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Előszó 

 

A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00041 azonosítószámú, „a szolgáltató 

kormányhivatali és közigazgatási modell bevezetése” elnevezésű projekt 

keretében elfogadott Szolgáltatói Stratégia 2017-2018 az önkormányzati 

kapcsolatrendszer erősítése érdekében Önkormányzati Hírlevél kiadását 

tűzte célul. 

 

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal a negyedévente megjelenő 

Önkormányzati Hírlevélben szakmai tájékoztatókkal és közleményekkel 

próbálja segíteni az önkormányzati feladatellátást, ezzel kiegészítve a 

rendszeresen megszervezésre kerülő jegyzői értekezletek szakmai 

információátadását. 

 

Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal  
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Hatósági Főosztály –  

Törvényességi Felügyeleti Osztály 
 

A képviselő-testületi ülések helyszínéről 

 

A képviselő-testületi ülések főszabály szerint nyilvánosak, kivételt csupán a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben 

(a továbbiakban: Mötv.) felsorolt zárt ülés tartásának esetei képeznek.  

 

A nyilvános ülés egyik garanciális feltétele, hogy azon a meghívottakon kívül 

bárkinek lehetősége legyen részt venni. E követelmény csak akkor 

érvényesülhet, ha az önkormányzati ülés jogszabályban megjelölt lényeges 

adatai (pl. időpontja, helye, napirendi pontjai) megfelelő módon (tájékoztatás 

formája) és időben (tájékoztatásra nyitva álló határidő) a lakosság számára 

elérhetők. 

 

A képviselő-testületi működés jogszerűsége szempontjában többek között 

jelentősége van a képviselő-testületi ülés helyszínének.  

 

Általánosságban elmondható, hogy a helyi önkormányzatok képviselő-

testületei az üléseket az önkormányzatok székhelyén tartják. 

 

Fontos hangsúlyozni, hogy a szervezeti és működési szabályzatról szóló 

rendeletben (a továbbiakban: SzMSz) kell meghatározni a képviselő-testületi 

ülés helyszínével kapcsolatos szabályokat, meghatározva a helyszínek 

megjelölésével azon eseteket, amikor a képviselő-testületi ülések 

megtartására az önkormányzat székhelyén kívül kerül sor. Külön lehet 

kezelni és szabályozni az ún. ünnepi ülést, amely kivételes, ceremoniális 

jellegű, és nem jár döntéshozatallal (például a város napján ünnepi ülés 

keretében átadják a díszpolgári címeket). Az SzMSz-ben meg nem határozott 

helyen (pl. borospince, vendéglő, stb.) tartott képviselő-testületi ülés nem 

tekinthető jogszerűnek, és ez a tény az itt meghozott döntésekre is kihat.  

 

Az Mötv. Kommentárja szerint általános jelleggel nem zárható ki a képviselő-

testület székhelyen kívüli ülésezésének lehetősége, mert egy ilyen 

rendelkezés rendkívüli körülmények között megbéníthatja a település életét. 

A székhelyen kívüli ülésezés helyszínének (pl. szomszédos település) 

meghatározását oly módon kell térben szabályozni, hogy az biztosíthassa a 

képviselő-testületi működés nyilvánosságát, azaz a választópolgár számára 

az ülés helyszíne jelentősebb megterhelés nélkül is elérhető legyen. 

Ugyanezen követelménynek kell érvényesülnie az ülés konkrét helyszínének 

meghatározásakor is. A képviselő-testület ülését csak olyan helyiségbe lehet 
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összehívni, amely nyitva áll bárki számára, a helyiségbe való bejutásnak nem 

lehet feltétele külső engedély, illetve díjfizetési kötelezettség teljesítése (Kúria 

Köf.5045/2012/5.). Nem érvényesül a nyilvánosság elve abban az esetben, 

ha a választópolgár nem tud alanyi jogon jelen lenni a képviselő-testület 

ülésén. 

 

A fentiek figyelembe vételével tartható képviselő-testületi ülés a megszokott 

helyszínen (önkormányzat tanácskozóterme) kívül, és minden esetben 

gondoskodni kell a közérdekű adatok nyilvánosságának biztosításáról. 

 

Ugyanezen elvek érvényesek a képviselő-testület bizottságára, a társulásra, a 

részönkormányzatra és a települési és a területi nemzetiségi önkormányzat 

ülésére is. Tehát, ha a megszokottól eltérő helyre történik az ülés 

összehívása, akkor az SzMSz-ben vagy az adott szerv határozattal elfogadott 

szervezeti és működési szabályzatában kell a megszokottól eltérő helyszínről 

és ennek okáról rendelkezni. 
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Hatósági Főosztály – Igazságügyi Osztály 
 

TÁJÉKOZTATÓ 

A KÖZÉRDEKŰ MUNKA BÜNTETÉS  

végrehajtásában együttműködő önkormányzatok részére 

Mi szabályozza a közérdekű munka büntetés végrehajtását? 

A közérdekű munka büntetés letöltetésével kapcsolatos szabályokat a 

büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a 

szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (a 

továbbiakban Bv.tv.) VIII. fejezete tartalmazza.  

A Bv. tv. 280. §-a értelmében a közérdekű munka végrehajtásának célja,hogy 

az elítélt a köz érdekében álló munkát végezzen, és hogy az az elítélt 

bűnismétlése megelőzésének és társadalmi beilleszkedésének az elősegítését 

is szolgálja.   

 

A közérdekű munka végrehajtásáról a pártfogó felügyelői szolgálat 

gondoskodik, amely feladatát a központi vagy helyi önkormányzati 

költségvetési szervekkel vagy ezek intézményeivel, helyi közszolgáltatást 

végző egyéb szervezetekkel, az állami és önkormányzati tulajdon kezelésével 

és fenntartásával megbízott vagy erre a célra az állam vagy az önkormányzat 

által létrehozott gazdálkodó szervezetekkel, az egyházi jogi személyekkel, a 

közhasznú jogállású szervezetekkel, a civil szervezetekkel, valamint a 

gazdálkodó szervezetekkel és az állami foglalkoztatási szervvel 

együttműködésben látja el. 

 

Fontos új szabály: ha nincs a feltételeknek megfelelő más munkahely, 

az elítélt lakcíme, illetve tényleges tartózkodási helye szerint illetékes 

települési önkormányzat, kivételesen a területi önkormányzat köteles a 

közérdekű munkavégzés helyét biztosítani. 

 

Mik a közérdekű munka büntetés általános jellemzői? 

 Legalább 48, legfeljebb 312 óra tartamú középsúlyos büntetés, amelyet 

akkor alkalmaznak a bíróságok, ha a büntetési cél szabadságvesztés 

kiszabása nélkül is megvalósulhat, de ugyanez a pénzbüntetéstől nem 

várható. 

 A közérdekű munkára ítélt köteles – az egészségi állapotának és 

képzettségének megfelelő – az ítéletben meghatározott munkát 
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pihenőnapján, szabadsága alatt, vagy szabadidejében díjazás nélkül 

végezni. 

 A kijelölt munkahellyel a közérdekű munka időtartamára 

munkaviszony nem létesül, a munkavégzéshez nem kapcsolódik 

járulékfizetési kötelezettség sem. Az elítélt a munkát büntetés-

végrehajtási jogviszony keretében végzi.  

 A büntetés-végrehajtási jogviszonyra a Munka Törvénykönyve 

irányadó, pl. az elítélt károkozási felelősségének megállapításánál (a 

hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállalók távolléti díjának 

figyelembevételével kell megállapítani.). 

 A közérdekű munka büntetés végrehajtása során a munkáltató viseli 

az elítélt munkavédelmi oktatásának, továbbá a munkaruha és a 

munkaeszközök biztosításának költségét. 

 A közérdekű munka végrehajtása során a napi munkaidő legalább 

négy óra, legfeljebb tizenkét óra. A közérdekű munkavégzés heti 

időtartama legalább négy óra, de a negyvennyolc órát nem haladhatja 

meg. A letöltött közérdekű munkát órákban kell nyilvántartani. 

 Ha az elítélt munkakötelezettségének önként nem tesz eleget, a 

közérdekű munka, illetve annak hátralévő része helyébe fogházban 

letöltendő szabadságvesztés lép. 

 

Milyen előnyökkel jár a munkahelyek számára a közérdekű munka 

büntetés végrehajtásában való együttműködés? 

A közérdekű munkára ítéltek díj- és járulékmentes munkavégzésével 

közvetlen gazdasági haszonhoz juthat, a közösség érdekét szolgáló munka 

elvégeztetésével. 

 

A közérdekű munkára ítéltekkel eredményesen lehet az időszakosan 

jelentkező munkaerőhiányt pótolni, a hirtelen adódó, idényjellegű munkákat 

elvégeztetni. 

Elérhetőségeink: 

Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály Igazságügyi Osztály 

 

Kapcsolattartó neve, beosztása: dr. Gazdag-Elek Viktória osztályvezető 

Cím: 2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2. (Integrált Közigazgatási 

Központ) 

Telefonszám: 06-34/515-168 

Elektronikus levélcím: gazdag.viktoria@komarom.gov.hu 
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Folytatódik a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat kihelyezett ügyfélfogadása 

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály 

Igazságügyi Osztály jogi segítségnyújtási szakterülete továbbra is megtartja 

kihelyezett ügyfélfogadását Esztergomban minden hónap második péntekjén.  

A félfogadásokat 2023-ban az alábbiak szerint tervezzük megtartani pénteki 

napokon, minden alkalommal 9-12 óráig: 

2023. február 10. 

2023. március 10. 

2023. április 14. 

2023. május 12. 

2023. június 9. 

2023. július 14. 

2023. augusztus 11. 

2023. szeptember 8. 

2023. október 13. 

2023. november 10.  

2023. december 8.  

 

Az ügyfélfogadás helye az Igazságügyi Osztály területi irodája, melynek címe: 

2500 Esztergom, Rudnay Sándor tér 2. (Földhivatali Főosztály udvara) 

 

A jogi segítségnyújtó szolgálat állandó ügyfélfogadásának helye és ideje 

változatlan: 

 

Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály 

Igazságügyi Osztály 

Címe: 2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2. II. emelet 

Telefonszáma: 34/515-168 vagy 34/515-175 

Hétfő: 9:00-13:00 

Szerda: 13:00-16:00 
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Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi 

Főosztály  
 

Béremelés a közfoglalkoztatásban 

 

A 2022. december 23-i Magyar Közlönyben kihirdetésre került az 573/2022. 

(XII.23.) Korm. rendelet a 2023. január 1-jétől hatályos kötelező legkisebb 

munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum (szakképzett 

minimálbér) emeléséről. Jogszabály alapján ezekhez igazodnak a 

közfoglalkoztatási bérek is, melyek így szintén megemelkednek. 2023. január 

1-jétől az érvényes közfoglalkoztatási bér bruttó 116.000 Ft, a 

közfoglalkoztatási garantált bér 148.200 Ft. 

 

A jelenleg futó közfoglalkoztatási programokban jellemzően 2023. február 28. 

napjáig tartanak. Az ezekben a programokban feladatot ellátó 

közfoglalkoztatottak tekintetében a közfoglalkoztatóknak a közfoglalkoztatási 

szerződéseket módosítani szükséges, és a módosított szerződéseket 

elektronikus úton az illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya részére 

kell megküldenie. 

 

A közfoglalkoztatóknak nem kell külön módosítási kérelmet benyújtania, a 

bérköltségadatok átszámolását a tavalyi évhez hasonlóan, foglalkoztatási 

osztályok elvégzik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály  
 

Megjelent a 2/2023. (I. 11.) számú Kincstár Közlemény az egyes 

állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos 

támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. 

(XII. 8.) FVM rendelet szerinti támogatások igényléséhez 

rendszeresített nyomtatványokról.  

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/2-2023-

i-11-szamu-kincstar-kozlemeny  

 

Megjelent a 3/2023. (I. 13.) számú Kincstár Közlemény a sertés ágazat 

részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 39/2018. 

(XII.13.) AM rendelet szerinti válságtámogatásnak a 2022. támogatási 

év IV. negyedévére történő igénybevételéről. 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/3-2023-

i-13-szamu-kincstar-kozlemeny  

 

Megjelent a 4/2023. (I. 13.) számú Kincstár Közlemény a baromfi 

ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 

11/2019. (IV. 1.) AM rendelet szerinti 2022/2023. támogatási év III-IV. 

tárgynegyedévre vonatkozó kifizetési kérelem benyújtásáról. 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/4-2023-

i-13-szamu-kincstar-kozlemeny  

 

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A mezőgazdasági 

vízgazdálkodási ágazat fejlesztése” című (VP2-4.1.4-16 kódszámú) 

felhívás dokumentációja. 

 

Felhívjuk a Tisztelt Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a felhívás 

módosulása az alábbi pontokat érinti: 

 A felhívás 4.3. pontjában történt módosítás alapján a felhívás 

keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2023. június 30. 

napjáig van lehetőség. 

 A felhívás 3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek pontja 

kiegészült az alábbiak szerint: 

o „A 3.1.1. I., II., III., IV., V. pont szerinti tevékenységek esetén: 

mesterséges csatornák kotrásához, karbantartásához szükséges 

gépek, például önjáró kotrógépek és a hozzájuk tartozó kanál 

adapterek beszerzése.” 

 

 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/2-2023-i-11-szamu-kincstar-kozlemeny
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/2-2023-i-11-szamu-kincstar-kozlemeny
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/3-2023-i-13-szamu-kincstar-kozlemeny
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/3-2023-i-13-szamu-kincstar-kozlemeny
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/4-2023-i-13-szamu-kincstar-kozlemeny
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/4-2023-i-13-szamu-kincstar-kozlemeny
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A módosításnak megfelelően kiegészült a felhívás 2. számú melléklete 

(„Támogatható tevékenységek és azok maximális elszámolható kiadásai”). 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mezgazdasgi-vzgazdlkodsi-gazat-

fejlesztse-cm-vp2-414-16-kdszm-felhvs-6 

 

Módosult a „Minőségrendszerekhez kapcsolódó előállítói, termelői 

csoportosulások tájékoztatási és promóciós tevékenysége” című (VP3-

3.2.1-21 kódszámú) felhívás 

 

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Minőségrendszerekhez 

kapcsolódó előállítói, termelői csoportosulások tájékoztatási és promóciós 

tevékenysége” című (VP3-3.2.1-21 kódszámú) felhívás dokumentációja.  

 

Felhívjuk a Tisztelt Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a felhívás 

módosításával az ökológiai termelés tekintetében is igényelhető támogatás 

promóciós tevékenységek kapcsán. Ennek megfelelően a felhívás több 

fejezete – bevezető oldal, 1.1. fejezet, 3.4.1.1. fejezet, 4.1. fejezet – kiegészült, 

illetve módosult. A 4.1. Támogatást igénylők köre című fejezete kiegészült 

azzal, hogy támogatási kérelmet nyújthatnak be az ökológiai termelést 

folytató gazdasági szereplők csoportjai és a civil vagy közhasznú szervezetek.  

 

A felhívás 1. számú mellékletében kiegészítésre került a „minőségrendszer” 

definíció. 

 

Pontosításra került továbbá a felhívás 3.10. Önerő című fejezete és a 

változásokkal összhangban a Támogatói okirat minta. 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-minsgrendszerekhez-kapcsold-

elllti-termeli-csoportosulsok-tjkoztatsi-s-promcis-tevkenysge-cm-vp3-321-

21-kdszm-felhvs-1 

 

Megjelent a Tájékoztató az összeférhetetlenségi nyilatkozat aláírásához 

AVDH szolgáltatás használatával c. dokumentum 

 

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket és kedvezményezetteket, 

hogy megjelent a „Tájékoztató az összeférhetetlenségi nyilatkozat aláírásához 

Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés (AVDH, AVDH-DHSZ) 

szolgáltatás használatával" c. dokumentum. A tájékoztató segítséget nyújt 

azoknak, akik az összeférhetetlenségi nyilatkozatot AVDH szolgáltatás 

segítségével kívánják hitelesíteni. A dokumentum elérhető a palyazat.gov.hu 

oldalon a „Pályázati dokumentációk” menüpont alatt. 

https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-tjkoztat-az-sszefrhetetlensgi-

nyilatkozat-alrshoz-avdh-szolgltats-hasznlatval-c-dokumentum 

 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mezgazdasgi-vzgazdlkodsi-gazat-fejlesztse-cm-vp2-414-16-kdszm-felhvs-6
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mezgazdasgi-vzgazdlkodsi-gazat-fejlesztse-cm-vp2-414-16-kdszm-felhvs-6
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-minsgrendszerekhez-kapcsold-elllti-termeli-csoportosulsok-tjkoztatsi-s-promcis-tevkenysge-cm-vp3-321-21-kdszm-felhvs-1
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-minsgrendszerekhez-kapcsold-elllti-termeli-csoportosulsok-tjkoztatsi-s-promcis-tevkenysge-cm-vp3-321-21-kdszm-felhvs-1
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-minsgrendszerekhez-kapcsold-elllti-termeli-csoportosulsok-tjkoztatsi-s-promcis-tevkenysge-cm-vp3-321-21-kdszm-felhvs-1
https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-tjkoztat-az-sszefrhetetlensgi-nyilatkozat-alrshoz-avdh-szolgltats-hasznlatval-c-dokumentum
https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-tjkoztat-az-sszefrhetetlensgi-nyilatkozat-alrshoz-avdh-szolgltats-hasznlatval-c-dokumentum
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Módosult a 2014-2020-as programozási időszakra érvényes „Általános 

útmutató a felhívásokhoz” című dokumentum 

 

Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket és kedvezményezetteket, 

hogy módosult az „Általános útmutató a felhívásokhoz” című dokumentum 

9. Közbeszerzési kötelezettségre vonatkozó tájékoztató c. fejezete. 

A módosítás során a korábbi jogszabály-módosításból eredő megváltozott 

közbeszerzési szabályok kerültek átvezetésre. A dokumentum megtalálható a 

palyazat.gov.hu oldalon a Pályázati dokumentációk menüpont alatt. 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-2014-2020-as-programozsi-

idszakra-rvnyes-ltalnos-tmutat-a-felhvsokhoz-cm-dokumentum 

 

Mintegy 310 milliárd forint pályázati támogatás jut az erdőkre 2027-ig 

https://kormany.hu/hirek/mintegy-310-milliard-forint-palyazati-

tamogatas-jut-az-erdokre-2027-ig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-2014-2020-as-programozsi-idszakra-rvnyes-ltalnos-tmutat-a-felhvsokhoz-cm-dokumentum
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-2014-2020-as-programozsi-idszakra-rvnyes-ltalnos-tmutat-a-felhvsokhoz-cm-dokumentum
https://kormany.hu/hirek/mintegy-310-milliard-forint-palyazati-tamogatas-jut-az-erdokre-2027-ig
https://kormany.hu/hirek/mintegy-310-milliard-forint-palyazati-tamogatas-jut-az-erdokre-2027-ig
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Környezetvédelmi, Természetvédelmi  

és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály 
 

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2023. 

január 1-ei hatállyal több pontban módosult. 

 

Az önkormányzatokat érintő legfőbb változás a hulladék jogellenes 

elhelyezésével, illetve elhagyásával kapcsolatos szabályok módosítása, mely 

változásokat a Ht. 61. § (29) és (30) bekezdése tartalmazza: 

 

(29) Ha a kötelezett a (4) bekezdésben foglalt elszállítási kötelezettségének 

nem tesz eleget, a hulladékgazdálkodási hatóság közigazgatási hatósági 

döntésében kötelezheti az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzatot 

a végrehajtás foganatosítására. A települési önkormányzat a kötelezést 

megállapító közigazgatási hatósági döntés véglegessé válásától számított 

harminc napon belül gondoskodik az elhagyott hulladék felszámolásáról. A 

felszámolással összefüggésben felmerült költségek a települési önkormányzat 

költségvetését terhelik azzal, hogy a felmerült költség a kötelezettől adók 

módjára behajtandó köztartozásnak minősül és az önkormányzat bevételét 

képezi. 

(30) Ha a települési önkormányzat a (29) bekezdésben meghatározott 

kötelezettségének nem tesz eleget, a hulladékgazdálkodási hatóság a 

tudomásszerzéstől számított harminc napon belül gondoskodik az ingatlanon 

elhagyott hulladék felszámolásáról. Az ezzel összefüggésben felmerült 

költségek erejéig a hatóság azonnali beszedési megbízást kezdeményez a 

települési önkormányzat ellen. Az így befolyt összeg a hulladékgazdálkodási 

hatóság bevételét képezi. 
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Földhivatali Főosztály  
 

Tájékoztatás a Földforgalmi törvény hirdetményezéssel összefüggő 

szabályainak változásáról 

A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 

(Földforgalmi tv.) 2023. január 1. napján hatályba lépett módosításai az 

adásvételi és haszonbérleti szerződések hirdetményi úton történő 

közzétételére irányuló jegyzői eljárást is érintik.  

A Földforgalmi tv. 2023. január 1-jétől hatályos szabálya az elővásárlási-, 

illetve előhaszonbérleti jog gyakorlására vonatkozó eljárási szabályok 

megsértése esetén - a hatósági jóváhagyás megtagadása helyett - a 

szerződés ismételt közzétételének elrendelésére kötelezi a 

mezőgazdasági igazgatási szervet, az alábbiak szerint. 

A Földforgalmi tv. 23. §  (1) bekezdése alapján a mezőgazdasági igazgatási 

szerv a részére jóváhagyás céljából megküldött okiratok közül az adásvételi 

szerződést először - kizárólag annak tartalma és alaki kellékei, továbbá 

közhiteles nyilvántartásban szereplő adatok alapján - az érvényességi és 

hatályosulási feltételeknek való megfelelőség szempontjából vizsgálja meg, 

illetve ellenőrzi. A mezőgazdasági igazgatási szerv az okiratok beérkezésétől 

számított 15 napon belül döntést hoz az adásvételi szerződés 

jóváhagyásának a megtagadásáról, vagy - a 20. §-ban foglalt esetek 

kivételével - végzésben megállapítja a szerződés közzétételre való 

alkalmasságát és elrendeli a szerződés közzétételét, valamint ezzel 

egyidejűleg megkeresi a föld fekvése szerint illetékes ingatlanügyi hatóságot a 

föld tulajdonjogának átruházására irányuló szerződés benyújtása tényének 

feljegyzése érdekében. 

Ugyanezen szakasz (3a) bekezdése szerint  a mezőgazdasági igazgatási 

szerv a 22. § (1) bekezdése szerinti okiratok beérkezésétől számított 15 

napon belül dönt a szerződés ismételt közzétételének elrendeléséről, ha 

a jegyző által megküldött okiratok alapján megállapítja az elővásárlási 

jog gyakorlására vonatkozó eljárási szabályok megsértését. 

A Földforgalmi tv. 51. §  (1) bekezdése alapján a mezőgazdasági igazgatási 

szerv a részére jóváhagyás céljából megküldött okiratok közül a 

haszonbérleti szerződést kizárólag annak tartalma és alaki kellékei alapján 

- először az érvényességi és hatályosulási feltételeknek való megfelelőség 

szempontjából vizsgálja meg, illetve ellenőrzi. A mezőgazdasági igazgatási 

szerv az okiratok beérkezésétől számított 15 napon belül döntést hoz a 

haszonbérleti szerződés jóváhagyásának a megtagadásáról, vagy - a 48. § (1) 
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bekezdésében foglalt esetek kivételével - végzésben megállapítja a szerződés 

közzétételre való alkalmasságát és elrendeli a szerződés közzétételét.   

Ugyanezen szakasz (3a) bekezdése  szerint a mezőgazdasági igazgatási 

szerv az 50. § (1) bekezdése szerinti okiratok beérkezésétől számított 

15 napon belül dönt a szerződés ismételt közzétételének elrendeléséről, 

ha a jegyző által megküldött okiratok alapján megállapítja az 

előhaszonbérleti jog gyakorlására vonatkozó eljárási szabályok 

megsértését. 
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Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály 
 

Fogyasztóvédelmi szakterület 

TÁJÉKOZTATÓ 

 

A biztonságos családi kikapcsolódás érdekében szórakoztatási célú 

berendezések és szórakozási célú sporteszközök üzemeltetési 

feltételeinek ellenőrzése a Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi 

Osztályának 2023. évi piacfelügyeleti témavizsgálata keretében. 

 

Az Igazságügyi Minisztérium, mint a fogyasztóvédelmi hatóságok szakmai 

irányító szerve 2023-ban is kiemelt figyelmet fordít a családok biztonságos 

szabadidős tevékenységét nyújtó sporteszközök ellenőrzésére. 

Tekintettel arra, hogy a szórakozási célú sporteszközök jelentős részét az 

önkormányzatok üzemeltetik, a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzése és 

esetleges eljárása az önkormányzatok jogkövető magatartását is ellenőrzi. 

 A Kormányhivatal, (mint fogyasztóvédelmi hatóság) 2023. évi vizsgálati 

programja keretében a szórakozási célú sporteszközökkel kapcsolatos 

ellenőrzést folytat le az április 19. és október 27. közötti időszakban. 

A 2020. november 30-án hatályba lépett Egyes szórakoztatási célú 

berendezések, létesítmények és ideiglenes szerkezetek, valamint szórakozási 

célú sporteszközök biztonságosságáról 24/2020. (VII. 3.) ITM rendelet nem 

változott, ezért a korábbi években már ellenőrzött szempontok alapján 

folytatjuk le a vizsgálatunkat. 

A Kormányhivatal által lefolytatott fogyasztóvédelmi hatósági vizsgálat célja 

az előírt dokumentációk meglétének, tartalmi megfelelőségének, 

érvényességének, és az eszközök kötelezően feltüntetendő jelöléseinek 

ellenőrzése, valamint azok nem megfelelősége esetén a jogszabályi előírások 

kikényszerítése. 

Szórakozási célú sporteszköz: olyan sporteszköz, melynek célja különböző 

mozgás- és térélmények kipróbálása, gyakorlása. 

Az ellenőrzés tárgyát képezik a szabadtéri kondiparkokba telepített sport-, 

és kültéri fitness eszközök, amelyek besorolhatóak az egyes szórakoztatási 

célú berendezések, létesítmények és ideiglenes szerkezetek, valamint 

szórakozási célú sporteszközök biztonságosságáról szóló 24/2020. (VII. 3.) 

ITM rendelet 1. sz. melléklete 3.2.1 pontja alá. 
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A Kormányhivatal a vizsgálatai során az alábbi dokumentumok és 

tájékoztatások meglétét és érvényességét ellenőrzi: 

1. Megfelelőségi tanúsítvány 

 

Megfelelőségi tanúsítvány: a megfelelőség értékelő szervezetek 

tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvényben meghatározott 

megfelelőség értékelési tevékenység elvégzését igazoló dokumentum, 

amelyben a kijelölt szervezet tanúsítja, hogy a szórakoztatási célú 

berendezés, létesítmény, ideiglenes szerkezet, valamint a vasalt út kivételével 

a szórakozási célú sporteszköz megfelel az adott berendezésre vagy 

létesítményre vonatkozó műszaki és biztonságtechnikai előírásoknak. 

Üzemeltető: az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki a 

szórakoztatási célú berendezéssel, létesítménnyel, ideiglenes szerkezettel, 

szórakozási célú sporteszközzel szórakoztatási céllal tevékenységet folytat, és 

annak folyamatos helyszíni felügyeletét és rendszeres ellenőrzését biztosítja, 

vagy aki a szórakoztatási célú berendezést, létesítményt, ideiglenes 

szerkezetet, szórakozási célú sporteszközt szórakoztatási céllal bérbe adja. 

A Kormányhivatal ellenőrzi, hogy a szabadtéri kondiparkokban 

felállított sporteszközök, illetve a kültéri fitness eszközök üzemeltetője 

rendelkezik-e az első használatbavétel feltételéül előírt kötelező, az 

eszköz megfelelőségének biztonságossági követelmények alapján 

történő megállapítására irányuló műszaki vizsgálat során kiadott 

érvényes megfelelőségi tanúsítvánnyal, illetve, hogy az időszakos 

műszaki felülvizsgálat hatályának lejártát a megfelelőségi 

tanúsítványba bevezették-e. 

2. Adattábla 

 

A 24/2020. ITM rendelet 10. § (1) bekezdése szerint a szórakoztatási célú 

berendezésen, létesítményen, ideiglenes szerkezeten, valamint vasalt út 

kivételével a szórakozási célú sporteszközön jól látható módon fel kell 

tüntetni 

a) a szórakoztatási célú berendezésen szállítható vagy a szórakoztatási 

célú létesítményen, ideiglenes szerkezeten, szórakozási célú 

sporteszközön egy időben tartózkodó személyek megengedett 

legnagyobb számát vagy a megengedett terhelést, 

b) a használókra és a használhatóságra vonatkozó korlátozásokat (a 

korlátozás az eszköz típusától függ, így feltüntetése is opcionális), 

c) a megfelelőségi tanúsítványt kibocsátó kijelölt szervezet nevét, a 

tanúsítvány számát, kibocsátásának keltét és hatályának lejártát, 
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d) a szórakoztatási célú berendezés, létesítmény – egyértelmű azonosítást 

lehetővé tevő – megnevezését, egyedi pályanevét vagy pályarajzot, 

elrendezési vázrajzot, helyszínrajzot, amelyen jól azonosítható módon be 

kell jelölni az eszközcsoport adott tagját. 

 

A Kormányhivatal ellenőrzi, hogy a szabadtéri kondiparkokban 

felállított sporteszközök, fitness eszközökön vagy azok mellett van-e 

adattábla és az adattáblán szerepelnek-e az előírt információk. 

3. Üzemeltetési napló 

 

A 24/2020. ITM rendelet 12. § (2) bekezdése szerint az üzemeltető a 

szórakoztatási célú berendezés, létesítmény, ideiglenes szerkezet, valamint 

vasalt út kivételével a szórakozási célú sporteszköz valamennyi üzembe 

helyezése, illetve használata előtt meggyőződik arról, hogy a berendezés, 

létesítmény, sporteszköz állapota és szerelése, valamint az alkalmazott 

érintésvédelem megfelel a biztonságossági követelményeknek.  

Ezt célszerű írásos formában dokumentálni. 

A fentiekre tekintettel, miután a vonatkozó rendelet szórakozási célú 

sporteszközök esetében nem írja elő üzemeltetési napló vezetését, így a 

dokumentum hiányát a Kormányhivatal nem kifogásolja, azonban azt erősen 

ajánlja. 

 

4. Időszakos műszaki vizsgálat 

 

Időszakos felülvizsgálat: annak eldöntését célzó eljárás, hogy adott 

szórakoztatási célú berendezés, létesítmény, ideiglenes szerkezet, valamint a 

vasalt út és a görgős sporteszközök létesítménye kivételével a szórakozási 

célú sporteszköz megfelelőségi tanúsítványának hatálya meghosszabbítható-

e. 

A 24/2020. ITM rendelet 8. § (1) bekezdése alapján az üzemeltető a 

szórakoztatási célú berendezést, létesítményt, ideiglenes szerkezetet, 

valamint a vasalt út kivételével a szórakozási célú sporteszközt műszaki 

vizsgálat céljából bemutatja a kijelölt szervezetnek 

a) az első használatbavétel előtt, 

b) a szórakoztatási célú berendezés, létesítmény, ideiglenes szerkezet, 

szórakozási célú sporteszköz olyan javítását, átalakítását követően, 

amely hatással van annak műszaki, biztonsági állapotára, 
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c) a szórakoztatási célú berendezés, létesítmény, ideiglenes szerkezet, 

szórakozási célú sporteszköz okozta baleset esetén, 

d) ismeretlen eredetű meghibásodás esetén, 

e) az 1. melléklet szerinti veszélyességi osztálynak megfelelő, a 16. § (1) 

és (2) bekezdésében meghatározott időszakonként. 

 

A 16. § (1) bekezdése alapján  

…  a III. veszélyességi osztályba tartozó, szórakoztatási célú berendezést, 

létesítményt, ideiglenes szerkezet, valamint a vasalt út kivételével a 

szórakozási célú sporteszközt háromévenként időszakos műszaki 

vizsgálatnak kell alávetni. 

 (3) Az üzemeltető a megfelelőségi tanúsítvány hatályának lejárta előtt 

kezdeményezi az időszakos műszaki vizsgálatot a kijelölt szervezetnél (….). 

A Kormányhivatal ellenőrzi, hogy az üzemeltető a III. veszélyességi 

osztályba tartozó sporteszköz háromévenként kötelező időszakos 

műszaki vizsgálatára vonatkozó kötelezettségének eleget tett-e, 

valamint annak időpontját és hatályának lejártát a megfelelőségi 

tanúsítványba bejegyezték-e, illetve az eszközön feltüntették-e. 

A Budapest Főváros Kormányhivatalába jogutódlással beolvadó Magyar 

Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal www.mkeh.gov.hu elérhetőségű 

honlapján a Megfelelőség értékelő szervezetek kijelölése/ Hatályos 

kijelöléssel rendelkező szervezetek menüpontban hozzáférhető adatok 

alapján a szabadtéri kondiparkok és kültéri fitnesszeszközök 

biztonságosságának vizsgálatára jogosult szervezetek megtalálhatók. 

https://mkeh.gov.hu/megfeleloseg/hatalyos-kijelolessel-rendelkezo-

szervezetek   

A letölthető listán a kijelölt szervezetek között a 24/2020. (VII. 3.) ITM 

rendelet alapján megbízott szervezeteket kell keresni (10-11. old.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mkeh.gov.hu/
https://mkeh.gov.hu/megfeleloseg/hatalyos-kijelolessel-rendelkezo-szervezetek
https://mkeh.gov.hu/megfeleloseg/hatalyos-kijelolessel-rendelkezo-szervezetek
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Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály 
 

A 2023. I. félévben tervezett közigazgatási vizsgákkal kapcsolatban az alábbi 

tájékoztatást nyújtjuk: 

KÖZIGAZGATÁSI ALAPVIZSGA 

A mellékelt ütemtervben foglalt időpontok 2022 novemberében 

meghirdetésre kerültek a Probono felületen. 

A közigazgatási alapvizsgára jelentkezés folyamatát az NKE által készített, 

Probono felületen elérhető útmutató részletesen tartalmazza, azonban fontos 

kiemelni, hogy a jelentkezéshez a képzési referensnek a Probono felületen a 

tisztviselő egyéni tervében a közigazgatási alapvizsga programot rögzítenie 

szükséges. Ezt követően a jelentkeztetést a képzési referens, vagy a 

jelentkezést az érintett tisztviselő tudja elvégezni. 

A 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően 

tájékoztatom, hogy a Probono felületen a felkészítő konzultációkra maximum 

20 fő, a vizsgaidőpontokra maximum 25 fő jelentkezése lehetséges, a 

jelentkezéseket a felület idősorrendben kezeli. 

Felhívom szíves figyelmét, hogy kevés számú jelentkező esetén - eddigi 

gyakorlatunknak megfelelően – a csoportok összevonására kerülhet sor. 

A közigazgatási alapvizsga díja a mindenkori illetményalappal megegyező 

összeg. 

 

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA 

Az ütemtervben feltüntetett konzultációs és vizsgaidőpontok a Probono 

felületen 2023. januárban meghirdetésre kerültek.  

Az ütemtervvel kapcsolatban tájékoztatom, hogy a választható tárgyak 

esetében felkészítő tanfolyam és vizsga a jelentkezők számától függően kerül 

megszervezésre. A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal 

önkormányzati igazgatás és államigazgatás választott tárgyi felkészítő és 

vizsga megszervezését tervezi.  

A 35/1998. (II. 27.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a jelentkezés 

folyamatát az NKE által készített, Probono felületen elérhető útmutató 

részletesen tartalmazza, azonban a következő lépéseket a 2023. évi 

tervezéskor meg kell tennie a képzési referenseknek: 
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a) a közigazgatási szakvizsga egyéni éves továbbképzési tervben történő 

rögzítése 

b) a vizsgázó jelentkeztetése a meghirdetett vizsgaidőszakra. 

A jelentkezési határidő: 2023.02.17. (péntek) 

A fenti határidőig szükséges a Probono felületen jelentkezni a 2023. I. 

félévben megrendezésre kerülő közigazgatási szakvizsgára. A szakvizsgára 

jelentkezést a vizsgaszervező csak a jelentkezési határidőig tudja fogadni, a 

Probono felület sem a vizsgaszervezőnek, sem az NKE-nek nem ad 

jogosultságot a vizsgaidőszak jelentkezési határidejének módosítására. Azon 

vizsgázók esetében, akik a jelentkezési határidő után kívánnak közigazgatási 

szakvizsgára jelentkezni, Hivatalunk kizárólag a következő 

vizsgaidőszakban/következő félévben tud tanfolyam- és vizsgaidőpontot 

biztosítani. 

A fenti jelentkezési rendszer szerint szükséges azon vizsgázóknak is 

jelentkezni közigazgatási szakvizsgára, akik a korábbi években jelentkeztek 

közigazgatási szakvizsgára, azonban halasztás, sikertelen vizsga miatt 

eredménnyel nem, vagy csak részeredménnyel rendelkeznek, és 2023. I. 

félévben szeretnék teljesíteni a közigazgatási szakvizsgát. 

ÜGYKEZELŐI ALAPVIZSGA 

Az ügykezelői alapvizsga konzultáció és vizsgaidőpont a Probono 

felületen meghirdetésre került, azonban felhívom szíves figyelmét, hogy 

kevés számú jelentkező esetén a jelentkezők másik vizsgaszervezőhöz 

kerülhetnek átirányításra. 

A 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján az ügykezelői 

alapvizsgák és konzultációk szervezése, továbbá a jelentkezések folyamata a 

Probono rendszerben történik. Ennek megfelelően a vizsgázók átirányítása is 

a Probono felületen történik, ennek tényéről értesítést küldünk.  

Az ügykezelői alapvizsgára jelentkezés folyamatát az NKE által készített, 

Probono felületen elérhető útmutató részletesen tartalmazza, azonban fontos 

kiemelni, hogy a jelentkezéshez a képzési referensnek a Probono felületen a 

tisztviselő egyéni tervében az ügykezelői alapvizsga programot rögzítenie 

szükséges. Ezt követően a jelentkeztetést a képzési referens, vagy a 

jelentkezést az érintett tisztviselő tudja elvégezni. 

Tekintettel arra, hogy a Probono felület a szervezőnek nem küld értesítést a 

képzésre történő jelentkezésről kérem, hogy a 

jelentkeztetésről/jelentkezésről elektronikus úton a 

frank.bianka@komarom.gov.hu és az ekesi.katalin@komarom.gov.hu 

elektronikus címeken tájékoztatni szíveskedjen.  

mailto:frank.bianka@komarom.gov.hu
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ANYAKÖNYVI SZAKVIZSGA 

Az anyakönyvi szakvizsga szervezésével kapcsolatban 2023. május-június 

hónapokban tervezzük a résztvevői igényeket felmérni. Az igényfelmérésről és 

annak határidejéről a későbbiekben külön megkeresés kerül megküldésre. 

 

A Probono felületen elérhetők a közigazgatási alapvizsgára, közigazgatási 

szakvizsgára, ügykezelői alapvizsgára jelentkezés folyamatáról NKE által 

készített útmutatók: https://probono.uni-nke.hu/tartalom/utmutatok. 

Továbbá a közigazgatási vizsgákkal kapcsolatos tanyagok és további 

tájékoztatók elérhetők az NKE Közigazgatási Továbbképzési Intézetének 

honlapján (https://kti.uni-nke.hu/) a Közigazgatási vizsgák menüpontban. 

Felhívom szíves figyelmét arra, hogy a Probono felületen tilos a duplikált 

regisztráció. Amennyiben a korábban már regisztrált tisztviselő időközben 

munkáltatót vált, akkor a változásokat a felületen a képzési referensnek kell 

átvezetni, úgy, hogy a korábbi tisztviselőjének jogviszony időszakát lezárja, 

ezt követően a tisztviselő a saját felületén új tisztviselői szerepet tud 

igényelni új munkáltatójához. A Probono felületre történő belépéshez 

szükséges adatokkal (regisztrált e-mail cím, jelszó) kapcsolatos probléma 

esetén az „elfelejtett jelszó” funkció, illetve az NKE technikai ügyfélszolgálata 

(06-1-432-9030, tovabbkepzes@uni-nke.hu) nyújt segítséget. 

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdése merül fel kérem, hogy Frank 

Bianka (34/515-115, frank.bianka@komarom.gov.hu) és Ekési Katalin 

(34/795-619, ekesi.katalin@komarom.gov.hu) szervezési referens 

munkatársakkal szíveskedjen felvenni a kapcsolatot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://probono.uni-nke.hu/tartalom/utmutatok
https://kti.uni-nke.hu/
mailto:frank.bianka@komarom.gov.hu
mailto:ekesi.katalin@komarom.gov.hu
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A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal a 2023. évre 

vonatkozóan a következő vizsgaidőszakokat jelöli ki: 

I. félévi vizsgaidőszak: 2023. február-június  

II. félévi vizsgaidőszak: 2023. szeptember-december  

 

Közigazgatási vizsgák ütemterve 

2023. I. félév 

Helyszín 
Felkészítő tanfolyam 

tervezett időpontja 

Vizsga 

tervezett időpontja 

Közigazgatási alapvizsga 

Tatabánya, 

Bárdos L. 

u. 2. 

 

1. csoport: 2023. február 28-

március 1-2. 

2. csoport: 2023. március 28-29-

30. 

3. csoport: 2023. április 25-26-27. 

4. csoport: 2023. május 2-3-4. 

2023. március 20. 09:00 

(hétfő) 

2023. április 17. 09:00 (hétfő) 

2023. május 15. 09:00 (hétfő) 

2023. május 22. 09:00 (hétfő) 

Közigazgatási szakvizsga 

Tatabánya, 

Bárdos L. 

u. 2. 

 

 

kötelező tárgyi felkészítő: 

2023. március 6-7-8-9-10. 

 

kötelező tárgyi vizsganapok: 

2023. április 04. (1. csoport) 

2023. április 05. (2. csoport) 

választott tárgy 

2023. április 19. 

önkormányzati igazgatás 

 

2023. április 20. 

államigazgatás 

 

 

választott tárgyi vizsganapok: 

2023. május 16-17. 

választott tárgyak: 

önkormányzati igazgatás 

államigazgatás 

 

 

Ügykezelői alapvizsga 

Tatabánya, 

Bárdos L. 

u. 2. 

 

2023. február-június 

 

Csekély számú jelentkező esetén a vizsga lebonyolítása másik 

vizsgaszervezőhöz történő átirányítással történik. 
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Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-

főkapitányság 
 

 

2023. január 1-től – a hatályos rendelkezéseknek megfelelő esetekben – nem 

minősül jogsértésnek, ha a jármű vezetője nem tartja magánál a jármű 

vezetésére jogosító vezetői engedélyt, valamint a jármű forgalmi engedélyét.  

 

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok 

kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 

(továbbiakban: Rendelet) 2023. január 1-től hatályos 3. § (3) bekezdésének 

rendelkezései értelmében a Magyarország területén történő járművezetéshez 

az e rendeletben meghatározott, magyar hatóság által kiállított 

járművezetésre jogosító okmányt a járművezetőnek vezetés közben nem 

szükséges magánál tartania abban az esetben, ha a járművezető az 

engedély-nyilvántartásba bejegyzett érvényes vezetési jogosultsággal 

rendelkezik. 

 

Továbbá a Rendelet 113. § (1) bekezdés bb) pontja alapján a járművezető 

köteles a közúti ellenőrzés során az ellenőrzésre jogosult hatóságnak átadni 

a forgalmi engedélyt, kivéve a magyar hatóság által kiállított fogalmi 

engedélyt, ha a jármű szerepel a járműnyilvántartásban. 

 

Részletes tájékoztató a www.police.hu weboldalon olvasható. 
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Komárom-Esztergom Vármegyei  

Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 
 

Avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó előírások 

Belterületi égetés 

Korábban, a „környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi 

LIII. törvény és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 

módosításáról” szóló 2020. évi LI. törvény, melynek a 7. § (2) bekezdése 

2021. január 1-jével hatályon kívül helyezte „a környezet védelmének 

általános szabályairól” szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) 

pontját, majd a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 

2021. évi XCIX. törvény újonnan beiktatta. A gyakorlatban ez azt jelenti, 

hogy az avar és kerti hulladék égetéséről az önkormányzatok továbbra is 

rendelkezhetnek. 

 A fentiek alapján a tárgyban kiadott önkormányzati rendeletek 

hatályban maradnak, illetve a visszavont rendeletek megújítva 

kiadhatók, így ahol az önkormányzati rendelet lehetővé teszi, ott 

lehetséges az égetés a helyi rendben megfogalmazott feltételek mellett. 

 Fontos hangsúlyozni, hogy háztartási hulladékot (műanyagot, gumit, 

stb.) égetni sem belterületen, sem külterületen nem szabad, még 

tüzelő- és fűtőberendezésben elégetni is TILOS! 

Külterületi égetés 

Külterületen „az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról” szóló 54/2014. (XII.5.) 

BM rendelet 225. § - 228. § szabályozza a szabadtéri tűzgyújtás és 

tűzmegelőzés szabályait, mely az alábbiak szerint változott: 

Az OTSZ 226. § (2)  Az olyan füstfejlődéssel vagy lánghatással járó 

tevékenységet, amely összetéveszthető a valós tűzesettel, az illetékes 

hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez a tevékenység 

megkezdése előtt írásban be kell jelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia 

kell a tevékenység végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi 

koordinátákkal, címmel vagy helyrajzi számmal megadott helyét, a 

kapcsolattartó telefonos elérhetőségét és lakcímét vagy tartózkodási helyét. 

  

 A bejelentési kötelezettség megmaradt, de már nincs meghatározva, 

hogy a tevékenység megkezdése előtt mennyi nappal kell megtenni a 

bejelentést. 
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 A bejelentési kötelezett tevékenységek köre látszólag bővült, mivel a 

valós tűzesettel szinte a legkisebb tűzzel, füsttel járó tevékenység is 

beleérthető, de a jogalkotói szándék szerint a valós tűzesettel 

összetéveszthető tevékenységről történő tudomás szerzés a cél az 

indokolatlan tűzoltói vonulások számának és az emiatt keletkező 

költségek csökkentése érdekében. 

 


