály 

3200 Gyöngyös, Fő tér 13. 

T.: 06 (37) 795-023 
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Tájékoztatás a klasszikus hazai anyakönyvi kérelmek 

előterjesztésével kapcsolatban 

 

Budapest Főváros Kormányhivatala, mint a 

hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt anya-

könyvi szerv a klasszikus hazai anyakönyvi 

kérelmek előterjesztésével kapcsolatban 

megkereséssel fordult a Miniszterel-

nökséghez. A Kormányhivatal jelzése szerint 

az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. tör-

vény (a továbbiakban: At.) 2017. július 1. nap-

jától hatályon kívül helyezett 67. § (1) bekez-

désével összefüggésben - különösen a 2018. 

január 1. napján hatályba lépett jogszabály-

változásokra figyelemmel - eltérő jogértel-

mezések alakultak ki, amelyek alapján az 

anyakönyvvezetők a hazai anyakönyvezési 

kérelmeket nem veszik át, így a kérelmek 

átvétele aránytalanul áttolódott a Kormány-

hivatalhoz, valamint a kialakulóban lévő gya-

korlat hátrányos az ügyfelekre nézve.  

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 

9. §-a értelmében az a szerv, szervezet vagy 

személy, amelyet (akit) törvény, kor-

mányrendelet vagy önkormányzati hatósági 

ügyben önkormányzati rendelet hatósági ha-

táskör gyakorlására jogosít fel, hatóságnak 

tekintendő. Az anyakönyvvezetőkre a hatósá-

gi hatáskört az At 4. § (1) bekezdése telepíti. 

Az Ákr. 17. §-a alapján a hatóság a hatáskörét 

és illetékességét az eljárás minden szakaszá-

ban hivatalból vizsgálja. Ha valamelyik hiá-

nyát észleli, és kétséget kizáróan megállapít-

ható az ügyben illetékességgel rendelkező 

hatóság, az ügyet átteszi, ennek hiányában a  

 

 

kérelmet visszautasítja, vagy az eljárást meg-

szünteti. 

A Miniszterelnökség tájékoztatása felhívja a 

figyelmet, hogy az Ákr. nem ismeri a kérelem 

átvétele megtagadásának jogintézményét. 

Ebből következően, amennyiben az Ákr. 17. 

§-a alapján megállapításra kerül, hogy a ható-

ságnak nincs hatásköre, illetve illetékessége, 

akkor a benyújtott kérelem alapján a hatóság 

vizsgálja az áttétel lehetőségét, ellenkező 

esetben a kérelem visszautasításáról vagy az 

eljárás megszüntetéséről rendelkező döntést 

hoz. Az Ákr. 46. § (1) bekezdés a) pontja alap-

ján a hatóság akkor utasítja vissza a kérelmet, 

ha az eljárás megindításának jogszabályban 

meghatározott feltétele hiányzik, és e tör-

vény ahhoz más jogkövetkezményt nem fűz. 

Ilyen eset lehet például, ha az ügyfél olyan 

szervnél nyújtja be kérelmét, amelynek nincs 

hatásköre és áttételnek nincs helye (például a 

kérelmet csak a bíróság bírálhatja el). 

Fentiek értelmében áttételnek van helye 

minden olyan esetben, amikor a hatóság ha-

tásköre és illetékessége hiányzik, ugyanakkor 

az ügyben illetékességgel rendelkező hatóság 

kétséget kizáróan megállapítható. Az anya-

könyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárá-

sáról és kijelöléséről, valamint az anyaköny-

vezéshez szükséges képesítési feltételekről 

szóló 174/2017. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § 

(1) bekezdés a) pontja alapján a hazai anya-

könyvezés végzésére kijelölt Kormányhivatal 

a (3) bekezdésben foglaltak szerint az Ápt. 

5/A. §-ában, 11. §-ában és 12. g-ában megha-

tározott eljárásokban előterjesztett hazai 
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anyakönyvezésre irányuló kérelmeken kívül 

minden olyan esetben lefolytatja a hazai 

anyakönyvezési eljárást, ahol más hatóság 

illetékessége nem állapítható meg. 

Mindezeket figyelembe véve az Ákr., az At. és 

az anyakönyvezési feladatok ellátásának rész-

letes szabályairól szóló 429/2017. (XII. 20.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: Anykr.) hi-

vatkozott rendelkezéseinek ellentmond az 

Ákr. 37. § (1) bekezdésének azon jogértelme-

zése, amely szerint a klasszikus hazai anya-

könyvezési kérelmek csak a Kormányhivatal-

nál, a hazai anyakönyvezés végzésére kijelölt 

huszonegy külképviseletnél, valamint a kor-

mányablaknál nyújthatóak be. 

Következésképpen az anyakönyvvezető, mint 

hatósági hatáskörrel rendelkező személy to-

vábbra is köteles átvenni a klasszikus hazai 

anyakönyvezési kérelmeket, és ennek során 

az At. 67. § (lb) bekezdése alapján köteles azt 

is ellenőrizni, hogy a kérelmező szerepel-e a 

személyiadat- és lakcímnyilvántartásban. 

 

Az Anykr. 28. g (3) bekezdése értelmében az 

anyakönyvvezető az anyakönyvi igazgatási 

feladatokkal összefüggő kérelem átvétele 

során a kérelmet, valamint a jegyzőkönyv 

felvétele során a jegyzőkönyvet rögzíti az 

elektronikus anyakönyvi nyilvántartás infor-

matikai rendszerébe (a továbbiakban: EAK 

rendszer). Ennek alapján az 

anyakönywezetőnél előterjesztett klasszikus 

hazai anyakönyvi kérelmet az átvétellel egy-

idejűleg az EAK rendszerbe is szükséges rögzí-

teni. 

 

A Miniszterelnökség tájékoztatása alapján 

készítette a Heves Megyei Kormányhivatal.  
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A települési önkormányzat jegyzőjének közreműködése az 

ideiglenes hatályú elhelyezés és nevelésbe vétel  

végrehajtásában 

Sinka Márta 

gyámügyi szakügyintéző 

 

Ha a gyermek felügyelet nélkül marad, vagy 

testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését 

családi környezete vagy önmaga súlyosan ve-

szélyezteti, és emiatt azonnali elhelyezése 

szükséges, a gyámhatóság a gyermeket ideig-

lenesen 

 a nevelésére alkalmas, azt vállaló külön-

élő szülőnél, más hozzátartozónál, illetve sze-

mélynél, vagy ha erre nincs lehetőség, 

 tizenkettedik életévét be nem töltött 

gyermek esetén minden esetben a legköze-

lebbi ideiglenes hatállyal elhelyezett gyerme-

kek ellátását is biztosító nevelőszülőnél helyezi 

el, kivéve, ha egészségi vagy személyiségálla-

pota, ön- és közveszélyes magatartása ezt 

nem teszi lehetővé vagy más okból szükséges 

az intézményes elhelyezés biztosítása, 

 tizenkettedik életévét betöltött gyer-

mek esetén vagy ha azt a gyermek egészségi 

vagy személyiségállapota, ön- és közveszélyes 

magatartása indokolja vagy ha más okból 

szükséges az intézményes elhelyezés biztosítá-

sa – az ideiglenes hatályú elhelyezés biztosítá-

sára is kijelölt – gyermekotthonban, gyermek-

otthon speciális csoportjában, speciális lakás-

otthonban, fogyatékosok vagy pszichiátriai 

betegek otthonában helyezi el. 

 

A gyámhatóság a gyermeket nevelésbe veszi, 

ha 

 a gyermek számára családba fogadó 

gyám rendelésére nem kerülhet sor, 

 a gyermek fejlődését családi környezete 

veszélyezteti és veszélyeztetettségét az alapel-

látás keretében biztosított szolgáltatásokkal, 

valamint a védelembe vétellel nem lehetett 

megszüntetni, illetve attól eredmény nem 

várható, továbbá ha a gyermek megfelelő 

gondozása a családján belül nem biztosítható 

 a szülő vagy mindkét szülő szülői fel-

ügyeleti jogának megszüntetése iránt a gyám-

hatóság pert indított, vagy a szülő vagy mind-

két szülő szülői felügyeleti jogát a bíróság 

megszüntette 

 a szülő, vagy mindkét szülő elhalálozott 

 a gyermeknek nincs szülői felügyeletet 

gyakorló szülője 

 a gyermek ideiglenes hatállyal nem he-

lyezhető el a leendő örökbefogadó szülőnél 

 a gyermek ismeretlen szülőktől szárma-

zik 

 a szülő gyermeke örökbefogadásához az 

örökbefogadó személyének és személyi adata-

inak ismerete nélkül tett hozzájáruló nyilatko-

zatot.  
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Az ideiglenes hatályú elhelyezésről és neve-

lésbe vételről való rendelkezés kapcsán a 

gyámhatóság végrehajtási cselekménye a kis-

korúak beszállítása a kijelölt gondozási helyre.  

A végrehajtás során közreműködik a települési 

önkormányzat jegyzője a gyámhatóság előze-

tes megkeresése (sürgős, azonnali intézkedést 

igénylő esetben telefonon, egyéb esetben 

elektronikus úton) és egyeztetés útján. A vég-

rehajtás során a települési önkormányzat 

jegyzőjének feladata közreműködni a beszállí-

tás helyszínén a hatósági képviselet, szükség 

esetén lakatos szakember, hivatali gépjármű, 

hivatásos sofőr biztosításával.  

 

 

Heves Megyei Kormányhivatal 

Füzesabonyi Járási Hivatala, 

Hatósági, Gyámügyi és Igazság-

ügyi Osztály 

3390 Füzesabony, Rákóczi út 48. 

T.: 06 (36) 795-045 

 

  



  

  

  

  

  

HHEEVVEESS  MMEEGGYYEEII  

KKOORRMMÁÁNNYYHHIIVVAATTAALL  

  

  

SSZZAAKKMMAAII  HHÍÍRRLLEEVVÉÉLL  

22001188//11..  

  

  

3366 

 

 
 

„Közfoglalkoztatásból a versenyszférába” 

munkaerőpiaci program 

A közfoglalkoztatottak elhelyezkedési juttatásáról 

Elhelyezkedési juttatás (EHT) illeti meg kérel-

mére azt: 

a) akinek a legalább egy hónapja fennálló köz-

foglalkoztatási jogviszonya a kérelem be-

nyújtását megelőző 30 napon belül azért 

szűnt meg, mert versenyszférában műkdő 

munkaadóval a fővárosi és megyei kor-

mányhivatal állami foglalkoztatási szerv-

ként eljáró járási hivatalának közvetítésével 

vagy anélkül, határozatlan idejű vagy leg-

alább egy évre szóló határozott idejű mun-

kaviszonyt létesített, és 

b) aki a kérelem benyújtását megelőző két 

éven belül - ideértve az a) pontban megha-

tározott közfoglalkoztatási jogviszony idő-

tartamát is - legalább 180 napig közfoglal-

koztatási jogviszonyban állt. 

A támogatás a közfoglalkoztatásban résztve-

vőt ösztönzi a versenyszférában történő elhe-

lyezkedésre oly módon, hogy a közfoglalkozta-

tási jogviszony időtartamának lejártát megelő-

zően történő elhelyezkedése esetén elhelyez-

kedési juttatásban részesül. 

Versenyszférának minősül: 

 Ptk. szerinti gazdasági társaság: közke-

reseti társaság, betéti társaság, korlá-

tolt felelősségű társaság vagy rész-

vénytársaság. 

 Szövetkezet (kivéve iskolaszövetkezet) 

 Alapítvány 

 Egyesület 

 Egyéni vállalkozó, egyéni cég. 

 Vízi társulat. 

 Erdőgazdálkodó. 

Az elhelyezkedési juttatás további feltétele, 

hogy a munkaidő eléri a legalább napi hat, 

megváltozott munkaképességű személy ese-

tében a legalább napi négy órát, és a munkavi-

szony - legalább olyan időtartamig - folyama-

tosan fennáll, ameddig a közfoglalkoztatási 

jogviszony munkaviszony létesítése hiányában 

fennállt volna. 

Összege megegyezik a foglalkoztatást helyet-

tesítő támogatásnak (22.800 Ft/hó), a közfog-

lalkoztatási jogviszony megszűnését követő 

naptól addig az időpontig tartó időtartamra 

számított összegével, ameddig a közfoglalkoz-

tatási jogviszony fennállt volna. 

A juttatást havi bontásban, utólag kell folyósí-

tani a támogatott bankszámlájára. Ugyanakkor 

a lakcímre való utalás lehetőségét is biztosít-

juk arra az eshetőségre, ha az egyén ezzel a 

megoldással kíván élni. A munkaviszony fenn-

állását a munkaadó havonta igazolja (bérjegy-

zék munkaadó által hitelesített másolata szük-

séges). 

Az elhelyezkedési juttatás iránti kérelmet a 

közfoglalkoztatási jogviszony megszűnésétől 

számított 30 napon belül kell benyújtani a 

lakóhely/tartózkodási hely szerint illetékes 

járási hivatalhoz.  
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Tájékoztató a „Közfoglalkoztatásból versenyszférába” segítő központi 

munkaerőpiaci program keretében nyújtott  

szakmai segítő bérköltség támogatás igényléséhez 

 

Azon munkáltató, aki közfoglalkoztatásból 

kilépő, elhelyezkedési juttatásban részesü-

lő/jogosult személyt alkalmaz és a munkahelyi 

beilleszkedése elősegítése érdekében az al-

kalmazottai köréből szakmai segítőt jelöl ki, 

bérköltség támogatásban részesülhet. 

A szakmai segítő feladata a korábban közfog-

lalkoztatott személy munkahelyi beilleszke-

désének, szakmai munkájának, fejlődésének 

segítése. A szakmai segítés célja a beilleszke-

dési folyamat és a fejlődés segítése a saját 

szükségletek, célok, és a fejlődési potenciálok, 

érdeklődések optimális szintű összehangolása. 

A munkaadó részére bérköltség támogatás-

ként – a szakmai segítő támogatása érdekében 

– havi 50.000 Ft és annak ténylegesen megfi-

zetésre kerülő szociális hozzájárulási adója 

együttes összegének 100 %-a kerül megtérí-

tésre, maximum 3 hónap időtartamig. Ez az 

időszak 3 hónapnál akkor lehet rövidebb, ha a 

korábban közfoglalkoztatott személy 3 hónap-

nál rövidebb időtartamot tölt el az adott mun-

kaadónál.  

A támogatás folyósítása havi bontásban utólag 

történik. A munkaadó a támogatás összegét a 

szakmai segítő részére – ellátott tevékenysé-

géért – biztosítja. 

Amennyiben a munkaadó 1-3 fő korábban 

közfoglalkoztatott személyt alkalmaz, úgy egy 

szakmai segítő figyelembevételével adható a 

bérköltség támogatás, 4-6 fő korábbi közfog-

lalkoztatott alkalmazása esetében legfeljebb 

két szakmai segítő, 7 főnél több korábbi köz-

foglalkoztatott foglalkoztatása esetében leg-

feljebb három szakmai segítő figyelembevéte-

lével nyújtható a támogatás. 

A szakmai segítő feladata, hogy a 3 havi támo-

gatási időszakban értékelést adjon a korábban 

közfoglalkoztatott munkájáról. Az egyén beil-

leszkedéséről szóló előrehaladási naplót szük-

séges havonta, utólag benyújtani a területileg 

illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályá-

ra.  

Heves Megyei Kormányhivatal 

Foglalkoztatási Főosztály 

3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9. 

T.: 06 (36) 522-700 

fogl@heves.gov.hu 
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Hepatitis „A” fertőzés! Mit tegyünk? 

Kissné Stankovics Ildikó 

járási vezető ápolónő 

 

Az utóbbi időben, Heves megyében ismét 

felütötte fejét a vírusos Hepatitis „A” fertőző 

betegség. Hogyan terjed? Kik a veszélyezte-

tettek? Milyen a betegség lefolyása? Hogyan 

lehet megelőzni?  Mit tehet az Önkormány-

zat, ha tudomására jut, hogy településükön 

Hepatitis „A” fertőzés ütötte fel a fejét? A 

felmerülő kérdésekre szeretnék írásomban 

választ adni.  

A vírus mikroszkopikus biológiai organizmus, 

amely nem sejtes szerveződésű és csak más 

élőlények sejtjeiben, parazitaként képes sza-

porodni. Máig mintegy 5000 fajukat írták le, 

de számukat több millióra teszik. A vírusok 

minden ökoszisztémában megtalálhatóak, 

létszámukat tekintve a leggyakoribb organiz-

musok a földön. A vírusok ellen az immun-

rendszer védekezik, s az antibiotikumok hatás-

talanok ellenük. 

A fertőző májgyulladás egyik nagyon gyakori 

változata a vírus okozta Hepatitis „A”, amelyre 

jellemző, hogy könnyen és gyorsan terjed. Az 

Egészségügyi Világszervezet (WHO) becslései 

szerint 1,4 millió új Hepatitis „A” fertőzés for-

dul elő évente. Magyarországon az elmúlt 

években robbanásszerűen nőtt a Hepatitis, a 

WHO a közepesen fertőzött országok közé 

sorolja hazánkat. A fertőző májgyulladás 

megbetegedések járványtani sajátossága, 

hogy általában 8-10 évente okozhat tömeges, 

közösségeket érintő járványokat. A felnőtt 

lakosság többsége már átvészelte ezt a fertő-

zést megbetegedés, vagy tünetmentes fertő-

zés következtében. A gyermekeknél életkoruk-

ból és az utóbbi évek kedvező járványügyi 

helyzetéből adódóan kisebb a valószínűsége, 

hogy a kórokozóval valamikor is találkoztak, s 

ellene védettséget szereztek. Tehát a gyerme-

kek fogékonyak a fertőzésre! 

A májgyulladás vagy hepatitisz, a máj heveny 

vagy idült gyulladásos megbetegedése, melyet 

elsősorban különböző vírusfertőzések, de más 

károsító hatások is okozhatnak. Vezető klinikai 

tüneteikben sok a hasonlóság, jellemző a sár-

gaság (icterus), de kórokozóik és az okozott 

betegségek különböznek egymástól.  

HEPATITIS „A”  (Vírusos májgyulladás) 

A fertőzés terjedése: A vírus emberi érintke-

zéssel, piszkos kézzel vagy szennyezett étellel 

– itallal, fürdővízzel terjed. A tápcsatornán 

keresztül – emberi széklettel - jut be a szerve-

zetbe a fertőzés s betegíti meg azt. A trágyá-

zott, nyersen fogyasztott zöldségek, saláták, 

part menti vizekben tenyésztett tengeri álla-

tok felhasználásával készült nyers vagy nem 

eléggé átfőzött ételek – „tenger gyümölcsei” – 

is fertőzöttek lehetnek. A vírus a hidegnek is 

ellenáll, a fagyasztás sem pusztítja el, emiatt 

még a fertőzött vízből készített jégkocka és a 

fagylalt fogyasztása is veszélyes lehet. Fertő-

zött fürdővíz is megbetegíthet, ha bekerül a 

tápcsatornába. A vírus ott lehet egy kilincsen, 

egy busz kapaszkodóján, egy bevásárlókocsi 

vagy kosár fülén, egy pénzérmén, s minden-

hol amit emberi kéz gyakran érint! 

https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1j
https://hu.wikipedia.org/wiki/Akut
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3nikus
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADrus
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADrus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Betegs%C3%A9g
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A fertőzés forrása: A beteg (tünetekkel ren-

delkező) ember vagy a tünetmentes, de a kór-

okozót már széklettel ürítő személy.  

Lappangási idő: Az az időszak, amely alatt a 

betegség kifejlődik a szervezetben a vírus be-

jutása után, ami 2-8 hét, vagyis 15 – 50 nap. 

Tünetek: Kezdetben láz, rossz közérzet, levert-

ség, elesettség, fáradékonyság, hasi fájdalom 

(a has jobb felső részére lokalizálódott), ét-

vágytalanság, hányinger – émelygés, sötétbar-

na (sötétszínű) vizelet, világos (agyagszerű) 

széklet, a szemen és a bőrön sárgaság, sárgás 

elszíneződés jelenik meg, mely néhány napig, 

de akár néhány hétig is fennállhat. Amennyi-

ben ezeket a tüneteket észleli, forduljon há-

ziorvosához! 

A betegség lefolyása: A tünetek 2-3 hét múlva 

megszűnnek, de a lábadozás 2-3 hónapig is 

eltarthat. Magától gyógyuló betegség, lefo-

lyását nem lehet gyógyszeres kezeléssel gyor-

sítani! Az idősek és az egyéb okból májbeteg-

ségben szenvedők között súlyosabb lefolyású 

is lehet a fertőzés. A fertőző májgyulladásban 

szenvedő beteg a „sárgaság” megjelenése 

előtt már üríti székletével a vírusokat. Ez alatt 

az idő alatt fertőzőképes. Gyermekeknél gya-

kori a tünetmentes átvészelés, azonban a 

székletükben ürülő vírusok fertőzhetik a kör-

nyezetükben élőket. 

A fertőzés megelőzésének lehetőségei:  

1. Személyi higiénés magatartás, az alapvető 

higiénés rendszabályok betartása, ezen be-

lül a kézmosás, különösen étkezések és 

dohányzás előtt, WC-használatot követő-

en! A lényeg megakadályozni azt, hogy a 

kezünkre kerülő vírus bejusson a tápcsa-

tornánkba! A kézmosás történjen langyos 

vízzel és szappannal! A gyermekeknek el 

kell sajátítaniuk a megfelelő kézmosás sza-

bályait, amit a népegészségügyi osztályo-

kon dolgozó egészségfejlesztő kollégák in-

teraktív foglalkozások keretében oktatnak 

óvodákban és iskolákban. 

 

2. A megelőzés egy másik fontos lehetősége a 

megbetegedést okozó vírus elleni aktív 

védelem, amely védőoltással biztosítható. 

Az aktív védőoltás hosszú távú védelmet 

nyújt, elölt vírust tartalmaz, mely serkenti 

az immunrendszert az ellenagyag-

termelésre és arra, hogy védekezzen. Az ol-

tást 1 éves kortól lehet alkalmazni és leg-

alább 15 évig védettséget ad. Az aktív im-

munizálásnak, vagyis a védőoltások beadá-

sának gyermekek esetében van kiemelt je-

lentősége. A gyermekeknél az alapvető hi-

giénés szabályok, mint a kézmosás, még 

nem váltak szokássá, nem rögzültek. Ebből 

kifolyólag a vírust nagyon könnyedén a 

szervezetükbe juttatják, ami megbetegíti 

őket. A gyermekek közösségekben jobban 

ki vannak téve a fertőzésveszélynek. 

Mit tehet az Önkormányzat, ha tudomására 

jut, hogy településükön Hepatitis „A” fertő-

zés ütötte fel a fejét? 

 Először is tisztáznunk kell, hogy minden 

fertőzés tekintetében a háziorvos és a Járá-

si Hivataloknál működő Népegészségügyi 

osztályokon dolgozó kollégák szoros, meg-

felelő, hatékony és gyors együttműködése 

szükséges. A Népegészségügyi osztályokon, 

a járványügyi szakterületen ténykedő mun-

katársak szervezik az oltóanyagok beszer-

zését, eljuttatását a településekre. A házi-

orvosok megszervezik az oltási napokat. 

Ezenkívül a Népegészségügyi osztály jár-
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ványügyi hatásköri feladata a már vizsgála-

tok által igazolt betegség kapcsán a beteg-

gel közvetlenül kontaktusba kerültek felku-

tatása (egy háztartásban élők, osztálytár-

sak, munkatársak, stb.), valamint ezen 

személyek járványügyi megfigyelés alá he-

lyezése. 

 

 A fertőzésről, megelőzésről szóló plakáto-

kat és szóróanyagokat a járványügyi kollé-

gák kiszállítják a háziorvosi rendelőkbe. 

Megkérjük a település Polgármestereit, 

Jegyzőit, nyújtsanak segítséget abban, hogy 

a szóróanyagok minden lakoshoz eljussa-

nak, illetve a plakátok kihelyezésre kerül-

hessenek a lakosság által gyakran felkere-

sett intézményekben (iskola, óvoda, pol-

gármesteri hivatal, művelődési ház stb.) 

 

 A fertőzés megelőzésében, mint ahogy 

kiemeltem az előzőekben, az általános hi-

giénés rendszabályok betartása, főleg a 

rendszeres kézmosás a fontos! Ezért a jár-

ványügyi intézkedések mellett a preventív 

tevékenységek is indokolttá válnak a tele-

püléseken. Egészségfejlesztési interaktív 

órák megtartása óvodákban és iskolákban, 

a betegség megelőzésének szempontjából. 

A kéz és személyi higiénés oktatási órák 

megtartásához a településen dolgozó vé-

dőnők, valamint a Járási Hivataloknál dol-

gozó egészségfejlesztő kollégák segítségét 

kell kérni. A gyermekeknél fontos, hogy 

szokássá váljon a megfelelő kézmosási 

technika. 

 

 Vannak települések, ahol árnyékszékek 

még találhatók. Ezek az építmények fertőző 

források lehetnek, ezért azok rendszeres 

fertőtlenítése ajánlott. A településeknek 

törekedniük kell a megfelelő ivóvíz-és 

szennyvízközmű kialakítására. 

 

 Azokon a településeken, ahol hepatitis-es 

megbetegedések zajlanak, kiemelt figyel-

met kell fordítani a lakosság által igénybe 

vett közösségi intézményekben a megfelelő 

időközönkénti fertőtlenítésekre. A fertőtle-

nítés kiterjed a használati tárgyakra (pohár, 

evőeszközök stb.), a bútorzatra, a mosható 

textíliákra, a nem mosható textíliákra, kár-

pitozott bútorokra, szőnyegekre és nem 

utolsó sorban a mellékhelyiségekre. Bizto-

sítani kell a megfelelő kézmosás elvégzésé-

hez a feltételeket (folyóvíz, szappan, papír-

kéztörlő). 

Egy Hepatitis „A” megbetegedés a települé-

sen akár egy nagyobb lakossági fertőzés kez-

detét is jelentheti. Ezért fontos a település 

háziorvosa és az illetékes Népegészségügyi 

osztály munkatársai között a folyamatos 

kommunikáció, bizonyos feladatok gördülé-

keny végrehajtása. A járvány kialakulásának 

megelőzéséhez az Önkormányzatok segítség-

nyújtása is hozzájárul. 

Forrás: www.oek.hu. www.wikipedia.hu 

 

Heves Megyei Kormányhivatal 

Füzesabonyi Járási Hivatala 

Népegészségügyi osztály 

3390 Füzesabony, Rákóczi u. 62. 

T.: 06 (36) 341-832 

nepeu.titkarsag.fuzesabony@heves.gov.hu 

 

http://www.oek.hu/
http://www.wikipedia.hu/
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Képzési program a fegyveres összeütközések  

időszakában végrehajtandó elsősegélynyújtási  

feladatokkal kapcsolatban 

Bozsákovics László 

alezredes, a Heves Megyei Védelmi Bizottság titkára 

A Heves Megyei Védelmi Bizottság immár 

harmadszor indít képzést elsősegélynyújtási, 

életmentési (újraélesztési) témakörben, mely-

nek célközönsége a lakosság.  

A képzési program három részből áll: 

1. évente 120 fő képzése manuális 

újraélesztés, alapvető elsősegély-

nyújtási feladatok végrehajtására; 

2. defibrillátorok beszerzése és elhe-

lyezése; 

3. speciális képzés újraélesztő gépek 

alkalmazásával kapcsolatban. 

A program a kormány által biztosított célelő-

irányzat terhére, a résztvevők számára ingye-

nesen kerül biztosításra, szakavatott, gyakorla-

ti tapasztalatokkal rendelkező szakemberek 

bevonásával. Célja, hogy lakosság minél na-

gyobb körben kerüljön kiképzésre. A távolabbi 

célkitűzés ugyan a fegyveres összeütközések 

időszakának elsősegélynyújtási, életmentési 

feladatainak elsajátítása, de a tanfolyamon 

megszerzett tudás a mindennapokban is hasz-

nosítható, hiszen számtalan egészségügyi fel-

adatot a képzetlen lakosságnak is el kell tudni 

hárítani a szakemberek megérkezéséig. 

Fontos tudni, hogy a hirtelen bekövetkező 

egyéni, illetve tömeges egészségkárosodások-

kor az esetek döntő többségében nincs jelen 

képzett egészségügyi szakember, így a baj 

felismerése, az elsődleges triázs (állapotfelmé-

rés-osztályozás) és a segélyhívás, valamint a 

segélynyújtás egyes lépései a jelenlévő laiku-

sok beavatkozása nélkül visszafordíthatatlan 

egészségügyi károsodáshoz vezethet.  

Megállapítható tehát, hogy betegség, sérülés 

esetén az első – és sokszor a rászoruló további 

sorsát alapjaiban meghatározó – szereplő az a 

laikus személy, aki jelen van az eseménynél, 

vagy elsőként reagál. Ennek értelmében fon-

tos szerepet kap az elsősegélynyújtó, hiszen a 

felismerés, a minél hamarabbi és a megfelelő 

információtartalommal bíró segélyhívás, va-

lamint az elsődleges beavatkozás rá hárul.  

Emellett olyan további feladatok is várnak az 

elsősegélynyújtóra, mint például a megfelelő 

kommunikáció, valamint a beteg/sérült pszi-

chés irányítása. 

Az elsősegélynyújtói tevékenység sikeres meg-

valósuláshoz azonban meghatározott szintű és 

mélységű elméleti és gyakorlati ismeret szük-

séges. Kívánatos tehát, hogy hirtelen bekövet-

kezett egészségkárosodáskor a helyszínen 

jelenlévők közül minél többen rendelkezzenek 

megfelelő elméleti és készség szintű gyakorlati 

ismerettel. Az így megszerzett ismeretek az 

élet minden területén használhatóak, hiszen 

az alapelvek, az alapvető beavatkozások és 

teendők függetlenek attól, hogy fegyveres 

összeütközés időszakában, tömeges baleset-

ben, lakáson, vagy közterületen, közlekedés-

ben, vagy munkahelyi körülmények között 

történt az egészségkárosodás. 
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Tájékoztató az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos  

szolgálatformáról  
 

Hazánknak szüksége van olyan önkéntes tartalékosokra, akik civil foglal-

kozásuk megtartása mellett támogatják a honvédelem ügyét! 

 

„A honvédelem nemzeti ügy!” 

 
A Magyar Honvédségben (MH) vállalható leg-

újabb szolgálati forma népszerűsítése, bemu-

tatása és a biztosított létszámkeretek feltölté-

se Heves megyében is elkezdődött. 

A tartalékos rendszer fejlesztése kapcsán a 

tervek szerint járásonként egy század területi 

elven szervezett tartalékos erő megalakítására 

kerül sor. Az Önkéntes Területvédelmi Tarta-

lékos (ÖTT) szervezet szükség esetén helyben 

biztosít majd egy kiképzett, felkészített, alkal-

mazható erőt. Fontos, hogy ne legyen me-

gyénkben olyan település, amely nem rendel-

kezik tartalékos katonával, bizonyos létszámú 

kiképzett katonai erővel. 

A felkészítések alkalmával olyan kiképzést, 

képzettséget, tudást kapnak a tartalékosok, 

mely a helyi közösség védelmi (honvédelmi, 

katasztrófavédelmi) képességét növeli. Miután 

protokolláris feladatai is lesznek a tartalékos 

katonáknak, jelenlétük emelheti helyi szinten 

is az ünnepi megemlékezések, koszorúzások 

színvonalát. 

A tartalékosok felkészítése és szükség esetén 

az alkalmazásuk helyben fog történni, tehát 

alapvetően a járásban, esetleg a megyén belüli 

utazással valósul meg foglalkoztatásuk évente 

összesen 20 napban. 

Fontos információ, hogy a szolgálatra a kor-

mányablakokban, a járási hivatalokban vagy 

a megyeszékhelyen lévő toborzó irodában is 

lehet jelentkezni. Emellett kapcsolatba lehet 

lépni a toborzó szervekkel, sőt regisztrálni is 

az Interneten keresztül az iranyasereg.hu 

oldalon. 

Jelentkezés a szolgálatra: A regisztrációs lap 

kitöltése és a toborzó irodába történő eljutta-

tása jelenti a katonai szolgálatra történő je-

lentkezést. Leadható a polgármesteri hivata-

lokban kijelölt ügyintézőnél, a kormányabla-

kokban, vagy elküldhető e-mailben: he-

ves.toborzo@mil.hu, illetve postai úton: MH 

KIKNYP 5. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi 

Iroda, 3300 Eger, Hatvanasezred út 3.  

Jelentkezhet minden nagykorú, magyarországi 

lakóhellyel rendelkező, büntetlen előéletű és 

cselekvőképes magyar állampolgár, a minden-

kori öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig.  

A regisztrációs lap elérhető a megyei toborzó 

iroda ügyfélszolgálatán (3300 Eger, 

Hatvanasezred út 3.), valamint a kormányab-

lakokban, és a www.irányasereg.hu weblapon. 

Alkalmassági vizsgálat: A regisztráció után, 

csak a katonai toborzókkal történt egyezte-

tést követően kerülhet rá sor. Katonai szolgá-

latra szerződést kötni csak alkalmas minősíté-

sű egészségi, pszichikai vizsgálatot követően 

lehet. Az önkéntes területvédelmi tartalékos 

katonai szolgálatra jelentkezőnek a 

http://www.iranyasereg.hu/
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kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegy-

verek megszerzésének és tartásának egészségi 

alkalmassági feltétele és vizsgálata szerinti II. 

típusú alkalmasság-vizsgálaton kell részt ven-

niük. A vizsgálatot a jelentkező személy házi-

orvosa is elvégezheti, ha van foglalkozás-

egészségügyi alkalmasság vizsgálatra szóló 

képesítése. Ellenkező esetben foglalkozás-

egészségügyi képesítéssel rendelkező szakor-

vos végzi. A vizsgálat költségét a Magyar Hon-

védség fizeti. 

Járandóságok: Az önkéntes területvédelmi 

tartalékos katona a szerződéskötést követően 

szerződéskötési díjra (a honvédelmi illetmény-

alap 75%-a, ami 2018 évre bruttó 31657 Ft, 

mely két évre vállalt ÖTT jogviszony létesítése 

esetén, a szerződés kötéstől számított 4. hó-

nap 5. munkanapjáig kerül kiutalásra). A telje-

sített szolgálati évenként, utólag rendelkezés-

re állási díjra jogosult (2018-ban bruttó 

138 000 Ft, mely a szerződés időtartalma alatt 

évente, a szerződés évfordulójától számított 

két hónapon belül kiutalásra kerül). 

A tényleges szolgálatot teljesítő (1-2 napos 

igénybevétel esetén is, időarányosan!) önkén-

tes területvédelmi tartalékos katona – a tény-

leges szolgálatteljesítése idejére, a szerződé-

sében foglalt rendszeresített beosztáshoz elő-

írt rendfokozat szerinti illetményre (alapillet-

mény) jogosult. 

A tényleges szolgálatteljesítés időtartamára 

laktanyai elhelyezésre, térítésmentes élelme-

zési és hadiruházati ellátásra, továbbá egyes 

szociális támogatásokra (parancsnoki és ma-

gasabb parancsnoki segély, utazási költségtérí-

tés) jogosult. 

Az ÖTT szolgálatteljesítésnek és az ahhoz kap-

csolódó előnyök, kedvezmények, támogatások 

igénybe vételének feltétele, hogy a tartalékos 

katona részt vegyen az ÖTT alapfelkészítésen, 

a beosztásra történő felkészítéseken, továbbá 

– elrendelésük esetén – a honvédelmi felada-

tokban. 

Az ÖTT állományába tartozó tartalékosnak a 

rendelkezésre állás időszakában parancsadási 

joga vagy a parancs teljesítésével kapcsolatos 

kötelezettsége nincs. A behívás esetén az ÖTT 

tartalékos állománya az MH tényleges állomá-

nyába kerül, a szerződésében rögzített, ponto-

sított feltételekkel (pl.: alkalmazási körzet 

behatárolása, bevonulási idő, stb.) terhelik 

azon jogok és kötelezettségek, amelyek az 

önkéntes tartalékos katonákra általában is 

fennállnak. 

A honvédség a kiesett munkáért – előzetesen 

aláírt megállapodás alapján – kompenzálja a 

munkáltatót! 

Ha szereti a kihívásokat, az embert próbáló 

feladatokat, kipróbálná milyen a katonai szol-

gálat, de még nem biztos benne, hogy hivatás-

szerűen, főállásban vállalná ezt, akkor most 

jelentkezzen önkéntes tartalékos katonának! 

Vállald a kihívásokat, állj közénk és válaszd a 

Bátrak Útját! 

Védelmi Bizottság Titkársága 

3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9. 

T.: 06 (36) 521-594 

vedelmi.titkarsag@heves.gov.hu  
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Támogatás a népi építészeti örökség megőrzésére 

 

 

A Népi Építészeti Program keretében - akár 20 

millió forint - vissza nem térintendő támogatás 

igényelhető a népi építészeti örökség megőr-

zésére. A támogatást a Lechner Tudásközpont 

közreműködésével a Miniszterelnökség bizto-

sítja. A programra 2018-ban 1,5 milliárd forin-

tos keretösszeg áll rendelkezésre.  

A program célja veszélyeztetett népi építé-

szeti örökségünk, a népi műemlékek, a mű-

emléki értéket képviselő vidéki épített örök-

ség megóvása, megőrzése, fenntartása. 

Egyedi támogatási kérelem benyújtásával 

bárki igényelhet támogatást. 

A támogatás a népi építészeti emlékek ve-

szélyelhárításához, állagmegóvásához, vala-

mint részleges vagy teljes helyreállításához 

igényelhető, ha az az épített örökségnek mű-

emléki értéket képviselő, védelem alatt álló 

eleme (egyedi műemlék, nyilvántartott műem-

léki érték, helyi rendelettel védett). A támoga-

tási kérelmet a védelem alatt álló épületek 

tulajdonosai, vagyonkezelői, használói nyújt-

hatják be. 

A vissza nem terítendő költségvetési támoga-

tás összege projektenként minimum 1, ma-

ximum 20 millió Ft. A támogatás mértéke 

természetes személyek esetén a beruházás 

megvalósítása során felmerülő összköltség 

legfeljebb 80%-a, az önkormányzatok és egyéb 

szervezetek esetén legfeljebb 50%-a lehet, 

folyósítása pedig támogatási előleg formájá-

ban, egy összegben történik. 

A támogatás odaítélése során kiemelt szem-

pont a hagyományos építőanyagok és hagyo-

mányos műszaki megoldások alkalmazása. A 

támogatott értékek állagmegóvási, felújítási 

munkálatai során az épületeket lebontani és 

helyükre teljesen újat építeni nem lehet, ám 

egy korábban bizonyíthatóan létezett épület 

az előző mására újra felépíthető. 

A támogatási kérelem tartalmi és formai köve-

telményeit tartalmazó tájékoztató letölthető a 

http://lechnerkozpont.hu/oldal/nepi-

epiteszeti-program internetes oldalról. A ké-

relmeket a Tájékoztató közzétételét (2018. 

március 7.) követő 30 napon belül kell benyúj-

tani a Lechner Tudásközponthoz egy eredeti 

papír példányban és elektronikus adathordo-

zón szerkeszthető formában is „Népi Építésze-

ti Program" megnevezéssel. 

További felvilágosítás: 

Lechner Tudásközpont 

nepiepiteszetiprogram@lechnerkozpont.hu  

 

T.: +36 (1) 279-2616 

(munkanapokon 9:00-14:30 között hívható) 

  

http://lechnerkozpont.hu/oldal/nepi-epiteszeti-program
http://lechnerkozpont.hu/oldal/nepi-epiteszeti-program
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kormányablakok nyitva tartása a 2018. évi  

országgyűlési választásokhoz kapcsolódóan 

 

Az országgyűlési képviselők általános választá-

sán a szavazóhelyiségben 2018. április 8. nap-

ján az a választópolgár szavazhat, aki a név-

jegyzékben szerepel és személyazonosságát, 

valamint lakcímét vagy személyi azonosítóját 

igazolja. 

A választópolgár személyazonosságának iga-

zolására alkalmas érvényes okmányok: 

- személyazonosító igazolvány, 

- ideiglenes személyazonosító igazolvány, 

- útlevél, 

- kártya formátumú vezetői engedély. 

 

A választópolgár lakcímét vagy személyi azo-

nosítóját igazolhatja: 

- a személyi azonosítót és lakcímet igazoló 
hatósági igazolvánnyal (lakcímigazolvánnyal), 

- régi, az adatokat tartalmazó könyv formátu-
mú személyazonosító igazolvánnyal, 

- lakcím bejelentéséről szóló átvételi 
elismervénnyel (lakcímjelentő lap része). 

 

Nem szavazhatnak azok a választópolgárok, 

akik nem rendelkeznek érvényes okmányok-

kal, őket a szavazatszámláló bizottság köteles 

visszautasítani. (A lakcímigazolványnak nincs 

érvényességi időkorlátja, de előfordulhat, 

hogy az igazolványon feltüntetett tartózkodási 

hely ismételt bejelentés hiányában 5 év eltel-

tével megszűnt, ez azonban nem érinti a ható-

sági igazolvány és a bejegyzett lakóhely érvé-

nyességét.) 

Annak érdekében, hogy a választópolgárok 

választójogának gyakorlása biztosított legyen, 

a Heves Megyei Kormányhivatal kormányab-

lakai meghosszabbított nyitvatartási idővel 

fogadják az ügyfeleket:  

2018. április 6. (péntek)  

7.00 órától 19.00 óráig 

2018. április 7. (szombat) 

7.00 órától 19.00 óráig 

2018. április 8. (vasárnap) 

7.00 órától 19.00 óráig 

Az ügyeleti időben (a pénteki normál ügyfélfo-

gadási időt meghaladóan) a kormányablakok a 

szavazáshoz szükséges okmányokkal kapcso-

latban - a jogszabályi feltételek fennállása 

esetén - az alábbi ügyintézést biztosítják a 

választópolgárok részére: 

1. Helyben kiállítható okmányok (az eljárás 

illetékmentes): 

- lakcímigazolvány pótlása, cseréje, 

- ideiglenes személyazonosító igazolvány kiállí-
tása (ha nem rendelkezik érvényes, személy-
azonosság igazolására alkalmas hatósági iga-
zolvánnyal), és egyidejűleg az állandó sze-
mélyazonosító igazolvány kiállításának kezde-
ményezése. 

2. Magánútlevél kiállítása iránti kérelem be-

nyújtása 

- sürgősségi eljárásban (az útlevélhatóság 3 

napon belül kiállítja az okmányt, az eljárás 

illetéke 5 évig érvényes útlevélnél 7.500 Ft,  
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10 évig érvényesnél 14.000 Ft, ezen felül a 

sürgősségi eljárás igazgatási szolgáltatási díja 

29.000 Ft.), 

- azonnali eljárásban (az útlevélhatóság 24 

órán belül kiállítja az okmányt, az eljárás ille-

téke 5 évig érvényes útlevélnél 7.500 Ft, 10 

évig érvényesnél 14.000 Ft, ezen felül az azon-

nali eljárás igazgatási szolgáltatási díja 39.000 

Ft). 

3. Elkészült okmányok átvétele (az eljárás ille-

tékmentes) 

- a kormányablakba kiszállított, korábban igé-

nyelt állandó személyazonosító igazolvány, 

útlevél, vezetői engedély átvétele.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Szakmai Hírlevéllel kapcsolatban köszönettel vesszük  

kérdéseiket, javaslataikat! 

Heves Megyei Kormányhivatal 

Kormánymegbízotti Kabinet 

3300 Eger, Kossuth út 9. 

Tel: 06 (36) 521-500 

titkarsag@heves.gov.hu 

 

mailto:titkarsag@heves.gov.hu

