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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 Megyei 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 Megyei Kormányhivatal  
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A Hatósági Főosztály tájékoztatói – Hatósági és Oktatási Osztály 

 

Az ügyfelek számára adminisztratív terheket tartalmazó egyes 

törvények módosításáról szóló 2020. évi CLXIV. törvény tartalmi 

összefoglalója 

 

§ Módosított törvény Módosítási javaslat 

1. § 

A közúti közlekedésről szóló 

1988. évi I. törvény 

módosítása 

Engedélyezés helyett bejelentés-kötelessé válik  

- a földút építése, 

- a vasúti átjáróhoz vagy útfelújításhoz kapcsolódó ideiglenes terelőút 

építése,  

- a maximum 10 parkolóhely és a hozzá tartozó maximum 50 méteres út 

építése. 

2. § 
Az illetékekről szóló 1990. évi 

XCIII. törvény módosítása 

A gépjármű, pótkocsi tulajdonjoga, illetve gépjárműre, pótkocsira vonatkozó 

vagyoni értékű jog megszerzése esetén a vagyonszerzési illeték az állami 

adóhatóság illetékbeszedési számlája folyik be. Az illetékekről szóló törvény 

jelenlegi szabályozása szerint ettől függetlenül a bankkártyával megfizetett, 

valamint a házipénztárba befizetett illetékről a járási hivatal hetente 

kimutatást készít és azt az illetékes adóhatósághoz eljuttatja, ezen 

hivatalok közti belső adatszolgáltatási kötelezettség megszüntetésre 

kerül, mert az adatokhoz az adóhatóság hozzáfér. 

3. § 

A gépjárműadóról szóló 1991. 

évi LXXXII. törvény 

módosítása 

A módosítás célja, hogy 2022. július 1-jén hatályos jogszabályi hivatkozás 

vonatkozzon a lassú jármű és a lassú jármű pótkocsija fogalmi 

meghatározására.  

4. § 

A polgárok személyi 

adatainak és lakcímének 

nyilvántartásáról szóló 1992. 

évi LXVI. törvény módosítása 

1. A szabad mozgás és tartózkodási joggal rendelkező személy 

nyilvántartásba vételét Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: 

BFKH) látja el.  A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 

személy később megszerzett letelepedett jogállásának nyilvántartásba 

vételével kapcsolatos feladatokat is a BFKH-hoz telepítjük.  

2. Az adatszolgáltatás, kapcsolatfelvétel céljából való megkeresés, 

értesítés során a hatóság felmerült igazolt költségeit az igazgatási díj 

megfizetése alóli mentességgel rendelkezők is meg kell fizessék. Azaz 

akik ingyen kérhetnek adatot a lakcímnyilvántartásból azok is ki kell fizessék 

a tömeges adatkérés költségeit (pl. a papírköltséget) 

5. § 

A szociális igazgatásról és 

szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény 

módosítása 

1. A szociális nyilvántartáshoz hozzáférés kerül biztosításra azon 

kormányhivatali szakterületek részére (például nyugdíjbiztosítás, 

családtámogatás, rehabilitációs hatóság) részére, amelyek 

feladatellátásához ez szükséges.  

2. Az Szoctv. módosítását követően a gyermekek otthongondozási 

díjának megállapítása során a járási hivatalnak nem lesz szükséges 

szakértőt kirendelni, amennyiben a gyermek rehabilitációja nem javasolt, 

ezen belül egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem vagy csak 

segítséggel képes. 
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§ Módosított törvény Módosítási javaslat 

6. § 

A bányászatról szóló 1993. 

évi XLVIII. törvény 

módosítása 

A bányaszolgalmi eljárásokban az eljárás gyorsítását jelenti, hogy 

tárgyalást tartani csak az ügyfél kérelmére kell. Az ügyfél a tárgyalás 

tartása iránti kérelmét a szakértői vélemény részére történt megküldésétől 

számított 8 napon belül terjesztheti elő, azzal, hogy az egyeztető tárgyalást 

a kérelem beérkezését követő legalább 5, legfeljebb 15 napra kell kitűzni. 

7. § 

A lakások és helyiségek 

bérletére, valamint az 

elidegenítésükre vonatkozó 

egyes szabályokról szóló 

1993. évi LXXVIII. törvény 

módosítása 

1. Az ingatlan tulajdonjogának külföldi jogi személy vagy külföldi természetes 

személy általi megszerzéséhez szükséges engedély iránti eljárásban 

lehetőség lesz elektronikus ügyintézésre.  

2. Miután az egyes adótörvények módosításáról szóló törvényjavaslatban 

foglaltak szerint a külföldiek ingatlanszerzéséhez szükséges 

engedélyezési eljárás illetéke megszűnik, továbbra is szükséges az 

engedélyezési eljárás költségeinek viselése a kérelmező ügyfél részéről. 

A javaslat alapján az ügyfél által fizetendő összeg nem változik a 

korábbiakhoz képest. 

9. § 

A Bérgarancia Alapról szóló 

1994. évi LXVI. törvény 

módosítása 

Az adminisztratív terhek csökkentése érdekében a korábbi mellékletek a 

törvény csak a támogatási kérelem benyújtására vonatkozó szabályokat 

tartalmazza, felsorolva a kérelem benyújtásához szükséges – korábban a 

mellékletekben szabályozott – tartalmi elemeket. A továbbiakban a 

foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter honlapján kerülnek közzétételre a 

kérelem benyújtásához kitölthető dokumentumok.  

Pontosításra kerülnek a törvény az adatvédelmi szabályai is. A nyilvántartott 

adatok között megjelennek a Bérgarancia biztosra vonatkozó adatok, mivel ő 

nyújtja be a bérgarancia támogatás iránti kérelmet a kényszertörlési eljárás 

során, ezért szükségszerű, hogy az állami foglalkoztatási szerv az ő adatait 

is kezelje és nyilvántartsa. 

10. § 

A környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 

1995. évi LIII. törvény 

módosítása 

1. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság által véglegessé vált 

hatósági határozattal megállapított környezeti teher az ingatlan-

nyilvántartásba feljegyeztethetővé válik, biztosítva az ügyfelek számára 

az ingatlan adásvételek (például árverés) során a környezeti terhekről való 

tudomásszerzést.  

2. A jövőben a környezetvédelmi hatóság – amennyiben a végrehajtáshoz 

szükséges feltételekkel nem rendelkezik – a döntés végrehajtása 

érdekében az állami adó- és vámhatóságot megkeresheti. 

11. § 

A természet védelméről szóló 

1996. évi LIII. törvény 

módosítása 

A természetvédelmi hatóság hatósági eljárásaiban elektronikus űrlapot 

alkalmaz, amelyet előzetesen a honlapján közzé kell tennie. 

12. § 

A vad védelméről, a 

vadgazdálkodásról, valamint a 

vadászatról szóló 1996. évi 

LV. törvény módosítása 

1. A vadászati hatóság hatósági eljárásaiban elektronikus űrlapot alkalmaz, 

amelyet előzetesen a honlapján közzé kell tennie. 

2. Vadászterületen a vad mozgását befolyásoló, tartós telepítésű kerítést 

csak a vadászati hatóság engedélyével lehet telepíteni, nem pedig 

bejelentéssel, ez javításra kerül. 
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§ Módosított törvény Módosítási javaslat 

13. § 

A munkaügyi ellenőrzésről 

szóló 1996. évi LXXV. törvény 

módosítása 

A jelenlegi szabályozás szerint a munkaügyi hatóság a munkaviszony 

keletkezésével, módosulásával és megszűnésével kapcsolatos iratokat 

csak eredetiben kérheti be. A módosítással, azaz a speciális szabály 

elhagyásával az ügyfél másolatban is benyújthatja a kért iratokat, ha 

nyilatkozik arról, hogy az az eredetivel mindenben megegyezik. 

14. § 

A gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény 

módosítása 

1. A gyámhatóság hatósági eljárásaiban elektronikus űrlapot alkalmaz, 

amelyet előzetesen a honlapján közzé kell tennie. 

2. Hatályon kívül helyezésre kerül a Magyar Államkincstár azon feladata, 

amely szerint a megelőlegezett gyermektartásdíj kötelezett által meg nem 

térített összegét a kötelezett kérelmére és meghatározott feltételek 

fennállása esetén méltányosságból elengedheti, csökkentheti, illetve 

részletfizetést engedélyezhet, tekintettel arra, hogy a végrehajtás során erre 

hatásköre a NAV-nak van. 

15. § 

Az egészségügyi és a 

hozzájuk kapcsolódó 

személyes adatok kezeléséről 

és védelméről szóló 1997. évi 

XLVII. törvény módosítása 

Az egészségkárosodott ügyfelek adott ügyben történő eljárási 

cselekményeinek csökkentése, a betegadatok megismerése érdekében 

egyértelműen elengedhetetlen, hogy a rehabilitációs hatóság 

rendelkezzen hozzáféréssel az Elektronikus Egészségügyi 

Szolgáltatási Térhez, ennek jogszabályi feltételei kerülnek meghatározásra. 

17. § 

A kötelező egészségbiztosítás 

ellátásairól szóló 1997. évi 

LXXXIII. törvény módosítása 

1. Az utazási költségtérítéssel, valamint a méltányosságból igénybe 

vehető pénzbeli ellátásokkal kapcsolatos ügyekben is biztosított lesz az 

elektronikus kapcsolattartás. A fővárosi és megyei kormányhivatalok 

döntésével szemben nincs helye fellebbezésnek, erre tekintettel is 

módosításra kerül a törvény. 

2. Ügyfélbarát megoldásként az egészségbiztosítási ügyekben a 

közigazgatási pert a  foglalkoztató székhelye szerint illetékes 

egészségbiztosítási szerv ellen kell megindítani, ha a  döntést kifizetőhely 

hozta. A  perre az  a  bíróság illetékes, amelynek területén a felperes belföldi 

lakóhelye, ennek hiányában a foglalkoztató székhelye szerint illetékes 

egészségbiztosítási szerv székhelye található. 

18. § 

Az ingatlan-nyilvántartásról 

szóló 1997. évi CXLI. törvény 

módosítása 

1. Ma már nemcsak a vállalkozások a TakarNet-en, hanem ügyfélkapun 

keresztül bárki igénybe veheti az ingatlan-nyilvántartási rendszer 

szolgáltatásait.  Az adatbázisban történt lekérdezésekről a számítógépes 

ingatlan-nyilvántartási rendszer üzemeltetője mindkét lekérdezési mód 

esetén és minden lekérdezésről naplót vezet, amelyet öt évig meg kell 

őriznie. Jelenleg a TakarNet-en díjköteles lekérdezést végző 

vállalkozásoknak is van naplóvezetési, illetve öt évig tartó naplómegőrzési 

kötelezettségük, holott szükségtelen, hogy az állam az ügyfelétől olyan 

dokumentumok, bizonylatok, igazolások benyújtását követelje meg, 

melyekkel maga is rendelkezik. A módosítással a naplóvezetési 

kötelezettség előírása csak díjmentes lekérdezés esetén marad meg.   

2. További módosítás, hogy az ingatlanügyi hatóság felfüggesztheti a 

folyamatban lévő eljárást, ha a kérelem elbírálása a gyámhatóság 

hatáskörébe tartozó kérdés előzetes elbírálásáról függ és a 

gyámhatósági eljárás megindítására az ingatlanügyi hatóság határidőt 

tűzhet. 
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§ Módosított törvény Módosítási javaslat 

19. § 

A fogyasztóvédelemről szóló 

1997. évi CLV. törvény 

módosítása 

1. Megszűnik a fogyasztóvédelmi referens tájékoztatási kötelezettsége 

a saját foglalkoztatásáról. (A tájékoztatási kötelezettség megszüntetése 

nem érinti ugyanakkor a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzési 

kötelezettségét a fogyasztóvédelmi referensek kijelölésével kapcsolatban.) 

2. A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati 

példányát öt helyett három évig köteles őrizni. (A tartós fogyasztási 

cikkek esetében egy év a kötelező jótállási idő, a panaszok általában ezidő 

alatt jelentkeznek) 

20. § 

A temetőkről és a 

temetkezésről szóló 1999. évi 

XLIII. törvény módosítása 

A temetkezési szolgáltató tevékenység engedélyezése során a kérelmező 

egyéni vállalkozónak, gazdaság társaságnak és egyéni cégnek nem kell 

igazolni a pénzügyi teljesítőképesség részeként meghatározott adó-, vám- 

és járulékfizetési kötelezettség teljesítésének igazolását, hanem ezen 

feltétel igazolása céljából az engedélyező hatóság keresi meg az állami 

adóhatóságot. 

21. § 

A közúti közlekedési 

nyilvántartásról szóló 1999. 

évi LXXXIV. törvény 

módosítása 

1. A Kknyt. módosítását az indokolja, hogy az ideiglenes rendszámtáblák 

nyilvántartása a 2022. július 1-jét megelőzően kiadott „E” és „P” betűjelű, 

valamint a 2022. július 1-jétől a Korm. rendelet alapján kiadott 

rendszámtáblák használatának korlátozására vonatkozó adatokat 

tartalmazza. A 3 napos érvényességi idővel kiadott ideiglenes forgalomban 

tartási engedély technikailag az ideiglenes rendszámtáblák 

nyilvántartásának szakrendszerében állítható ki, viszont nem része a 

nyilvántartásnak. A módosítással megteremtődik a lehetősége a 3 napos 

érvényességi idővel kiadott ideiglenes forgalomban tartási engedélyek 

nyilvántartásának, így a szükséges adatok megismerhetővé válnak a 

közúti közlekedés ellenőrzése során.  

2. A Kknyt. a vezetői engedély tekintetében 2021. február 1-jétől már 

tartalmaz egy olyan rendelkezést, miszerint a közlekedési igazgatási 

hatóság eljár a magyar vezetői engedély kiállítása, érvényesítése, cseréje, 

pótlása ügyében azokban az esetekben, amikor a vezetői engedély 

automatikus kiállításának nincs helye, vagy az bármely okból akadályozott. 

Ugyanez a rendelkezés a törzskönyv és a forgalmi engedély esetében 

hiányzik, ezért szükséges a törvény módosítása. 

22. § 

A gazdasági kamarákról szóló 

1999. évi CXXI. törvény 

módosítása 

Az egyéni vállalkozónak lehetősége lesz a kamarai nyilvántartásba vétel 

iránti kérelmet a NAV-nál az egyéni vállalkozási tevékenység 

megkezdésének bejelentésével egyidejűleg kezdeményezni, így az 

egyéni vállalkozónak a kamarát már nem kell felkeresnie. A kamarai 

adatlapot a NAV továbbítja a területi gazdasági kamara részére. 

26. § 

A mezőgazdasági, agrár-

vidékfejlesztési, valamint 

halászati támogatásokhoz és 

egyéb intézkedésekhez 

kapcsolódó eljárás egyes 

kérdéseiről szóló 2007. évi 

XVII. törvény módosítása 

A törvény módosításával a hagyatékátadó végzés esetében az örökösök 

nyilatkozattételre felszólíthatóak, hogy belépnek-e a folyamatban lévő 

eljárásba, erre a törvényjavaslat határidő tűzését is biztosítja az eljáró szerv 

számára. Az elektronikus ügyintézés biztosítása érdekében szabályozásra 

kerül, hogy kötelező elektronikus benyújtás esetén az ügyféllel a 

döntést is elektronikusan kell közölni.  
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§ Módosított törvény Módosítási javaslat 

27. § 

 

A kisajátításról szóló 2007. évi 

CXXIII. törvény módosítása 

1. A kisajátításról szóló törvény módosításra kerül aszerint, hogy 

mellőzhetővé válik – az ügyfelek ellenkező kérelmének hiányában – a 

tárgyalás kitűzése akkor is, ha a szakértői véleményben javasolt 

kártalanítási összeg egyik kártalanításra jogosult esetében sem nem éri 

el a tízezer forintot. 

2. A kisajátítást kérő, illetve annak képviselője a kisajátítási eljárásban, 

valamint a kisajátítási terv záradékolására irányuló eljárásban elektronikus 

ügyintézésre köteles lesz. 

3. Az adásvételi vagy csereszerződés megkötését meghiúsultnak kell 

tekinteni, ha a kisajátítást kérőnek – a kisajátítási kérelem benyújtását 

megelőző 1 éven belül megtett – ajánlatára a tulajdonos vagy más 

kártalanításra jogosult a kézhezvételtől számított harminc napon belül 

nem tesz elfogadó nyilatkozatot vagy írásban úgy nyilatkozik, hogy nem 

fogadja el az ajánlatot. 

30. § 

A gazdasági 

reklámtevékenység alapvető 

feltételeiről és egyes 

korlátairól szóló 2008. évi 

XLVIII. törvény módosítása 

A reklámokhoz kapcsolódó adatok, nyilatkozatok őrzésére a közzétételt 

követő öt év helyett három év kerül előírásra. Kivételt képeznek ez alól a 

növényfajtákkal összefüggő reklámok, amelyek esetében a termőre fordulás 

három évnél hosszabb lehet, itt marad az öt éves őrzési kötelezettség. 

31. § 

Az egyéni vállalkozóról és az 

egyéni cégről szóló 2009. évi 

CXV. törvény módosítása 

1. A törvény módosításával lehetővé válik, hogy az egyéni vállalkozói 

tevékenysége megkezdésének bejelentésével egyidejűleg a vállalkozó a 

kötelező gazdasági kamarai regisztrációját is kezdeményezze. 

2. Jelenleg az egyéni vállalkozó, egyéni vállalkozói tevékenységét 

legalább egy hónapig és legfeljebb két évig szüneteltetheti. A két éves 

időszak három évre kerül módosításra. 

32. § 

Az anyakönyvi eljárásról szóló 

2010. évi I. törvény 

módosítása 

A törvény rögzíti, hogy a születési név megváltoztatására irányuló 

kérelem igazgatási szolgáltatási díja 10 000 forint. Az engedélyezési 

eljárás illetéke megszűnik, azonban továbbra is szükséges az engedélyezési 

eljárás költségeinek viselése a kérelmező ügyfél részéről. 

33. § 

A megváltozott 

munkaképességű személyek 

ellátásairól és egyes 

törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXCI. törvény 

módosítása 

1. A törvényben rögzítésre kerül, hogy a rokkantsági ellátás az öregségi 

nyugdíj megállapításának kezdő napját megelőző nappal megszűnik.  

2. A rehabilitációs szolgáltatóknak nem kell külön nyilatkozatot kérni az 

ügyfelektől az adatkezeléshez való hozzájáruláshoz, hanem jogszabályi 

felhatalmazás alapján kezelhetik az érintett személy meghatározott 

adatait (lakhely, szociális helyzet, iskolai végzettség, munkahely, a komplex 

minősítés adatait).  

35. § 

A rezsicsökkentések 

végrehajtásáról szóló 2013. 

évi LIV. törvény módosítása 

A rezsicsökkentésre kötelezett közszolgáltatók mentesülnek a havi 

adatszolgáltatási kötelezettség alól, elegendő lesz az adatszolgáltatást 

évente megküldeni a fogyasztóvédelmi hatóságnak. 
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§ Módosított törvény Módosítási javaslat 

36. § 

A halgazdálkodásról és a hal 

védelméről szóló 2013. évi 

CII. törvény módosítása 

1. A jövőben a halgazdálkodási hatósági eljárásokban is lehetőség lesz 

elektronikusan ügyet intézni és a kérelmeket elektronikus űrlap útján 

benyújtani. 

2. A törvényből törlésre kerül, hogy a társadalmi halőr kétévente a 

halgazdálkodási hatóság által szervezett továbbképzésen köteles részt 

venni. 

37. § 

A mező- és erdőgazdasági 

földek forgalmáról szóló 2013. 

évi CXXII. törvénnyel 

összefüggő egyes 

rendelkezésekről és átmeneti 

szabályokról szóló 2013. évi 

CCXII. törvény módosítása 

A saját tulajdon jogcímen használt föld tulajdonjogának átruházása esetén 

az ingatlanügyi hatóság az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzést követően az 

új tulajdonos földhasználati nyilvántartásba történő bejegyzése iránti 

eljárást hivatalból folytatja le, az ügyfélnek nem kell külön eljárást 

indítania. 

38. § 

Az adózás rendjéről szóló 

2017. évi CL. törvény 

módosítása 

1. A vállalkozás, gazdasági társaság bankszámla megnyitását, valamint 

megszüntetését a pénzintézet közli a NAV-on kívül a gazdasági 

kamarával, székhely szerint illetékes jegyzővel. 

2. Az adóhatóság az Egységes Szociális Ellátások Ügyvitel-támogató 

Rendszer útján biztosítja a kormányhivatalok számára a szociális 

igazgatásról szóló törvény szerinti feladatellátáshoz szükséges 

adatokat. 

3. A jövőben a NAV megkeresésre elektronikus úton átadja a köztartozásra 

vonatkozó adatokat a költségvetési támogatás megállapítása, illetve havi 

összegének elszámoláson alapuló kifizetése céljából az állami 

foglalkoztatási szerv részére. 

39. § 
A szakképzésről szóló 2019. 

évi LXXX. törvény módosítása 

A szakképző intézmények nyilvántartásba vételéről 2020. július 1-től a 

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal dönt. A szakképző 

intézmények jelenleg, mint köznevelési intézmények szerepelnek a 

kormányhivatalok által vezetett nyilvántartásokban. Egy intézmény 

egyszerre nem lehet két nyilvántartásban is, ezért szabályozni szükséges, 

hogyha az intézményt NSZFH nyilvántartásba veszi, akkor a 

köznevelési intézmények nyilvántartásából való törlését kezdeményezi. 

 

Forrás: Miniszterelnökség 
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Az ügyfelek számára adminisztratív terheket tartalmazó egyes 

kormányrendeletek módosításáról szóló 668/2020. (XII.28) Korm. 

rendelet tartalmi összefoglalója 

 

§ Módosított kormányrendelet Módosítási javaslat 

3. § 

A hadigondozásról szóló 

1994. évi XLV. törvény 

végrehajtásáról szóló 

113/1994. (VIII. 31.) Korm. 

rendelet 

A hadigondozási hatóság a hadigondozott halála esetén a pénzellátás 

megszüntetéséről nem hoz külön döntést, a halál tényét és az ellátásra 

jogosultság megszűnését átvezeti a hatósági nyilvántartáson 

4. § 

A keresőképtelenség és 

keresőképesség orvosi 

elbírálásáról és annak 

ellenőrzéséről szóló 

102/1995. (VIII. 25.) Korm. 

rendelet 

A keresőképtelenség és a keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak 

ellenőrzéséről szóló kormányrendelet módosításával meghatározásra kerül, 

hogy a keresőképtelenség felülvizsgálatának kezdeményezésekor mely 

adatok megadása szükséges a munkavállaló, illetve a közfoglalkoztatott 

személy tekintetében. 

5. § 

A gyámhatóságokról, 

valamint a gyermekvédelmi 

és gyámügyi eljárásról szóló 

149/1997. (IX. 10.) Korm. 

rendelet 

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 

szóló kormányrendeletben meghatározásra kerül, hogy mellőzni lehet a 

korlátozottan cselekvőképes gyermek, valamint az ítélőképessége 

birtokában lévő cselekvőképtelen gyermek közvetlen meghallgatását, ha 

kifizetés, valamint a gyámi fenntartásos betétből történő pénzfelvétel éves 

összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének – a jelenlegi 

négyszeres helyett – tízszeresét nem haladja meg. 

A kiskorú gyámhatóságnak át nem adott vagyonáról való rendelkezést 

érintő szülői jognyilatkozathoz abban az esetben szükséges a gyámhivatal 

jóváhagyása, ha a szülői rendelkezéssel érintett vagyon értéke meghaladja 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének – a jelenlegi tízszeres 

helyett – harmincszorosát. 

8. §  

A családok támogatásáról 

szóló 1998. évi LXXXIV. 

törvény végrehajtásáról szóló 

223/1998. (XII. 30.) Korm. 

rendelet 

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról 

szóló kormányrendeletben rögzítésre kerül, hogy a családtámogatási 

kérelem elektronikusan is benyújtható. 

Az ügyféli terhek csökkentése érdekében amennyiben a szakértői vélemény 

alapján a tanuló felülvizsgálata nem szükséges – feltéve, hogy a tanulói 

jogviszonya fennáll –, a sajátos nevelési igény tényét a családi pótléknak 

meghatározott magasabb életkorig való folyósítása érdekében nem kell 

minden évben bejelenteni családtámogatási szervhez. 
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§ Módosított kormányrendelet Módosítási javaslat 

9. §  

Az úszólétesítmények 

lajstromozásáról szóló 

198/2000. (XI. 29.) Korm. 

rendelet 

Az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló kormányrendelet 

módosításával a motoros vízi sporteszköz mellett a kedvtelési célú kishajó, 

valamint a nem kereskedelmi szolgáltató úszómű lajstromozása is 

megtörténhet belföldön kiállított magánokirat alapján 

10. § 

A munkaerő-kölcsönzési és 

a magán-munkaközvetítői 

tevékenység nyilvántartásba 

vételéről és folytatásának 

feltételeiről szóló 118/2001. 

(VI. 30.) Korm. rendelet 

A munkaerő-kölcsönzési és magán-munkaközvetítői tevékenység 

nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 

kormányrendeletből hatályon kívül az a mára már életszerűtlen 

tevékenységi feltétel, hogy az érintett vállalkozásnak vezetékes 

telefonvonallal kell rendelkeznie. 

13. § 

A bányafelügyelet 

hatáskörébe tartozó egyes 

nyomástartó berendezések 

hatósági felügyeletéről szóló 

23/2006. (II. 3.) Korm. 

rendelet 

A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések 

hatósági felügyeletéről szóló kormányrendelet módosításával a 

bányafelügyelet engedélye nélkül kerülhet sor az eddigi 20 helyett 50 m3 

össztérfogat alatti cseppfolyósított propán-bután gázok és elegyeik 

tartályainak, vagy tartálycsoportjainak létesítésére, használatbavételére és 

elbontására. 

14. § 

A pénzbeli és természetbeni 

szociális ellátások 

igénylésének és 

megállapításának, valamint 

folyósításának részletes 

szabályairól szóló 63/2006. 

(III. 27.) Korm. rendelet 

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és 

megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 

kormányrendeletben rögzítésre kerül, hogy a szociális rászorultságtól függő 

pénzbeli és természetbeni ellátások iránti kérelmet elektronikusan is be 

lehet nyújtani. 

A járási hivatal hatáskörébe tartozó szociális rászorultságtól függő pénzbeli 

vagy természetbeni szociális ellátás iránti kérelemnyomtatványon a jövőben 

az ügyfél nyilatkozik arról, hogy rendelkezik-e ügyfélkapu regisztrációval és 

vele a hatóság elektronikus úton tarthat-e kapcsolatot. 

Jelenleg a gyermekek otthongondozási díja iránti eljárásban kiadott szakmai 

vélemény érvényességi ideje legfeljebb 5 év. Azonban van olyan eset, 

amikor az eljárásban a szakértő megállapíthatja az önellátási képtelenség 

folyamatos fennállását. Erre tekintettel a kormányrendelet aszerint kerül 

módosításra, hogy a szakmai vélemény érvényességi ideje legfeljebb 5 év, 

illetve határozatlan idejű abban az esetben, ha a súlyosan fogyatékos ápolt 

gyermek állapota végleges, abban változás nem várható.  

15. § 

A jogosult állatorvos 

hatásköréről és 

a működésével kapcsolatos 

részletes szabályokról szóló 

113/2006. (V. 12.) Korm. 

rendelet 

A jogosult állatorvos hatásköréről és a működésével kapcsolatos részletes 

szabályokról szóló kormányrendeletben módosításra kerülnek a 

húsvizsgálati kapacitás-korlátok, aminek célja a jogosult állatorvosok 

foglalkoztathatóságának növelése, nagyobb mértékű bevonása a 

vizsgálatokba. 
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§ Módosított kormányrendelet Módosítási javaslat 

17. § 

Az építésügyi és 

az építésfelügyeleti hatóságok 

kijelöléséről és működési 

feltételeiről szóló 343/2006. 

(XII. 23.) Korm. rendelet 

A módosítással lehetővé válik, hogy jogász szakképzettségűek is részt 

vehessenek az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági döntések 

előkészítésében ott, ahol építészmérnöki tudásra nincs szükség. 

19. § 

A földhasználati nyilvántartás 

részletes szabályairól szóló 

356/2007. (XII. 23.) Korm. 

rendelet 

A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló kormányrendelet 

módosításával egyszerűsödik a földhasználók helyzete azáltal, hogy az 

ingatlanügyi hatóság ezentúl akkor is átvezeti hivatalból az ingatlan-

nyilvántartási változásokat a földhasználati nyilvántartáson, ha a használt 

terület mértéke is megváltozik. Mindezzel csökkennek a földhasználók 

terhei, hiszen külön bejelentés nélkül megtörténnek az átvezetések a két 

nyilvántartás között. 

20. § 

A természetes fürdővizek 

minőségi követelményeiről, 

valamint a természetes 

fürdőhelyek kijelöléséről és 

üzemeltetéséről szóló 

78/2008. (IV. 3.) Korm. 

rendelet 

A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a 

természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 

kormányrendelet módosításával folyóvizeken is visszavonásig érvényes lesz 

a kormányhivatal fürdőhely kijelölő döntése, nem csak a fürdési idény 

végéig. Amennyiben azonban a fürdőhely területe, üzemeltetője vagy 

üzemvitele változik, új eljárást kell lefolytatni. 

22. § 

A hatósági közvetítőkről szóló 

185/2009. (IX. 10.) Korm. 

rendelet 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezett a hatósági 

közvetítő jogintézményéről. A Ket. helyébe lépő általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény azonban már nem tartalmazza a 

hatósági közvetítő igénybevételének lehetőségét, továbbá az ügyfelek sem 

élnek évek óta a jogintézmény lehetőségével, így a kormányrendelet 

hatályon kívül helyezésre kerül. 

26. §  

A közúti közlekedési 

nyilvántartásba bejegyzett 

jármű tulajdonjogának, illetve 

üzembentartó személyének 

változását igazoló teljes 

bizonyító erejű 

magánokiratnak a közlekedési 

igazgatási eljárásban történő 

felhasználhatóságához 

szükséges kötelező tartalmi 

elemekről szóló 304/2009. 

(XII. 22.) Korm. rendelet 

A közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, 

illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű 

magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő 

felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről szóló 

kormányrendelet módosításával a jármű tulajdonjogában bekövetkezett 

változást az átruházó a változástól számított – a jelenlegi nyolc helyett – 

tizenöt napon belül bejelenti a közlekedési igazgatási hatóságnak. A 

határidő így összhangba kerül a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 

1999. évi LXXXIV. törvény 33. § (1) bekezdésében meghatározott, a 

nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítására okot adó körülmény 

bekövetkeztétől számított 15 napos határidővel, különös tekintettel arra, 

hogy a jármű új tulajdonosának bejelentésére is ez a határidő áll a 

rendelkezésre. 
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§ Módosított kormányrendelet Módosítási javaslat 

28. § 

A közúti közlekedési 

igazgatási feladatokról, 

a közúti közlekedési 

okmányok kiadásáról és 

visszavonásáról szóló 

326/2011. (XII. 28.) Korm. 

rendelet 

1. Ha az ügyfél egészségi alkalmasságát az orvos két évet meghaladóan 

állapítja meg, akkor a vezetői engedély lejáratát a születésnapjához kell 

igazítani. Mivel azonban az érvényesség ennek folytán nem szólhat 

hosszabb időtartamra, mint amennyire az egészségi alkalmasságot 

megállapították, az érvényességet mindig az egészségi alkalmasság lejártát 

megelőző születésnaphoz kell igazítani. Előfordulhat, hogy az ügyfél a 

következő vezetői engedélye érvényességéből akár egy évet veszít az orvos 

által megadott alkalmasság határidejéhez képest. A közúti közlekedési 

igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és 

visszavonásáról szóló kormányrendelet módosításával olyan szabályozás 

kerül kialakításra, hogy az ügyfél a vezetői engedélye érvényességi idejéből 

ne veszítsen, de az – a többi személyazonosító okmány érvényességi 

idejéhez hasonlóan – továbbra is a születési dátumhoz igazodjon. 

2. A törzskönyv sorszámának a Hivatalos értesítőben történő 

megjelenésének időpontjától függetlenül a törzskönyv azonnal pótolható 

lesz. A jelenlegi szabályozás szerint a Hivatalos értesítőben történő 

megjelenés és a pótlás között minimális idő telik el, azonban az ügyfélnek 

kétszer meg kell jelennie a kormányablakban. A kormányrendelet 

módosításával a törzskönyv sorszámának a Hivatalos értesítőben történő 

megjelenésének időpontjától függetlenül a törzskönyv azonnal pótolható 

lesz, így az ügyféli terhek csökkenek. 

29. §  

A megváltozott 

munkaképességű személyek 

ellátásaival kapcsolatos 

eljárási szabályokról szóló 

327/2011. (XII. 29.) Korm. 

rendelet 

1. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos 

eljárási szabályokról szóló kormányrendelet módosításával eltörlésre kerül 

az a rendelkezés, hogy csak olyan szolgáltatónak adható meg az 

akkreditáció, aki legalább három megyében biztosít foglalkoztatási 

rehabilitációs szolgáltatást. Hatályon kívül helyezésre kerül továbbá az éves 

beszámolón túli, évközi beszámoló készítésre kötelezés lehetősége. 

2. A kormányrendelet jelenlegi szabályozása szerint a komplex minősítést is 

végző szakértői bizottság orvosszakértői tagjainak az egészségbiztosítási 

szakvizsgát 2020. december 31-ig kell megszerezniük, ezt követően 

egészségbiztosítási szakvizsgával nem rendelkező személy a szakértői 

bizottságnak orvosszakértőként nem lehet a tagja. Ezen rendelkezés – 

tekintettel a járványhelyzetben elmaradt vizsgalehetőségekre is – 

módosításra kerül úgy, hogy a szakvizsgát 2022. december 31-ig kell 

megszerezni. 

34. § 

A településfejlesztési 

koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési 

stratégiáról és 

a településrendezési 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendelet 

módosításával az örökségvédelmi vagy a rendeltetésmódosítási hatóság 

engedélyéhez nem kötött, és az építmény, az építményen belüli 
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§ Módosított kormányrendelet Módosítási javaslat 

eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 

314/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet 

rendeltetési egység mellett a rendeltetési egység számának változásáról is a 

polgármester állít ki hatósági bizonyítványt. 

41. § 

A személyazonosító 

igazolvány kiadása és 

az egységes arcképmás- és 

aláírás-felvételezés 

szabályairól szóló 414/2015. 

(XII. 23.) Korm. rendelet 

A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és 

aláírás-felvételezés szabályairól szóló kormányrendelet módosításával 

megszüntetésre kerül az ügyfelek azon kötelezettsége, miszerint a le kell 

adni az ideiglenes személyazonosító igazolványt az igazolványt kiadó eljáró 

hatóságnak, ha érvényességi ideje lejárt, vagy ha a jogosult állandó 

személyazonosító igazolványt kapott. Az ideiglenes személyazonosító 

igazolvány 30 napos érvényességgel, laminálással készülő okmány. Az 

állandó személyazonosító igazolvány kézhezvételéig, jellemzően rövid ideig 

használják az ügyfelek, a módosítással az ügyféli és hatósági terhek is 

csökkenek. 

43. § 

A földművelésügyi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 

383/2016. (XII. 2.) Korm. 

rendelet 

1. A földművelésügyi és hatósági igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló kormányrendelet módosításával pontosan 

meghatározásra kerül az étkezési és ipari mákkal kapcsolatos hatáskör, 

valamint a Széchenyi 2020-as pályázati felhívásokhoz szükséges igazolások 

kiállításának jogosultja.  

2. A minősítési feltételeknek meg nem felelő szaporítóanyag eseti 

felhasználására az engedélyt évtizedekig a NÉBIH, illetve jogelődje adta ki. 

2016-tól ebben az eljárásban párhuzamos a hatáskör, az engedély kiadása 

jelenleg a kormányhivatal és a NÉBIH hatáskörébe is tartozik, ugyanakkor 

ügyféli kérelem a kormányhivatalokhoz nem érkezik. Nem indokolt a 

párhuzamos hatáskör fenntartása, a módosítással a továbbiakban kizárólag 

a NÉBIH jár el.  

3. Mindezek mellett a kormányhivataloktól a Magyar Államkincstárhoz kerül 

az 1993. január 1-je és 2004. május 1-je közötti agrár-vidékfejlesztési 

támogatásokkal kapcsolatos ügyek ellátása. 

44. § 

A fogyasztóvédelmi hatóság 

kijelöléséről szóló 387/2016. 

(XII. 2.) Korm. rendelet 

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló kormányrendelet 

módosításának célja a közigazgatási eljárások ügyfélbarát szemléletének 

erősítése. A közszolgáltatókkal kapcsolatos fogyasztóvédelmi eljárások 

gyakran nem a szolgáltatási hely szerint illetékes hatóságok előtt zajlanak, 

hanem a kérelmező lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal 

fogyasztóvédelmi hatósága előtt. A Ket. hatálya alatt még lehetősége volt a 

fogyasztási hely szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnak eljárnia, az 

Ákr. hatályba lépése óta azonban nem. Ennek alapján indokolt, hogy 

további illetékességi okként a fogyasztási hely szerint illetékes 
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§ Módosított kormányrendelet Módosítási javaslat 

fogyasztóvédelmi hatóság is eljárhasson. 

51. § 

A fővárosi és megyei 

kormányhivatalokról, 

valamint a járási (fővárosi 

kerületi) hivatalokról szóló 

86/2019. (IV. 23.) Korm. 

rendelet 

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi) 

kerületi hivatalokról szóló kormányrendelet módosításával egyszerűsítésre 

kerülnek a szakmai irányítás gyakorlati megvalósításával összefüggő 

szabályok. A kormányrendeletben szabályozásra kerül továbbá, hogy a 

kormányhivatal a járási hivatalokban Gépjármű ügyintézési pontot (a 

továbbiakban: GÜP) működtethet. A GÜP a gépjármű-kereskedéssel, 

fuvarozással és közúti áruszállítással foglalkozó vállalkozások számára 

meghatározott ügyekben biztosít ügyintézési szolgáltatást. 

 

Forrás: Miniszterelnökség 

 

Figyelemfelhívás az anyakönyvi szakterületet érintő,  

2021. február 01. napjától hatályos jogszabályváltozásra 

 

1. Az egyes eljárások egyszerűsítése és elektronizálása érdekében 

szükséges törvénymódosításokról szóló 2019. évi CXVI. törvény 

keretében módosításra kerülnek az alábbi jogszabályok. 

 

 A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 

szóló 1992. évi LXVI. törvény. 

 Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 

 

2. A házasságkötést követően hivatalból kiállítandó személyazonosságot 

igazoló okmányokhoz szükséges adatok felvételezésében a 

házasságkötési szándék bejelentéséhez kapcsolódóan 2021. február 1-

jétől az anyakönyvvezetők fognak közreműködni. 

 

Ennek megfelelően az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes 

szabályairól szóló 429/2017. (XII.20.) Korm. rendelet módosítása 

alapján bővül az anyakönyvvezetők hivatali felszerelése.  
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Tájékoztató 
a külföldiek magyarországi ingatlanszerzésének engedélyezése iránt 

kezdeményezett eljárásról 
 

 

Külföldi jogi személy vagy a külföldi természetes személy a mező- és 
erdőgazdasági hasznosítású földnek nem minősülő ingatlan tulajdonjogát az 

ingatlan fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal 
engedélyével szerezheti meg. 
 

Nem engedélyköteles az ingatlanszerzés az alábbi esetekben: 
 

 Az Európai Unió tagállamainak (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, 

Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, 
Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, 

Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, 
Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, 

Svédország, Szlovákia, Szlovénia) állampolgárai, jogi személy vagy jogi 
személyiség nélküli szervezetei, 

 Az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 

államok (Norvégia, Liechtenstein, Izland) állampolgárai, jogi személy 
vagy jogi személyiség nélküli szervezetei, 

 Svájc állampolgárai (a 2006. évi CXXV. törvénnyel kihirdetett a 
személyek szabad mozgásáról szóló megállapodás alapján)  

 Kettős állampolgárok, ha az egyik állampolgársága a magyar vagy 
tagállami, valamint a külföldön élő magyar állampolgárok 

ingatlanszerzése, 

 Öröklés esetén. 

 

 Az EGT-államnak nem minősülő államban bejegyzett külföldi 

vállalkozásnak a magyarországi fióktelepe által folytatott 
vállalkozási tevékenységhez szükséges ingatlan tulajdonának 

megszerzéséhez nemzetközi szerződésben meghatározott esetekben, vagy 
ha a külföldi vállalkozás székhelye szerinti állam és Magyarország között 
erre vonatkozóan viszonosság áll fenn. 

 A menekült és oltalmazott jogállású személyek magyarországi 
ingatlanszerzése nem engedélyköteles, ezért ilyen jogállású 

személyeknek az ingatlanszerzés engedélyezése iránt kérelmet sem 
kell benyújtani a kormányhivatalok részére. 

 
Az engedélyezéshez szükséges iratok, feltételek: 
 

A Komárom-Esztergom megyében található ingatlanok esetében a Komárom-
Esztergom Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) 
engedélye szükséges az ingatlanszerzéshez. 

 
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény szerint az engedélyezési 

eljárásért ingatlanonként 50.000 forint igazgatási szolgáltatási díjat kell 
fizetni. 
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Az igazgatási szolgáltatási díjat átutalással kell teljesíteni a Komárom-

Esztergom Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 
(MÁK) 10036004-00299554-00000000 eljárási díjak, illetékek bevételi 
számlájára. 

 
Azon külföldi természetes személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás 

jogával rendelkező, illetve letelepedett jogállású személy, és a magyar 
állampolgárság megszerzését kezdeményezte, lakástulajdonának 
megszerzéséhez szükséges engedély iránti eljárásáért 10.000,- forint 

igazgatási szolgáltatási díjat kell megfizetnie.  
 
Az eljárás megindításához szükséges iratok: 

 

 a 251/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében található, a 

hatályos állapotnak megfelelő kitöltött kérelem, papíralapon 

 meghatalmazás, amennyiben a kérelmező helyett meghatalmazottja jár el 

az eljárásban 

 tranzakciós igazolás az ingatlanonként 50.000,-Ft/10.000,-Ft igazgatási 
szolgáltatási díj megfizetéséről 

 olyan irat becsatolása, mellyel a külföldi természetes 

személyazonosságának hitelt érdemlően megállapítható 

 olyan irat becsatolása, mellyel a külföldi jogi személy Fiókteleptv. szerinti 

fióktelepének vagy kereskedelmi képviseletének azonossága hitelt 
érdemlően megállapítható 

 az ingatlanszerzésre irányuló előszerződés vagy szerződés, amely alapján 

megállapítható az ingatlan tulajdonjoga átruházásának szándéka 

 a közérdek sérelmének vizsgálatához való hozzájáruló nyilatkozat (kérelem 

3. függeléke),  

 amennyiben a kérelmező a kérelmet egyéni vállalkozóként vagy egyéni cég 

tagjaként nyújtja be, szükséges a kérelem 1. függelékének kitöltése 
 
Meghatalmazás 

 
Amennyiben a kérelmező nem személyesen jár el az ügyben, minden esetben 
csatolni kell a nevében eljáró ügyvéd, jogi képviselő vagy más természetes 

személy részére adott, az eljárásra vonatkozó meghatalmazás eredeti 
példányát. A meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba szükséges 

foglalni. 
 
Célszerű az ingatlan-átruházást intéző ügyvédet, jogi képviselőt 

meghatalmazni az engedélyezési eljárás lefolytatására is. 
 

A meghatalmazás szerepelhet a becsatolt szerződés egyik pontjaként is, 
ebben az esetben azonban külön ki kell emelni, hogy az a Kormányhivatal 
előtti ingatlanszerzési engedélyezési eljárásra is vonatkozik. 
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Az eljárás menete: 
 

Az ügyintézési határidő a külföldiek ingatlanszerzése iránti eljárásban 45 
nap. 
 

Az engedélyezési eljárás során a Kormányhivatal megvizsgálja, hogy a 
kérelem és a becsatolt mellékletek megfelelnek-e a Korm. rendeletben 

előírtaknak. 
 
Amennyiben a kérelem, illetve mellékletei nem felelnek meg a szükséges 

követelményeknek, hiánypótlási felhívás kerül kiadásra. Amennyiben az 
ügyfél a felhívásnak nem tesz eleget, a Kormányhivatal az eljárást 
megszünteti. 

 
Lényeges körülmény, hogy a kérelem formanyomtatvány a Korm. 

rendeletnek a benyújtás időpontjában hatályos állapotának kell megfelelnie. 
 
Amennyiben a kérelem beérkezését követő 45 nap elteltével a 

Kormányhivatal a hatósági ügy érdemében nem döntött vagy az eljárást nem 
szüntette meg, úgy  
a) a Kormányhivatal a kérelmezőnek köteles az eljárásért fizetett illetéknek 

vagy díjnak megfelelő összeget megfizetni,  
b) a kérelmező mentesül az eljárási költségek megfizetése alól, 

c) a kérelmezőt megilleti a kérelmezett jog gyakorlása. 
 
Az ingatlanszerzést engedélyezni kell, amennyiben 
a) az közérdeket és önkormányzati érdeket nem sért, 

b) a kérelmező az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény 
szerinti egyéni vállalkozó vagy egyéni cég tagja, és Magyarországon gazdasági 

tevékenységet kíván folytatni, a megszerezni kívánt ingatlan szükséges e 
gazdasági tevékenységének folytatásához, Magyarországon életvitelszerűen 
kíván lakni, valamint az ingatlanszerzése közérdeket nem sért,  

c) a külföldi természetes személy személyazonossága, vagy a külföldi jogi 

személy Fiókteleptv. szerinti fióktelepének vagy kereskedelmi képviseletének 
azonossága hitelt érdemlően megállapítható 

d) megállapítható az ingatlan tulajdonjoga átruházásának szándéka. 
 

Ha a fenti c)-d) pontokban foglalt feltételek nem teljesülnek, az 
ingatlanszerzés engedélyezése iránt benyújtott kérelmet el kell 

utasítani. 
 
Az eljárás során az ügyfél nyilatkozata nem pótolhatja a hiányzó 

bizonyítékot. 
 
A kormányhivatal az engedély megadását megtagadhatja, amennyiben a 

külföldi honossága szerinti állam nemzetközi szerződés vagy viszonosság 
alapján nem biztosít a magyar állampolgároknak, valamint a magyarországi 

székhelyű jogi személyeknek a belföldiekkel legalább azonos elbírálást, 
kivéve, ha  
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a) a tulajdonszerzés célja közös tulajdon megszüntetése vagy  
b) a külföldi természetes személy Magyarországon folyamatosan legalább 5 

éve bejelentett lakóhellyel, tartózkodási hellyel vagy szálláshellyel 
rendelkezik, és ez idő alatt összesen legalább 3 évig foglalkoztatási 

jogviszonyban állt.  
 
A viszonosság fennállását mindaddig vélelmezni kell, ameddig eltérő 

állásfoglalást a külpolitikáért felelős miniszter nem ad ki.  
 
Amennyiben az ingatlanszerzés közérdeket vagy önkormányzati érdeket 

sért, és a Korm.rendelet nem írja elő, hogy az ingatlanszerzést 
engedélyezni kell, az ingatlanszerzés engedélyezése iránt benyújtott 

kérelmet el kell utasítani. 
 
Közérdek sérelmének minősül, ha a kérelmező természetes személy  

a) kiutasítás, vagy beutazási és tartózkodási tilalom hatálya alatt áll,  
b) elfogatóparancs hatálya alatt áll,  

c) büntetett előéletű,  
vagy ha a közérdek sérelme egyéb közbiztonsági, közrendi vagy 

közegészségügyi okból megállapítható. 
 
Jogi személy kérelmező esetén a közérdek sérelme különösen akkor 

valósul meg, ha a fióktelep vagy kereskedelmi képviselet  
a) adószámát az állami adóhatóság felfüggesztette vagy törölte,  

b) a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 
törvény szerint alkalmazott tevékenység korlátozására vonatkozó intézkedés 
hatálya alatt áll,  

c) felszámolás, kényszertörlés, vagy a Fiókteleptv. szerinti megszüntetési 
eljárás alatt áll.  

 
Önkormányzati érdek sérelmének minősül, ha az ingatlanszerzés a 
települési önkormányzat, vagy a Fővárosi Önkormányzat törvényben 

meghatározott kötelező vagy az általa önként vállalt helyi közügyet érintő 
önkormányzati érdekét sérti. 

 
Árverés útján megszerezni kívánt ingatlan engedélyezési eljárása: 
 

Külföldi által árverés útján megszerezni kívánt ingatlanra vonatkozó 
tulajdonszerzéshez a fővárosi és megyei kormányhivatal a külföldi részére az 

engedélyt előzetesen adja ki. Az előzetesen kiadott engedély meghatározott 
ingatlanra vonatkozó adatokat nem tartalmaz, az egy, a fővárosi és megyei 
kormányhivatal illetékességi területén fekvő bármely - árverésen 

megvásárlásra felkínált - ingatlan megszerzésére jogosít.  
 
Az előzetes engedély a jogerőre emelkedésétől számított egy évig hatályos. 

 
Az előzetes engedélyt a fővárosi és megyei kormányhivatal megadja, 

amennyiben a tulajdonszerzés közérdeket nem sért. 
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Árverés útján történő ingatlanszerzés esetén a tulajdonjog ingatlan-
nyilvántartásba való bejegyzésének feltétele, hogy a fővárosi és megyei 

kormányhivatal az előzetes engedélyt az árverési jegyzőkönyv másolata 
alapján az árverésen vett ingatlan címét és a település nevével megjelölt 
helyrajzi számát tartalmazó záradékkal lássa el. A fővárosi és megyei 

kormányhivatal a kérelmező záradékolás iránti kérelmének benyújtásától 
számított 8 napon belül jár el. Végrehajtási árverés esetén a záradékolás 

iránti kérelmet a végrehajtó vagy az árverési vevő terjeszti elő.  
 
Nem látható el záradékkal az előzetes engedély, ha az árverés időpontjában 

az előzetes engedély nem volt hatályos. 
 
A kormányhivatal határozata ellen igénybe vehető jogorvoslat: 

 
A kormányhivatal határozata ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye 

nincs, de jogszabálysértésre hivatkozással a határozat közlésétől számított 
harminc napon belül közigazgatási per indítható. 
 

Elektronikus ügyintézés lehetőségének kizárása: 
 
A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó 

egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 1/A. § (4) bekezdése 
értelmében ingatlan tulajdonjogának külföldi jogi személy vagy külföldi 

természetes személy általi megszerzéséhez szükséges engedély iránti 
eljárásban az ügyfél nem jogosult az ügyei intézése során ügyintézési 
cselekményeit elektronikus úton végezni, nyilatkozatait elektronikus 

úton megtenni. 
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Tájékoztatás a Közigazgatási Szankciók Nyilvántartása és az Országos 
Kereskedelmi Nyilvántartás vonatkozásában 

 
I. A Közigazgatási Szankciók Nyilvántartása (a továbbiakban: KSZNY) 

 

a) A közigazgatási szankciót tartalmazó döntés rögzítése 

 

A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. 

törvény (a továbbiakban Szankció tv.) 3. § (1) bekezdése értelmében a 

közigazgatási szankciót alkalmazó hatóság a közigazgatási szankciók 

alkalmazásának fokozatossága érdekében – törvény vagy eredeti 

jogalkotói hatáskörben kiadott kormányrendelet eltérő rendelkezésének 

hiányában – a KSZNY-be bejegyzi azon döntés Szankció tv.-ben 

meghatározott adatait, amely ellen kérelemre induló jogorvoslatnak 

már nincs helye. A közigazgatási szankciót alkalmazó hatóság a döntés 

adatait a jogorvoslati kérelem benyújtására rendelkezésre álló idő 

elteltével egyidejűleg jegyzi be.  

 

 A KSZNY-be a Szankció tv. hatálya alá tartozó közigazgatási 

hatósági eljárás során alkalmazott közigazgatási szankciókat kell 

bejegyezni. A közigazgatási szankció fogalmának a Szankció tv. 1. § 

(1) bekezdése és 2. § (2) bekezdése alapján négy tartalmi eleme van:  

1. közigazgatási hatósági eljárás során, közigazgatási hatósági 

ügyben, azaz az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL. törvény (a továbbiakban:Ákr.) hatálya alá tartozó 

ügyben ;  

2. jogszabálysértés következményeképpen; 

3. érdemi döntéssel (határozattal);  

4. kizárólag olyan személlyel szemben kerüljön sor az 

alkalmazására, aki a jogszabálysértést elkövette, azaz akinek a 

felelősségét a hatóság megállapította (ez alól kivételt képezhet az 

elkobzás szankció alkalmazása).  

 

 A közigazgatási szankciót tartalmazó döntés rögzítésének 

időpontja a jogorvoslat típusától függ:  

1. Amennyiben ágazati törvény, kormányrendelet vagy 

önkormányzati rendelet lehetővé teszi helyszíni bírság 

kiszabását, a közigazgatási szankciót tartalmazó döntés adatait 

a KSZNY-be azonnal rögzíteni kell, figyelemmel arra, hogy a 

Szankció tv. 11. (2) bekezdése alapján a jogsértés teljes 
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mértékben való elismerésével az ügyfél lemond az őt megillető 

jogorvoslati jogról. 

2. Amennyiben a közigazgatási hatósági eljárás során hozott 

döntés ellen fellebbezésnek van helye, a döntés véglegessé 

válását követően jegyezhető be, tekintettel azonban a 3. 

pontban foglaltakra is. 

3. Ha az Ákr. szerint a döntés ellen közigazgatási per indítható, 

akkor a szankció a keresetlevél benyújtására nyitva álló 

határidő – azaz a döntés véglegessé válásától számított 30 nap – 

eredménytelen leteltét követően rögzíthető. 

4. Összefoglalóan, a közigazgatási szankciót tartalmazó döntés 

ellen jogorvoslati kérelem kerül benyújtásra, akkor a 

jogorvoslati eljárás végleges, illetve jogerős lezárásáig a 

közigazgatási szankció nem jegyezhető be. 

 

 Felhívom a figyelmet, hogy a közigazgatási szabályszegések 

szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes 

törvények módosításáról szóló 2020. évi CLXVIII. törvény 1. § (7) és 

(8) bekezdésében, 47. § (2) bekezdésében, 57. §-ában, valamint 

170. §-ában meghatározott eljárások során alkalmazott szankciókat 

nem kell bejegyezni a KSZNY-be.  

 

 Tekintettel arra, hogy a Szankció tv. 2021. január 1-jén lépett 

hatályba, a KSZNY-be csak a 2021. január 1-jén vagy azt 

követően elkövetett szabályszegés miatt indult közigazgatási 

hatósági eljárás során alkalmazott közigazgatási szankciók 

jegyezhetők be.  

 

II. Az Országos Kereskedelmi Nyilvántartási Rendszer (a továbbiakban: 

OKNYIR) 

 

a) Az 1-6. nyilvántartás vezető jegyzők 

 

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 

6/G. § a) és b) pontja alapján vezetett kereskedők, működési engedéllyel 

rendelkező és bejelentett üzletek kereskedelmi nyilvántartásainak 

(OKNYIR 1-2. nyilvántartás) központi migrációja az ASP-IPARKER 

szakrendszeréből származó adatokból, valamint az interfész útján 

csatlakozott önkormányzatok felhatalmazása alapján a Govcenter 
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alkalmazás központból származó adatokból megtörtént. A nyilvántartásba 

migrált adatok áttekintése, ellenőrzése elvégezhető. Az adathiány, adathiba 

miatt be nem migrált adatokról az érintett hatóságok külön értesítést 

kapnak.  

 

Az új tételek felvitele a https://oknyirhiv.kh.gov.hu oldalon, míg a 

nyilvántartásban nem szereplő (nem migrált), de 2020. december 31-ig 

nyilvántartásba vett kereskedők, szolgáltatók kézi úton történő felvitele az 

erre a célra létrehozott https://oknyirhiv-tmp.kh.gov.hu migrációs felületen 

megkezdhető.  

 

A Kertv. 6/G § c) pontja alapján a bejelentett bevásárlóközpontokról, helyi 

termelői piacokról, engedélyezett vásárokról és piacokról vezetett 

nyilvántartások tekintetében központi migráció nem történt, ezért ezen 

nyilvántartásokat kézi úton kell felvinni a migrációs környezetben a 

https://oknyirhiv-tmp.kh.gov.hu oldalon. 

 

b) A 9-10. nyilvántartást vezető önkormányzatok jegyzői 

 

A szolgáltató lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes megyeszékhely 

szerinti városi önkormányzat jegyzői (Pest megyében a megyei önkormányzat 

főjegyzője, Budapesten pedig a Fővárosi Önkormányzat Főjegyzője) által 

vezetett üzletszerű ingatlanközvetítői, valamint az üzletszerű ingatlanvagyon-

értékelő és –közvetítői tevékenységet végzők nyilvántartása (OKNYIR 9-10. 

nyilvántartás) tekintetében a hatóságok által megküldött nyilvántartási 

adatok migrációja folyamatban van.  

A 2020. december 31-ig nyilvántartásba vett szolgáltatók tekintetében azon 

önkormányzatok, amelyek részéről nem került sor a nyilvántartásuk 

adattartalmának korábbi megküldésére és ezzel a lehetőséggel 2021. január 

20-ig nem kívánnak élni, úgy az adatfelvitelt https://oknyirhiv-

tmp.kh.gov.hu migrációs környezetben kezdhetik meg. 

c) További információk 

 

Az OKNYIR állampolgárok számára elérhető publikus felülete a 

https://oknyir.kh.gov.hu/ oldalon érhető el.  

 

https://oknyirhiv.kh.gov.hu/
https://oknyirhiv-tmp.kh.gov.hu/
https://oknyirhiv-tmp.kh.gov.hu/
https://oknyirhiv-tmp.kh.gov.hu/
https://oknyirhiv-tmp.kh.gov.hu/
https://oknyir.kh.gov.hu/
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Hangsúlyozni szükséges, hogy a kereskedelmi/szolgáltatási adatok 

párhuzamos közzétételi kötelezettsége megszűnt, a közzététel a 

közhiteles OKNYIR-ba történő rögzítés útján valósul meg. 

 

A Kertv. 6/I. §-a lehetővé teszi, hogy a jövőben a kereskedelmi hatóságként 

eljáró jegyzők a nyilvántartási kötelezettségüket az önkormányzati ASP 

rendszeren keresztül közvetlen adatkapcsolat útján történő továbbítással is 

teljesítsék. Az OKNYIR és az ASP közötti közvetlen adatkapcsolatot 

lehetővé tevő informatikai fejlesztés megtörténtéig a hatóságok 

nyilvántartási kötelezettségeinek az OKNYIR-ba történő közvetlen 

bejegyzéssel tudnak eleget tenni.  
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Igazságügyi Osztály 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

A KÖZÉRDEKŰ MUNKA BÜNTETÉS  

végrehajtásában együttműködő önkormányzatok részére 

 

Mi szabályozza a közérdekű munka büntetés végrehajtását? 

 

A közérdekű munka büntetés letöltésével kapcsolatos szabályokat a 

büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési 

elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban Bv.tv.) 

VIII. fejezte 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 

pihenőnapján, szabadsága alatt, vagy szabadidejében díjazás nélkül 

végezni. 

A kijelölt munkahellyel a közérdekű munka időtartamára munkaviszony 
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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 Megyei 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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Tájékoztató az áldozatsegítési szakterületet érintő  

jogszabály-változásról 

 

Az áldozatsegítés és az áldozatvédelem feladata a bűncselekmény miatt 

felmerült egyéni hatások és költségek mérséklése, amely optimális esetben 

másodlagosan össztársadalmi szinten is költségmegtakarítást jelent, 

javítja a társadalom mentális állapotát és humánerőforrásokat szabadít 

fel. 

 

A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről 

szóló 2005. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ást.) és a hozzá 

kapcsolódó végrehajtási rendeletek 2021. január 1. napi hatállyal 

jelentősen módosultak.  

 

A legfontosabb változásokat az alábbiak szerint foglaljuk össze: 

 

1. Az Ást. alapján azonnali pénzügyi segélyként az áldozatsegítő szolgálat 

fedezi az áldozat lakhatással, ruházkodással, élelmezéssel és utazással 

kapcsolatos, valamint a gyógyászati és kegyeleti jellegű rendkívüli 

kiadásait akkor, ha a bűncselekmény vagy a tulajdon elleni szabálysértés 

következtében az áldozat ezen kiadások megfizetésére nem képes. Az Ást. 

az igényérvényesítés határideje tekintetében a korábbi 5 nappal 

szemben úgy rendelkezik, hogy azonnali pénzügyi segély iránti 

kérelmet a bűncselekmény, illetve a szabálysértés elkövetését követő 

nyolc napon belül lehet előterjeszteni. Az azonnali pénzügyi segély 

maximális összege 2021-ben 158.165.-Ft.  

 

2. 2021. január 1. napjától hatályon kívül helyezték az Ást. 20. § (3) 

bekezdését, mely szerint korábban az áldozatsegítő szolgálat eljárásában 

írásbelinek nem minősíthető elektronikus úton nem tartott kapcsolatot az 

ügyféllel. Figyelemmel arra, hogy a kapcsolattartás ilyen megszorítása nem 

szolgálta az áldozatok érdekeit, ezáltal nehezen is volt alkalmazható, 

indokolt volt az érintett rendelkezés hatályon kívül helyezése. Ennek 

megfelelően az áldozatsegítő szolgálat akár e-mailen is fogadhatja az 

áldozatok kérelmeit, megkereséseit.  

 

3. A szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmények áldozatai 

által igénybe vehető állami kárenyhítés a korábbi 3 hónappal 

szemben főszabályként a bűncselekmény elkövetésétől számított 1 

éven belül, rászorultsági feltételektől függetlenül igényelhető. 

Egyösszegű kárenyhítésként az áldozat a bűncselekmény miatt 

bekövetkezett vagyoni kárának teljes vagy részbeni megtérítését 

igényelheti. Az egyösszegű kárenyhítés, mértéke legfeljebb az alapösszeg 
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tizenötszöröse (2021-ben 2.372.475.-Ft). 

 

4. A pénzbeli támogatás esetleges visszatérítése esetén az 

áldozatsegítő szolgálat a visszatérítendő összeg megfizetésére – a korábbi 6 

hónapos fizetési kedvezményekkel szemben - kérelemre, indokolt esetben 

egy alkalommal legfeljebb tizenkét hónap halasztást vagy 

részletfizetést engedélyezhet. 

 

A módosítások további kiemelt célja, hogy az áldozatok és az állami 

áldozatsegítő szervezetek közötti kapcsolatfelvétel hatékonyabbá tételével – 

a jelenlegi rendszer megtartása mellett – bevezetésre kerüljön az áldozatok 

közvetlen elérésén alapuló, akár 90%-os áldozatelérést is megvalósító 

úgynevezett „opt-out” rendszer annak érdekében, hogy az áldozatok minél 

szélesebb köre kaphasson segítséget.  

 

Komárom-Esztergom megyében az áldozatsegítő támogatások az alábbiak 

szerint vehetők igénybe: 

 

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály 

Igazságügyi Osztály 

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

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

E-mail: igazsagugy@komarom.gov.hu 

Ügyfélfogadási idő: 

Hétfő: 9:00-13:00 

Szerda: 13:00-16:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:igazsagugy@komarom.gov.hu
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Törvényességi Felügyeleti Osztály 

 

Önkormányzati feladatok a 2021. évben 

 

Adósságot keletkeztető ügylet 

 A helyi önkormányzat saját bevételeinek és adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 

költségvetési évet követő 3 évre várható összegének 

meghatározása (Áht. 29/A. §). Határideje: legkésőbb a költségvetési 

rendelet elfogadásáig. 

 A költségvetési rendelet elfogadását követően a kincstár által 

üzemeltetett elektronikus rendszerben szereplő adatlapon adatot kell 

szolgáltatni a várható adósságot keletkeztető ügyletekről - kivétel 

az adósságot megújító ügylet (353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 3. 

§ (1) bekezdés). Határideje: 2021. március 16. 

 Adósságot keletkeztető ügylet engedélyezése (Kormány 

hozzájárulása) iránti kérelem benyújtása kincstár felé (353/2011. 

(XII.30.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés). Határideje: 2021. 

november 5. rendkívüli esetben, miniszteri engedéllyel november 

15. 

 

Belső ellenőrzés 

 Éves belső ellenőrzési jelentést a jegyző a képviselő-testület elé 

terjeszti jóváhagyásra (370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 49. § (3a) 

bekezdés). Határideje: zárszámadási rendelet-tervezet elfogadásáig. 

 Éves belső ellenőrzési terv jóváhagyása (Mötv. 119. § (5) bekezdés). 

Határideje: 2021. december 31. 

 

Építési szabályzat módosítása, ha szükséges 

2012. december 31-én hatályban lévő, valamint az OTÉK 2012. augusztus 6-

án hatályos településrendezési követelményeinek és jelmagyarázatának 

figyelembevételével elkészített és elfogadott településrendezési eszköz 

módosítása, amennyiben szükséges (314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 45. § 

(1) bekezdés). Határideje: 2021. december 31. 

 

Költségvetés, zárszámadás 

 Költségvetési rendelet-tervezet benyújtása (Áht. 24. § (3) bekezdés). 

Határideje: 2021. február 15. 

 Költségvetési rendelet elfogadása (Áht. 25. § (1) bekezdés). 

Határideje: 2021. március 15. Ha a képviselő-testület nem fogadta el 

a határidőig, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet kell alkotni. 
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 Vagyonállapotról vagyonkimutatás készítése (Mötv. 110. § (2) 

bekezdés). Határideje: zárszámadási rendelet-tervezettel 

egyidejűleg. 

 Zárszámadási rendelet elfogadása (Áht. 91. § (1) bekezdés). 

Határideje: A képviselő-testület elé terjesztést követő 30 napon 

belül, de legkésőbb 2021. május 31-ig hatályba kell léptetni. 

 Költségvetési rendelet kötelező módosítása (Áht. 34. § (4) 

bekezdés). Határideje: első negyedév kivételével negyedévenként, 

de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének 

határidejéig december 31-i hatállyal. 

 

Közbeszerzés 

 Éves közbeszerzési terv készítése (Kbt. 42. § (1) bekezdés). 

Határideje: 2021. március 31. 

 

Közszolgáltatási feladat, és egyéb terv 

 Település veszély-elhárítási terv felülvizsgálata (polgármester) - 

234/2011.(XI.10.) Korm. rendelet 28. § (4) bekezdés. Határideje: 

szükség esetén soron kívül, egyebekben 2021. március 31-ig. 

 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos 

közszolgáltatói tevékenységről részletes költségelszámolás 

elfogadása (Vgtv. 44/H. § (1) bekezdés). Határideje: 2021. március 

31. 

 

Nevelés, oktatás 

 Óvoda nyári zárva tartásáról tájékoztatni kell a szülőket 

(20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 3. § (7) bekezdés). Határideje: 

2021. február 15. 

 Óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével 

összefüggő eljárásról közlemény, hirdetmény közzététele, 

amennyiben az óvoda fenntartója az önkormányzat (20/2012. (VIII.31.) 

EMMI rendelet 20. § (1) bekezdés). Határideje: 2021. április 20. 

megelőzően legalább 30 nappal. 

 Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyása (Gyvt. 43. § (4) 

bekezdés). A szülők tájékoztatása a bölcsőde nyári nyitvatartási 

rendjéről (15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 37. § (3) bekezdése). 

Határideje: 2021. február 15. 

 Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról átfogó 

értékelése készítése (Gyvt. 96. § (6) bekezdés). Határideje: 2021. 

május 31. 

 Iskola felvételi körzethatárok véleményezése (20/2012. (VIII.31.) 

EMMI rendelet 24. § (1) bekezdés). Határideje: 2021. október 15. 
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Polgármester 

 A polgármester előző évi igénybe vett szabadsága mértékének 

megállapítása (a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz 

hozzá kell adni (Kttv. 225/C. § (3) bekezdés)). Határideje: 2021. 

január 31. 

 A polgármester előterjesztésére jóvá kell hagyni a polgármester 

szabadságának ütemezését (Kttv. 225/C. § (2) bekezdés). Határideje: 

2021. február 28. 

 

Térítési díj 

 Szociális ellátások térítési díj megállapítása (Sztv. 115. § (1) 

bekezdés). Határideje: 2021. április 1. 

 

Vagyonnyilatkozat 

 Önkormányzati képviselők, külsős bizottsági tagok 

vagyonnyilatkozat-tétele (Mötv. 39. § (1) bekezdés). Határideje: 

2021. január 31. 

 

Határidőhöz nem kötött, de évente, az év utolsó napjáig végrehajtandó 

feladatok 

 

1. Közmeghallgatás tartása (Mötv. 54. §). 

2. Magyar nyelvi előkészítés, nemzetiség nyelvén folyó nevelés és oktatás 

iránti igény felmérése az első óvodai nevelési évre beiratkozni 

szándékozók körében a települési és az országos nemzetiségi 

önkormányzat bevonásával (Nkt. 83. § (7) bekezdés). 

3. Adóztatás ellenőrzése jegyzői beszámoló útján (Httv. 138. § (3) 

bekezdés g) pont). 

4. Költségvetési beszámoló részeként tájékoztatás a helyi adóbevételekről 

helyi lakosság részére (Htv. 8. § (1) bekezdés). 

5. Temető-rendeletben meghatározott díjmértékek felülvizsgálata (Ttv. 

40.§ (3) bekezdés). 

6. Társulás működéséről beszámoló elfogadása (Mötv. 93. § 14. pont). 

7. Személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény fenntartójaként az 

intézmény szakmai munkájának értékelése (Sztv. 92/B. § (1) bekezdés 

d) pont). 

8. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet ellátó 

intézmény fenntartójaként az intézmény szakmai munkájának, a 

szakmai program végrehajtásának a gazdálkodás 

szabályszerűségének, hatékonyságának értékelése (Gyvt. 104. § (1) 

bekezdés e) pont). 
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9. Helyben szokásos módon közzé kell tenni az önkormányzat 

költségvetési, a költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének 

bemutatására, értékelésre vonatkozó adatokat (Mötv. 113. §). 

10. Középtávra szóló integrált településfejlesztési stratégia 

végrehajtásáról szóló beszámolóról döntés (314/2012. (XI.8.) Korm. 

rendelet 6. § (3) bekezdés). 

11. Tájékoztatás a környezet állapotáról a lakosság részére (Kvt. 46. 

§ (1) bekezdés e) pont, 51. § (3) bekezdés). 

12. Tűzoltóság beszámolójáról döntés (Tűztv. 30. § (5)-(6) bekezdés). 

13. Közbiztonság helyzetéről szóló rendőrségi beszámolóról döntés 

(Rtv. 8. § (4) bekezdés). 

14. Likviditási terv (Áht. 78. § (2) bekezdés). 

15. A hivatal tevékenységéről szóló jegyzői beszámoló elfogadása 

(Mötv. 81. § (3) bekezdés f) pont). 

 

Egyéb feladatok: 

 Félévente, legkésőbb a félévet követő hónap utolsó napjáig 

Értéktár bizottság tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása 

(324/2020.(VII.1.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) pont). 

 Folyamatosan 

Kötelezően közzéteendő közérdekű adatok hozzáférésének biztosítása, 

elektronikus közzététele (Infotv. 32-33. § és az 1. melléklet a 

közzétételi listáról). 

 

Jogszabályok rövidítésének jegyzéke: 

 

Áht.: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

Kttv.: A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 

Kbt.: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

Gyvt.: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény  

Mötv.: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

Htv.: A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 

Ttv.: A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 

Sztv.: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

Kvt.: A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 

Tűztv.: A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi 

XXXI. törvény 

Rtv.: A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 

Nkt.: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

Httv.: A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes 

centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 

Vgtv.: A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 

Infotv.: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény 
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Veszélyhelyzetre tekintettel változtak az avar és kerti hulladék 

égetésére vonatkozó szabályok 

 

A 2020. december 17. napjától hatályos veszélyhelyzet ideje alatt 

alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló 549/2020. 

(XII. 2.) Korm. rendelet értelmében, a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 

rendelkezéseitől eltérően 2021. január 1-jétől a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig 

a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a 

háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, 

az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő 

megállapítása. 

 

Az önkormányzatok az avar és kerti hulladék égetés szabályozására 

vonatkozó, a Kvt. 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazását, a 

2020 júniusában elfogadott 2020. évi LI. törvény 2021. január 1. napjával 

hatályon kívül helyezte.  

 

Korábban a Kvt. 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazással 

számos önkormányzat élt, és rendeletben megjelölte azon időszakokat, 

amikor a településen élők a fenti tevékenységeket gyakorolhatták.  

 

A fentiekre tekintettel az önkormányzatoknak az avar és kerti hulladék 

égetésére vonatkozó rendeletet, vagy ilyen tárgykört is tartalmazó rendeleti 

szabályait tehát legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnéséig hatályon kívül kell 

helyezniük.  

 

A veszélyhelyzet megszűnésével így általánossá válik az avar és kerti 

hulladék égetésének a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. 

rendelet alapján meghatározott tilalma. 
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Szociális és Gyámügyi Osztály                                                    

 

Tájékoztatás a hajléktalan ellátást érintő adatkezelési szabályok 

változásáról 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 

továbbiakban: Szoctv.) 20. § (1) bekezdése alapján a szolgáltató, intézmény 

vezetője a szolgáltatásra vonatkozó igényt - az (5) bekezdésben foglalt 

szolgáltatások kivételével - érkezésének napján nyilvántartásba veszi.  

A fenti nyilvántartás adatköre 2021. január 1-től módosult a nappali 

melegedő és az éjjeli menedékhely esetében, mely szerint csak a 

kérelmező természetes személyazonosító adatait és 

Társadalombiztosítási Azonosító Jelét kell nyilvántartásba venni 

(Szoctv. 20. § (6) bekezdés a) pontja). 

 

A Szoct. 20. §-ának 2021. január 1-től hatályos új (10) bekezdése az utcai 

szociális munkát nyújtó szolgáltató részére az alábbi adatok kezelését 

teszi lehetővé: 

 a hajléktalan személy neve, születési helye és ideje, anyja neve,  

 Társadalombiztosítási Azonosító Jele,  

 a Szoctv. 4. § (3) bekezdése szerinti tartózkodási helye, 

 cselekvőképessége,  

 családi körülményei, jövedelmi viszonyai,  

 iskolai végzettsége és munkavállalását befolyásoló egyéb tényezők,  

 egészségi állapota. 

 

Az adatkezelés célja a hajléktalan személy életét vagy testi épségét 

veszélyeztető helyzet megszüntetése, a hajléktalansággal járó ártalmak 

csökkentése, illetve ehhez kapcsolódóan a szociális és egészségügyi 

szolgáltatások és ellátások igénybevételének segítése és szervezése, valamint 

a hajléktalan személynek intézménybe vagy más szálláshelyre juttatása.  

Az adatok a fenti célok megvalósításához szükséges mértékben és 

időtartamig, de legfeljebb az utcai szociális munkát nyújtó szolgáltatóval 

fennálló intézményi jogviszony megszűnéséig kezelhetőek. 

  

Tájékoztatás a Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről 

 

A Nemzeti Szociálpolitikai Intézetről szóló 610/2020. (XII. 18.) 

Kormányrendelet (a továbbiakban: R.) alapján 2021. január 1-jével létrejött a 

Nemzeti Szociálpolitikai Intézet, mely ellátja a Kormányrendeletben 

meghatározott feladatokat, köztük egyes, korábban a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság által ellátott egyes szakmai feladatokat. Erre 

tekintettel módosultak a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
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szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 

ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

Sznyr.) egyes rendelkezései is. 

 

A módosításokat követően a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szolgáltatók, intézmények adatbejegyzési, adatmódosítási ügyében és 

ellenőrzése során módszertani szakértőként az R. 5. § j) pont ja) alpontja, 

valamint az Sznyr. 20. § a) pontja és 37. § (1) bekezdése alapján – az egyházi 

fenntartású intézmények, a bölcsődei szolgáltatások és a gyermekek 

esélynövelő szolgáltatásai kivételével – a működést engedélyező szerv az 

Intézetet rendelheti ki, amennyiben az eljárás során az indokoltnak 

mutatkozik. 

 

Emellett az R. 5. § jd) pontja alapján a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet az 

emberi erőforrások miniszterének felkérésére szakmai célvizsgálatot 

végez a szociális és gyermekjóléti szolgáltatók, intézmények, valamint 

a gyermekotthoni és a nevelőszülői ellátás szakmai megfelelőségének 

elősegítése érdekében. 

 

Erre tekintettel az Sznyr. 36. §-a kiegészült az (1a) bekezdéssel. Eszerint ha a 

szakmai vizsgálat eredménye alapján az Intézet azt szükségesnek ítéli, 

ellenőrzés lefolytatását kezdeményezheti a működést engedélyező 

szervnél. A kezdeményezés alapján a működést engedélyező szerv köteles az 

ellenőrzés lefolytatására.  

 

Szociális, gyermekjólét és gyermekvédelmi szolgáltatások kapcsán 

előírt képzési kötelezettséggel és képesítési követelményekkel 

kapcsolatos jogszabályváltozások 

 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 

intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: NM r.) 

 

Az NM r. 25. § (6) bekezdése által az egyes szociális és gyermekvédelmi 

tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 4/2019. (II. 27.) EMMI 

rendelet hatálybalépését követően jogviszonyt létesítő óvodai és iskolai 

szociális segítők részére előírt képzési kötelezettség teljesítésére 

meghatározott időtartamba az NM rendelet újonnan beiktatott 162. § alapján 

a veszélyhelyzet és az egészségügyi válsághelyzet időtartama nem számít 

bele. 

Az NM r. 179. §-a alapján az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú 

miniszteri rendeletek módosításáról szóló 4/2019. (II. 27.) EMMI rendelet 

hatálybalépésekor foglalkoztatásban álló óvodai és iskolai szociális segítőnek 
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az óvodai és iskolai szociális segítő képzést 2021. január 1. helyett 2022. 

január 1-jéig kell elvégeznie. 

 

Kiegészültek a bölcsődei ellátásban foglalkoztatható személyek NM r. 1. sz. 

melléklet II/I. pontjában szereplő képesítési előírásai, mely szerint 

kisgyermeknevelő munkakörben és szaktanácsadó munkakörben pedagógia 

szakos bölcsész végzettség is elfogadható. 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól 

és működésük feltételeiről 1/2000. (I. 7.) szóló SzCsM rendelet (a 

továbbiakban: SzCsM r.) 

 

Az SzCsM r. 120. § (4) bekezdésében módosult az SzCsM rendelet 6. § (5a) 

bekezdés d) pontjában foglaltak szerinti személyi feltétel (minden műszakban 

munkakörönként legalább 1-1 fő szakirányú képesítéssel rendelkező 

foglalkoztatott jelenléte) teljesítésére irányadó határidő. Ez alapján a 

pszichiátriai beteg, szenvedélybeteg, demens személyeket gondozó bentlakást 

nyújtó intézmény vezetője 2022. január 1. helyett 2024. január 1-jéig köteles 

a fenti feltételek megteremtésére.  

 

Változott az SzCsM r. 30. § (10) bekezdése szerinti képzésre (szociális 

diagnózist készítő esetmenedzseri képzés) adott határidő: az SzCsM r. 124. § 

(1) bekezdése szerint azt a 2020. január 1-jén foglalkoztatásban álló szociális 

diagnózist készítő esetmenedzsereknek 2021. december 31. helyett 2022. 

december 31-ig kell elvégezniük. 

 

Az SzCsM r. újonnan beiktatott 125. §-a az új foglalkoztatottak számára a 

rendeletben előírt egyes képzésekre irányadó időtartam kapcsán úgy 

rendelkezik, hogy abba a veszélyhelyzet és az egészségügyi válsághelyzet nem 

számít bele. 

 

Az SzCsM r. 3. számú mellékletének képesítési előírásai módosultak 

annyiban, hogy az intézményvezető munkakör egészségügyi szervező 

végzettséggel is betölthető. 

 

 

A gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjainak bővítését 

célzó jogszabály-módosítás 

 

Az egyes gyermekvédelmi és szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 

2020. évi CXLVII. törvény 12. §-ával kibővítette a gyermekvédelmi 

jelzőrendszerbe tartozók körét. A 2021. január 01. napjától hatályos 

rendelkezés szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
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1997. évi XXXI. törvény 17. § (1) bekezdésében a jelzőrendszeri tagok 

felsorolása a következő p)-r) pontokkal egészül ki: (Az e törvényben 

szabályozott gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el – a 

gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek 

veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében – a törvény 

meghatározott alaptevékenység keretében) „p) a települési önkormányzat 

jegyzője, q) a büntetés-végrehajtási intézet, r) a büntetés-végrehajtási 

pártfogó felügyelők.” 

 

Ebből következően a települési önkormányzat jegyzője köteles 

a) jelzéssel élni a gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti 

szolgáltatást nyújtó szolgáltatónál,  

b) hatósági eljárást kezdeményezni a gyermek bántalmazása, illetve 

súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok 

fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos 

veszélyeztető magatartása esetén.  
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Állami Főépítész tájékoztatója 

 

 

Tájékoztató a tervtanácsok működéséről és a településképi eljárásokkal 

kapcsolatos aktualitásokról: 

 

1. 2021. január 1-től változott a településrendezési és az építészeti-

műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet.  

 

Kiemelten védett, és védett műemlékek esetében valamint a műemléki 

környezetben és műemléki jelentőségű területen építési engedély és 

örökségvédelmi engedély, illetve bejelentés tervdokumentációját az 

Országos Építészeti Tervtanács vagy a Területi Építészeti-műszaki 

tervtanács jogosult véleményezni.  

 

A fentiek alapján a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontja alapján 

a fent meghatározott esetekben a polgármester nem adhat 

településképi véleményt.  

 

A területi építészeti-műszaki tervtanács tagja minden esetben az 

érintett település főépítésze. 

 

A területi építészeti-műszaki tervtanáccsal kapcsolatos információk:  

 

Tervtanács neve: Komárom-Esztergom Megyei Településrendezési és 

Építészeti-műszaki Tervtanács 

 

A Tervtanács székhelye:  

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda 

2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2. 

 

Kapcsolat:  telefon: 06/34-515-158 

           e-mail: foepitesz@komarom.gov.hu 

fax:   06/34-515-109 

 

A Tervtanács illetékességi területe Komárom-Esztergom megye 

közigazgatási területe. 

 

 

mailto:foepitesz@komarom.gov.hu
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2. 2020. január 1-től a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 26/A § kiegészült a következő 

rendelkezésekkel: 

 

Ha a települési önkormányzat nem alkalmaz önkormányzati 

főépítészt vagy nem működtet helyi építészeti-műszaki 

tervtanácsot, a polgármester a településképi véleményezési 

eljárás során kikérheti az állami főépítészi hatáskörben eljáró 

fővárosi és megyei kormányhivatal szakmai véleményét. A 

szakmai véleményét a kormányhivatal 15 napon belül alakítja ki, és 

azt megküldi a polgármester részére. A polgármester településképi 

véleménye kialakítása során érdemben vizsgálja a kormányhivatal 

szakmai véleményét, amelyet településképi véleményével egyidejűleg, 

annak mellékleteként megküld a véleményt kérő részére is. 

 

A településképi vélemény kiadására meghatározott határidőbe nem 

számít bele a kormányhivatal véleményének kiadására rendelkezésre 

álló határidő. Ha a kormányhivatal határidőn belül (15 nap) nem 

nyilatkozik, azt támogató szakmai véleménynek kell tekinteni. 

 

3. 2021. március 1-től a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 26/B. § (1a) bekezdése változik, 

ezért településképi bejelentési eljárást kell lefolytatnia a 

polgármesternek - a településképi rendeletben meghatározott részletes 

eljárási szabályok szerint - az építmények rendeltetésének 

módosítása vagy rendeltetési egysége számának megváltozása (a 

továbbiakban együtt: rendeltetésváltozás) tekintetében és a 

reklámok és reklámhordozók elhelyezése tekintetében a reklám-

elhelyezési kormányrendeletben szereplő általános elhelyezési, és a 

településképi rendeletben szereplő különös településképi 

követelmények vagy - különös településképi követelmények 

meghatározásának hiányában - a reklám-elhelyezési 

kormányrendeletben szereplő általános elhelyezési követelmények 

érvényesítése érdekében. 
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Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály tájékoztatója 

 

Évvégi jogszabályváltozások az építésügy területén 

A napokban több kormányrendelet és miniszteri rendelet is megjelent, 

amelyekről fontos tudniuk azoknak, akik építkeznek, illetve akiknek a 

szakmájuk az építkezésekhez kapcsolódik. Az ő számukra foglaljuk 

össze röviden a fontosabb változásokat. 

 

Változnak az épületenergetikai határidők. Az eddigi szabályozás szerint 

azon új épületek esetén ahol a használatbavétel 2020. december 31-ét 

követően valósul meg, már teljesíteniük kell a közel nulla energiaigényre 

vonatkozó szabályokat. Ez a határidő most kitolódott június 30-ára. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy e határidő további megváltoztatására nem lesz 

lehetőség, ez az új határidő végleges. Ezt követően már csak közel nulla 

energiaigényű épületek vehetők használatba. 

 

Meghosszabbodik az építési és a bontási engedély hatálya. Január 1-jétől 

megszűnik az építési és a bontási engedély hatályának meghosszabbítására 

irányuló hatósági eljárás, amely eddig lehetővé tette, hogy kérelemre 1+1 

évvel meghosszabbíthatók legyenek ezek az engedélyek. Ezzel párhuzamosan 

az építési és a bontási engedély hatálya ugyanezen időtartamban 

megnövekszik. Ez építési engedély esetében például azt jelenti, hogy ezentúl 

4 év áll rendelkezésre az építkezés megkezdésére, és további 6 év annak 

befejezésére. Ez a változás érinti a már kiadott engedélyeket is: ezek 

automatikusan meghosszabbodnak. 

 

Építmények használatbavétele. Január 1-jétől a lejárt hatályú építési 

engedéllyel rendelkező, de használatbavételi engedéllyel vagy 

használatbavétel tudomásulvételével nem rendelkező építményen csak a 

tartószerkezetet vagy a hasznos alapterület érintő befejező építési munkák 

elvégzésére kell építési engedélyt kérni, az ezen kívül eső munkák 

elvégezhetők anélkül, hogy újabb engedélyt kelljen kérni a folytatáshoz. Ha 

az építmény nem rendelkezik hatályos építési engedéllyel, vagy a fővállalkozó 

kivitelező meghalt vagy megszűnt, a fővállalkozó kivitelező építkezést lezáró 

nyilatkozatát az építésügyi műszaki szakértő teheti meg. 

 

Módosulnak a beépítési szabályok. A Kormány még inkább elő kívánja 

segíteni a kertvárosias lakóövezetekben a lakóépületek építését. Ennek 

érdekében a kertvárosias lakóövezetben növekszik a beépítési magasság, 

illetve ami még fontosabb, növekedett a telek maximális beépíthetősége 

(30%-ról 35%-ra). Ahogy eddig, úgy az önkormányzat egyedi módon továbbra 

is megállapíthat szigorúbb szabályokat ezeknél. 
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Egyszerű bejelentés kiterjesztése. Az otthonteremtés segítése, valamint a 

koronavírus-világjárvány negatív gazdasági következményeinek csökkentése, 

a nemzetgazdaság stabilitásának biztosítása, új munkahelyek megvédése és 

új munkahelyek megteremtése céljából a veszélyhelyzet idejére kiterjesztésre 

kerülnek az egyszerű bejelentéshez kapcsolódó eddigi szabályok. Ennek 

alapján egyszerű bejelentéssel építhetővé válik a hat lakást meg nem haladó, 

de legfeljebb 1.000 négyzetméter összes hasznos alapterületű lakóépület is. 

Ezen új esetkörbe tartozó építkezések során az építtető választhat, hogy 

egyszerű bejelentéssel vagy hagyományos építési engedéllyel szeretné-e 

folytatni az építkezést. 

 

Ezekben az esetekben – amennyiben az építtető az egyszerű bejelentést 

választja – egyeztetni kell az épület kitűzésének időpontját az 

építésfelügyeleti hatósággal, és az így egyeztetett időpontot az ÉTDR 

rendszerben öt nappal korábban be kell jelenteni. Erre azért van szükség, 

mert az építésfelügyeleti hatóság, az építtető és a fővállalkozó kivitelező 

kötelezően részt vesznek az új esetkörbe tartozó épület kitűzésén. Felhívjuk 

az építési folyamat résztvevőinek figyelmét, hogy a határidőben közölt kitűzés 

csak különösen indokolt esetben maradhat el. 

 

Mivel az új esetkörben nagyobb lakóépületek is építhetők egyszerű 

bejelentéssel, fontos az állékonyságra kiemelt figyelmet fordítani. Ezért 

ezekben az esetekben nem elég az egyszerű bejelentési dokumentáció, 

hanem az építési engedélyezési eljárásnál megszokott kivitelezési 

dokumentációra lesz szükség. Ezen kívül amennyiben a hatóság ugyanazért 

az állékonyságot, az életet vagy az egészséget veszélyeztető állapot 

előidézéséért kétszer már szankciót alkalmazott, harmadszorra már az épület 

lebontását rendeli el. Az új esetkörre vonatkozik még néhány, az eddigiekhez 

képest eltérő szabály: nem kell kötelező tervezői művezetőt alkalmazni, a 

tervdokumentációban menet közben bekövetkezett változásokat pedig az 

eddigi 1 nap helyett 15 nappal a megvalósítás előtt kell bejelenteni. Fontos 

még kiemelni, hogy az új esetkörbe tartozó lakóépületek csak a 2020. 

december 30-án vagy azt követően megtett bejelentések esetén építhetők 

egyszerű bejelentéssel. 

 

(Forrás: Miniszterelnökség, Építészeti, Építésügyi és Örökségvédelmi 

Helyettes Államtitkárság Építésügyi Szabályozási és Hatósági Főosztály) 
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 Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Nyugdíj-nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály tájékoztatója 

 

Tájékoztató a tizenharmadik havi nyugdíjról és a tizenharmadik havi 

ellátásról 

 

2021-től kezdődően négy részletben visszaépítésre kerül a tizenharmadik 

havi nyugdíj. A tizenharmadik havi nyugdíj összege 2021-ben az arra 

jogosító nyugellátások januári összegének a 25 százaléka, 2022-ben az 50 

százaléka, 2023-ban pedig a 75 százaléka lesz. 2024-től a nyugdíjasok a 

tizenharmadik havi nyugdíj teljes összegét évente kézhez kapják. 

 A tizenharmadik havi nyugdíjhoz hasonlóan, más meghatározott pénzbeli 

ellátásban részesülő személyek is részesülnek tizenharmadik havi 

ellátásban. 

 

A 2021. évi tizenharmadik havi nyugdíj 

 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6/A. §-

a alapján 2021-ben tizenharmadik havi nyugdíjra az jogosult, aki a 2020-as 

év legalább egy napjára, valamint 2021. januárjára öregségi nyugdíjban, 

özvegyi nyugdíjban, árvaellátásban, szülői nyugdíjban, baleseti hozzátartozói 

nyugellátásban, vagy mezőgazdasági járadékban részesül. 

Ha a nyugdíjas a felsoroltak közül több ellátásban is részesül, akkor a 

tizenharmadik havi nyugdíj ellátásonként illeti meg. 

 

A 2021. évi tizenharmadik havi ellátás 

 

A Kormány 342/2020. (VII. 14.) Korm. rendeletében foglaltak szerint a 

tizenharmadik havi nyugdíjhoz hasonló módon tizenharmadik havi ellátást 

azok a személyek kapnak, akik olyan rendszeres pénzellátásban részesülnek, 

amely évente a nyugdíjakkal azonos módon emelkedik. 

Tizenharmadik havi ellátásban részesülnek tehát mindazok, akik 2020. 

legalább egy napjára, valamint 2021. év januárjára 

1. korhatár előtti ellátásban, 

2. szolgálati járandóságban, 

3. átmeneti bányászjáradékban, 

4. táncművészeti életjáradékban, 

5. rokkantsági ellátásban, 

6. rehabilitációs ellátásban, 

7. baleseti járadékban, 

8. bányászok egészségkárosodási járadékában, 

9. fogyatékossági támogatásban, 

10. vakok személyi járadékában, 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30369.
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=220809.
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11. rokkantsági járadékban, 

12. a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított 

ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátásban, 

13. polgármesterek közszolgálati járadékában, 

14. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, illetve a 

honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerinti árvák 

kiegészítő támogatásában, 

15. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő 

rokkantsági támogatásban, 

16. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, illetve a 

rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 

szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói 

támogatásban, 

17. a hadigondozásról szóló törvény alapján járó rendszeres pénzbeli 

ellátásban, 

18. az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy 

semmissé nyilvánított elítéléssel összefüggésben járó emelésben, 

19. a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékban, 

20. házastársi pótlékban vagy 

21. házastárs után járó jövedelempótlékban 

részesülnek. 

 

A tizenharmadik havi ellátás megilleti 

 a 2021. januárban az előzőekben felsorolt saját jogú ellátásban vagy 

öregségi nyugdíjban részesülő személyt is, ha ezt az ellátását olyan, az 

előző felsorolásban szereplő ellátása helyett, újraszámítás nélkül 

folyósították tovább, vagy olyan, az előző felsorolás szerinti ellátásának 

megszűnését követő naptól, újraszámítás nélkül állapították meg, 

amelyben 2020. év legalább egy napjára részesült, 

 a 2021. januárban rokkantsági ellátásban, rehabilitációs ellátásban, 

baleseti járadékban vagy bányászok egészségkárosodási járadékában 

részesülő személyt is, ha ezt az ellátását olyan rokkantsági 

járadékának, rokkantsági ellátásának, rehabilitációs ellátásának, 

baleseti járadékának vagy bányászok egészségkárosodási járadékának 

megszűnését követő naptól állapították meg, amelyben 2020. év 

legalább egy napjára részesült. 

 

Ha a jogosult a felsoroltak közül több ellátásban is részesül, akkor a 

tizenharmadik havi ellátás ellátásonként illeti meg. 
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A tizenharmadik havi nyugdíj és a tizenharmadik havi ellátás 

összegének meghatározása 

 

Amennyiben a jogosult több, a tizenharmadik havi nyugdíjra, illetve 

tizenharmadik havi ellátásra jogosító ellátásban részesül, a tizenharmadik 

havi nyugdíj, illetve tizenharmadik havi ellátás összegét ezen ellátások 

együttes összege után kell kiszámolni. 

 

2021-ben a tizenharmadik havi nyugdíj, illetve tizenharmadik havi ellátás 

összege megegyezik a 2021 januárjában a jogosultat megillető, a 2020. év 

legalább egy napjára is folyósított, tizenharmadik havi nyugdíjra jogosító 

nyugellátások és az előző felsorolásban szereplő tizenharmadik havi ellátásra 

jogosító ellátások együttes összegének 25 százalékával. 

 

Fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka esetén a 

tizenharmadik havi ellátás a 2020. december havi ellátásnak a 2021. január 

1-jétől esedékes emeléssel megemelt összege alapján kerül kiszámításra. 

 

A tizenharmadik havi nyugdíj és a tizenharmadik havi ellátás utalása 

 

Az utalást a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 2021. február hónapban hivatalból 

végzi, tehát az ellátásban részesülő személynek külön kérelmet nem kell 

benyújtania. 

 

Postai kifizetés esetén a tizenharmadik havi nyugdíj, illetve tizenharmadik 

havi ellátás a 2021. február havi ellátással együtt, a szokásos nyugdíj-

kifizetési napon kerül kifizetésre, azonban az összege az utalványon a 

rendszeres havi ellátástól elkülönült sorban külön feltüntetésre kerül. 

 

Bankszámlára történő utalás esetén a tizenharmadik havi nyugdíj, illetve 

tizenharmadik havi ellátás külön utalási tételként, de a nyugdíjakkal azonos 

napon, 2021. február 12-én kerül ügyfeleink számláin jóváírásra. 

 

A jogosult halála esetén a fel nem vett tizenharmadik havi nyugdíj, 

tizenharmadik havi ellátás kifizetése: 

 

A tizenharmadik havi nyugdíjra, tizenharmadik havi ellátásra jogosult 

személy január hónapban bekövetkező halála esetén a juttatást a vele közös 

háztartásban együtt élt házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő és 

testvér egymást követő sorrendben, ezek hiányában az örökös veheti fel a 

halál napjától vagy a hagyatéki végzés jogerőssé válása napjától számított 

egy éven belül. A kifizetés ez esetben nem hivatalból történik, ahhoz külön 

kérelem előterjesztése szükséges. 
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Vonatkozó jogszabályok: 

 a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. 

törvény 6/A. §, 102/K. § 

 a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 

végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 4. § 

 a tizenharmadik havi ellátásról szóló 342/2020. (VII. 14.) Korm. 

rendelet 

 

A veszélyhelyzet miatt az egészségi állapottól függő ellátások 

felülvizsgálata szünetel 

 

A koronavírus világjárvány miatti veszélyhelyzetre tekintettel a Magyar 

Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított, megváltozott 

egészségi állapotra tekintettel megállapított ellátások felülvizsgálata nem 

végezhető el. 

 

Fentiek miatt a megváltozott munkaképesség címén folyósított ellátásokban 

(rokkantsági ellátás, özvegyi nyugdíj, árvaellátás, valamint az 

egészségkárosodásra tekintettel megállapított baleseti járadék, rokkantsági 

járadék, bányászok egészségkárosodási járadéka, bányász dolgozó 

keresetkiegészítése, saját jogú nevelési ellátás /családi pótlék/, 

fogyatékossági támogatás) részesülő ügyfeleinket az alábbiakról 

tájékoztatjuk. 

 

A veszélyhelyzet fennállásáig orvosi felülvizsgálathoz szükséges irat 

megküldésére ügyfeleinket nem kérjük fel, az esedékes orvosi 

felülvizsgálatokat nem végezzük el, illetve azt nem kezdeményezzük az 

orvosszakértői szerveknél. 

 

Az ellátásokat a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság továbbra is folyósítja, az 

egészségi állapot esedékessé vált felülvizsgálata a veszélyhelyzet megszűnését 

követően fog megtörténni. 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

 556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, 

egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos 

intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi 

szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési 

rendjéről, 

 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30369.
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30369.
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30971.
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30971.
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=220809.
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=220809.
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Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

közleményei 

 

Fogyasztóvédelmi szakterület 

 

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról, valamint 

a szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 

rendeletek módosításának 2021. január 1-jei hatályba lépéséről szóló 

tájékoztató (Javasoljuk az önkormányzatoknak, hogy az illetékességi 

területükön székhellyel rendelkező kereskedelmi tevékenységet végző 

vállalkozásokat tájékoztassák a rendeletmódosítások hatályba lépéséről.): 

 

A módosítások tartalmának rövid összefoglalója: 

1. A termék értékétől függő sávos jótállás. A jótállásra kötelezett 

termékkör bővítése. 

2. A szigorúan számolt határidők. A jótállási idő nettó számítása. 

3. A jótállási jegyet ezen túl elektronikus formában is átadhatja a 

vállalkozás. 

4. A csomagolás nélkül is javításra adhatóság. 

5. A rögzített bekötésű termékek jótállási idejének kezdete. 

6. A szakvélemény kötelező tartalma.  

7. A minőségi hiba bejelentési lehetőségének bővítése. (nem csak a 

vásárlás helyén) 

8. Értesítési kötelezettség a javításról. 

 

1. A jótállási idő „sávossá” vált a termék árától függően és bővült a 

jótállásos termékek köre 

  

2021. január 1-jétől a kötelező jótállás alá tartozó termék árától függ, hogy 

hány év jótállás jár. A jótállási idő a termék árától függően 1, 2 vagy 3 év 

lehet. 

 Ha a kötelező jótállás alá eső termék ára 10 000 Ft – 100 000 Ft 

közé esik, 1 év a jótállás 

 Ha a kötelező jótállás alá eső termék ára 100 001 Ft – 250 000 Ft 

közé esik, 2 év a jótállás 

 Ha a kötelező jótállás alá eső termék ára a 250 000 Ft-ot meghaladja, 

3 év a jótállás 

 

A jótállásra kötelezett eddigi 29 termékcsoport az alábbiakkal bővült 37-re: 

 Nyílászárók 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen ablak, kül- 

és beltéri ajtó, garázsajtó; 
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 Árnyékolástechnikai eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így 

különösen kézi vagy motoros meghajtású redőny, reluxa, 

napellenző, szalagfüggöny; 

 Kaputelefon, riasztóberendezés, kamerás megfigyelőrendszer 10 

000 Ft eladási ár felett; 

 Garázskapu és egyéb kapu meghajtás, vezérlés 10 000 Ft eladási ár 

felett; 

 Zuhanykabin, kád, csaptelep 10 000 Ft eladási ár felett; 

 Napkollektor, napelemrendszerek 10 000 Ft eladási ár felett; 

 Játék hoverboard, játék elektromos roller, játék drón 10 000 Ft eladási 

ár felett; 

 Külön jogszabályban nyílt kategóriába sorolt drónok 10 000 Ft eladási 

ár felett. 

 

2. Egyértelművé váltak a javítással kapcsolatos határidők 

A) Ha egy kötelező jótállás alá tartozó termék első alkalommal hibásodik 

meg és a terméket értékesítő vállalkozás vagy a szerviz megállapítja, hogy a 

termék nem javítható, akkor a vállalkozás 8 napon belül köteles cserélni a 

terméket. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a 

fogyasztó által bemutatott, a termék árának megfizetését igazoló számlán 

vagy nyugtán feltüntetett vételárat 8 napon belül visszatéríteni a vásárló 

részére. 

  

B) Ha egy kötelező jótállás alá tartozó termék meghibásodik és a terméket 

értékesítő vállalkozás vagy a szerviz megállapítása szerint a termék javítható, 

akkor a vállalkozásnak a korábbi szabályoknak megfelelően ezután 

is törekednie kell a termék 15 napon belüli javítására. Ha a javítási idő a 15 

napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót legkésőbb a 15. napon 

tájékoztatni köteles a javítás várható időtartamáról. Ennek célja, hogy a 

vásárló tudja azt, hogy meddig kell a terméket nélkülöznie. A tájékoztatást a 

fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó 

általi átvételi igazolásra alkalmas más módon kaphatja meg legkésőbb a 

javításra átadástól számított 15. napon. A vállalkozás tájékoztatási 

kötelezettségének megvalósulását a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi. 

 

C) Ha egy kötelező jótállás alá tartozó terméket 30 napon belül nem tudja 

megjavítani a vállalkozás/szerviz, akkor a vállalkozás 8 napon belül cserélni 

köteles a terméket, tehát a fogyasztó egy új terméket kap. Ha a termék 

cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, 

a termék árának megfizetését igazoló számlán vagy nyugtán feltüntetett 

vételárat 8 napon belül visszatéríteni a fogyasztó (vásárló) részére. 
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D) Ha egy kötelező jótállás alá tartozó termék a harmadik javítást követően 

újból meghibásodik, akkor a vállalkozás 8 napon belül köteles cserélni a 

terméket, tehát negyedik alkalommal már nem ragaszkodhat a javításhoz a 

vállalkozás. A háromszori javítás nem ugyanazon hibára vonatkozik. Tehát 

nem azt értjük rajta, hogy a termék háromszor ugyanazt a hibát produkálja 

pl.: 3-szor elromlik a kapcsoló, hanem 3-szori hiba függetlenül attól, hogy 

összefüggnek-e, pl.: elromlik a kapcsoló, rossz a motor, kiszakad a vezeték 

Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által 

bemutatott, a termék árának megfizetését igazoló számlán vagy nyugtán 

feltüntetett vételárat 8 napon belül visszatéríteni a fogyasztó (vásárló) 

részére. 

 

E) A jótállás időtartama a 2021. január 1-jét követően vásárolt, kötelező 

jótállás alá tartozó termékek esetében meghosszabbodik a javításra átadás 

napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a 

hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta, azaz amíg a hibás termék a 

vállalkozásnál, vagy a szerviznél javítás alatt van. Így elkerülhető, hogy 

miközben a javítási idő alatt nem tudja használni a vásárló a terméket, lejár 

a termékre vonatkozó jótállási idő. Ez elsősorban a jótállási idő végéhez 

közeledve meghibásodott termékek esetén lehetséges. 

 

Fontos kiemelni, hogy a fenti A) - D) szabályok nem vonatkoznak az alábbi 

termékekre: 

elektromos kerékpár; elektromos roller; quad; motorkerékpár; segédmotoros 

kerékpár; személygépkocsi; lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi; 

utánfutó; motoros vízi jármű. 

 

3. E-jótállási jegyet is ki lehet állítani 

Továbbra is megmarad a lehetőség, hogy papíron, nyomtatott formában adja 

át a jótállási jegyet a fogyasztónak a vállalkozás. Azonban a vállalkozás 

dönthet úgy is, hogy a jótállási jegyet elektronikus úton adja a termék mellé, 

mind online vásárlás, mind üzletben történő vásárlás esetén. Az elektronikus 

úton átadott jótállási jegyet nevezzük e-jótállási jegynek. A vállalkozás dönti 

tehát el, hogy papír alapon vagy elektronikus formában adja át a vásárló 

részére a jótállási jegyet. Ha a fogyasztónak nem felel meg az elektronikus 

forma, ragaszkodhat a papír alapú jótállási jegyhez. 

  

Az e-jótállási jegyet legkésőbb a termék átadását vagy üzembe helyezését 

követő napon kell átadni a fogyasztó részére. Az e-jótállási jegy érkezhet e-

mail formájában vagy letölthető dokumentumként vagy felhasználói fiókba 

küldöttként vagy applikáción keresztül. 

  



50 
 

További újdonság, hogy az elektronikusan átadott számla egyben jótállási 

jegy is lehet abban az esetben, ha tartalma megfelel a jótállási jegyre 

vonatkozó összes előírásnak. 

  

4. A jótállás érvényesítéséhez nem kell a csomagolást megőrizni 

A gyakorlatban számos vállalkozás jogsértő módon megköveteli a termék 

eredeti csomagolásának megőrzését a jótállás érvényesítéséhez. A 2021. 

január 1-jétől érvényes szabályok egyértelműen kimondják, hogy a jótállási 

igény érvényesítésének nem feltétele a termék csomagolásának megőrzése. 

Tehát a csomagolás hiányában is érvényesíthető a jótállási igény. 

  

5. A jótállás kezdő időpontjának meghatározása beüzemeléshez kötött 

termék esetében 

Egyes kötelező jótállás hatálya alá tartozó termékek esetében beüzemelés 

szükséges a termék, például beépíthető tűzhely vagy kazán használatához. 

Előfordulhat, hogy a beüzemelésre a vásárláshoz képest később kerül sor. 

Ha ezt a fogyasztó a vásárlást követő 6 hónapon túl teszi meg, akkor a 

jótállás kezdő időpontja a termék átadásának (a vásárlásnak) a napja lesz. 

Ha a vásárlást követő 6 hónapon belül üzemelik be a terméket, akkor a 

beüzemelés napján kezdődik a jótállási idő. 

 

6. A szakvélemény kötelező tartalmi elemei meg vannak határozva 

A szavatossági és jótállási igény érvényesítéséhez a szakvélemény kérése 

továbbra sem kötelező előírás például egyszerű megítélésű, vagy a 

vállalkozás által nem vitatott esetekben. Ha a vállalkozás azonban azt állítja, 

hogy a fogyasztó okozta a termék hibáját, tehát a hiba a nem 

rendeltetésszerű használat miatt keletkezett a terméken, akkora hiba okát a 

vállalkozásnak kell bizonyítani szavatosság alá eső termékek esetében, a 

vásárlástól számított hat hónapon belül, majd ezt követően másfél évig a 

fogyasztónak kell bizonyítani. A bizonyítás a szakvéleménnyel történik. A 

jótállás esetében a teljes idő alatt a vállalkozás bizonyít, tehát a 

szakvéleményt a vállalkozásnak kell kérni. A 2021. január 1-jétől 

amennyiben minőségi kifogás merül fel, és a fogyasztó és a vállalkozás 

közötti jogvita megoldása érdekében készül szakvélemény, akkor a 

jogszabály rögzíti annak a kötelező tartalmi elemeit, azért, hogy a 

rendeltetésszerű használat bizonyítása ténylegesen megtörténhessen. 

  

A szakvélemény kötelező tartalmi elemei: 

 megrendelő neve és címe; 

 üzlet neve és címe; 

 vizsgálat tárgya; 

 vizsgálati díj összege; 

 vizsgálati díj fizetésére kötelezett; 
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 termék beérkezésének időpontja; 

 vásárlás időpontja; 

 minőségi kifogás bejelentésének időpontja; 

 fogyasztó kifogása; 

 vizsgálati módszerek; 

 vizsgálat megállapításai indokolással ellátva; 

 tájékoztatás; 

 egyebek. 

  

7. Több helyre is viheti a fogyasztó a terméket, ha az a vásárlást 

követően meghibásodott 

A 2021. január 1-jétől vásárolt, kötelező jótállás alá tartozó termékek 

esetében a jótállási igény érvényesítésének helye lehet a vállalkozás 

székhelye, telephelye, fióktelepe és a javítószolgálat is. A fogyasztó döntheti 

el, hogy melyikhez fordul kijavítás iránti igényével. A módosítás célja az volt, 

hogy elkerülhető legyen az a gyakorlat, hogy a jótállási igény intézését a 

vállalkozás a székhelyére teszi, így például egy békéscsabai fogyasztónak a 

budaörsi telephelyre kellene utazni a jótállási igények intézése érdekében. 

 

8. A szerviznek a kereskedő felé irányuló értesítési kötelezettségének 

pontosítása  

A 2021. január 1-jétől vásárolt, kötelező jótállás alá eső termékek esetében a 

javítószolgálat köteles igazolható módon értesíteni a vállalkozást, kereskedőt 

a termék kijavítását követő öt munkanapon belül a javítás elvégzéséről. Ezt a 

fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi. 

Ha a termék első alkalommal történő javítása esetén megállapítást nyer, 

hogy a termék nem javítható, a javítószolgálat köteles igazolható módon 

értesíteni erről a vállalkozást a megállapítást követő öt munkanapon belül. 

Ha a termék első alkalommal történő javítása esetén megállapítást nyer, 

hogy a termék javítása előreláthatóan tizenöt napnál hosszabb időt vesz 

igénybe a javítószolgálat köteles igazolható módon értesíteni a javítás várható 

idejéről a vállalkozást a megállapítást követő öt munkanapon belül. 

Ha a termék első alkalommal történő javítása esetén megállapítást nyer, 

hogy a termék javítása nem lehetséges harminc nap alatt, a javítószolgálat 

köteles igazolható módon értesíteni a vállalkozást a megállapítást követő öt 

munkanapon belül. 
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Útügyi szakterület 

 

1) A 2021. január 1-ével hatályba lépett útügyi szakterületi jogszabály- 

módosítások alapján a következő útépítési munkák váltak bejelentés 

köteles tevékenységgé, a korábbi engedélyezési eljáráshoz kötöttség 

helyett: 

 Közút és közforgalom elől el nem zárt magánút földút szintű kiépítése 

(létesítése), valamint korszerűsítése, forgalomba helyezése és 

megszüntetése (elbontása) – kivéve, ha a létesítés olyan ingatlant is 

igénybe vesz, amely nem áll az építtető tulajdonában (idegen terület 

igénybe vétele szükséges). 

 A bárki által igénybe vehető létesítményhez tartozó, az adott 

ingatlanon lévő parkolóhelyek és a hozzájuk vezető legfeljebb 50 m 

hosszú útfelület összesen 10 parkolóhelyig (meglévő és tervezett 

parkolóhelyek összesen). 

 Járda, gyalogút és ezek két méter szabadnyílást meg nem haladó 

műtárgyai – kivéve a nem az építtető tulajdonában lévő ingatlanokon 

történő – építése, korszerűsítése, forgalomba helyezése és 

megszüntetése (elbontása), valamint ezek nem közlekedési célú 

igénybevétele. (Ide nem értve a gyalog- és kerékpárutakat, valamint a 

közút építésével összefüggő járdaépítést – ezek továbbra is engedély-

kötelesek.) 

 Útfelújítás, korszerűsítés, illetve vasúti átjáró átépítése, felújítása, 

korszerűsítése során a munkaterületen ideiglenes terelőút kiépítése és 

elbontása, valamint eredeti állapotba történő visszaállítás a felújítással 

érintett út műszaki átadás átvételét követő 8 napig bezárólag. Ide 

értendő egy már meglévő, de elzárt terelőút ideiglenes megnyitása, 

majd újra elzárása is. 

 

A bejelentésben meg kell jelölni a bejelentő szervezet (beruházó) 

megnevezését, székhely és telephely címét, cégjegyzék-, illetve 

nyilvántartási számát, továbbá mellékletként csatolni kell: 

a) egyszerűsített tervdokumentáció: helyszínrajz, minta keresztszelvény, 

önálló gyalogút és út esetén hossz-szelvény, tervezői nyilatkozat, 

műszaki leírás, valamint az ingatlan-nyilvántartásba történő 

bejegyzéshez szükséges, érvényes záradékkal ellátott változási vázrajz 

tervezete, 

b) tervezői nyilatkozat, amely tartalmazza az útügyi műszaki előírásoktól 

való esetleges eltérést és annak természeti adottságokból fakadó 

indoklását, 

c) országos közúthoz történő csatlakozás, annak a területén való építés 

esetén az útügyi műszaki előírásoktól való eltérés esetén a felmentés, 

d) érintett útkezelők és közműkezelők hozzájárulása, 
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e) kezelői lehatárolási terv vagy azzal egyenértékű lehatárolásra 

vonatkozó nyilatkozat. 

 

Az építtető a bejelentéshez kötött építési tevékenységet a kivitelezés 

tervezett megkezdése előtt legalább tizenöt nappal köteles bejelenteni a 

hatóságnak – hatóságunk pedig a bejelentés tudomásul vételéről döntést 

hoz. Amennyiben azonban a bejelentés tudomásul vételét követő 30 

napon belül a bejelentett tevékenység végzését mégsem kezdik meg, 

akkor új bejelentést kell tenni. 

A jelenleg még érvényes útépítési engedéllyel rendelkező földutak vagy 

járdák esetében sem kerül sor a továbbiakban forgalomba helyezési 

engedélyezési eljárásra, csak a bejelentési kötelezettség alapján történő 

tudomásul vételre. 

 

2) Engedély nélküli, illetve engedélytől eltérő útépítés vagy engedély nélküli 

forgalomba helyezés, útmegszüntetés esetén közigazgatási szankcióként 

figyelmeztetés nem alkalmazható. 

 

3) Az útügyi engedélyezési eljárásokban a tűzvédelmi hatóság szakhatósági 

közreműködési jogköre megszűnt. 
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Az Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály közleményei 

 

 

Az ügyfelek számára adminisztratív terheket tartalmazó egyes törvények 

módosításáról szóló 2020. évi CLXIV. törvényben foglaltak szerint egyes 

agrárügyi és környezetvédelmi eljárásokban az ügyfelek „űrlap” kitöltésével is 

benyújthatják kérelmeiket a Komárom-Esztergom Megyei 

Kormányhivatalhoz. 

Az ügyfelek 2021. január 01. napjától a https://urlap.ekozig.kh.gov.hu 

honlapon, illetve a SZÜF – Személyre Szabott Ügyintézési Felületen lévő 

eljárások közül, a Nyomtatványkitöltő modulban kitöltött „űrlap” segítségével 

kérelmet nyújthat be. A kitöltött nyomtatvány elektronikus úton az ügyben 

eljáró illetékes Kormányhivatal hivatali kapuján/KÉR keresztül megfelelő 

szervezeti egység hivatali tárhelyére kerül. 

 

Földművelésügyi Osztály 

 

VADKÁRSZAKÉRTŐI NÉVJEGYZÉK 

 

A mezőgazdaságban és erdőgazdaságban a vad által okozott, továbbá a 

vadban okozott kár mértékének megállapításával kapcsolatos tevékenységre 

a jegyző által kirendelhető szakértők: 

 

1, Mezőgazdasági szakirányultság: 

N é v  L a k c í m  Telefon 

Varga Zoltán 2943 Bábolna, Víztorony u. 9. 30/575-2653 

Kása Róbert István 9330 Kapuvár, Szent László út 8. 30/701-1349 

Szabó Petra 8055 Balinka, Gajavölgy u. 27. 70/317-2161 

Reischl Gábor 9400 Sopron, Mikoviny utca 40. 30/257-5573 

Fehér Péter 7754 Bóly, Ady Endre utca 30. fsz. 11. 20/915-6501 

Brunner Sándor 2835 Agostyán, Kossuth utca 1/A. 30/491-6023 

Vinkovics Sándor Gábor 9444 Fertőszentmiklós, Mátyás király utca 53. 30/216-7635 

 

2, Kertészeti szakirányultság 

Kása Róbert István 9330 Kapuvár, Szent László út 8. 30/701-1349 

3, Erdőgazdasági szakirányultság 

Greiner József 2943 Bábolna, Marek u. 35. 20/943-2080 

Varga Zoltán 2943 Bábolna, Víztorony u. 9. 30/575-2653 

Kása Róbert István 9330 Kapuvár, Szent László út 8. 30/701-1349 

Szabó Petra 8055 Balinka, Gajavölgy u. 27. 70/317-2161 

  

https://urlap.ekozig.kh.gov.hu/
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Reischl Gábor 9400 Sopron, Mikoviny utca 40. 30/257-5573 

Fehér Péter 7754 Bóly, Ady Endre utca 30. fsz. 11. 20/915-6501 

Vinkovics Sándor Gábor 9444 Fertőszentmiklós, Mátyás király utca 53. 30/216-7635 
 

 

A szakértői névjegyzékben szereplő személyek megbízatása határozatlan 

ideig, illetve a névjegyzékből való törlésig szól. 
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Az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály közleményei 

 

Csökkenti a kormány az őstermelők és a családi gazdaságok terheit - 

https://kormany.hu/hirek/csokkenti-a-kormany-az-ostermelok-es-a-

csaladi-gazdasagok-terheit 

 

KIEGÉSZÜLT A „VP6-7.2.1.1-20 HELYI TERMÉKÉRTÉKESÍTÉST 

SZOLGÁLÓ PIACOK INFRASTRUKTURÁLIS- ÉS ESZKÖZ FEJLESZTÉS” 

CÍMŰ FELHÍVÁS 

 

Megjelent az elektronikus felület használatához és e-kérelem benyújtásához 

segítséget nyújtó felhasználói kézikönyv a Helyi termékértékesítést szolgáló 

piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése című (VP6-7.2.1.1-20 

kódszámú) felhívás vonatkozásában. 

 

https://www.palyazat.gov.hu/kiegszlt-a-vp6-7211-20-helyi-termkrtkestst-

szolgl-piacok-infrastrukturlis-s-eszkz-fejleszts-cm-felhvs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kormany.hu/hirek/csokkenti-a-kormany-az-ostermelok-es-a-csaladi-gazdasagok-terheit
https://kormany.hu/hirek/csokkenti-a-kormany-az-ostermelok-es-a-csaladi-gazdasagok-terheit
https://www.palyazat.gov.hu/kiegszlt-a-vp6-7211-20-helyi-termkrtkestst-szolgl-piacok-infrastrukturlis-s-eszkz-fejleszts-cm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/kiegszlt-a-vp6-7211-20-helyi-termkrtkestst-szolgl-piacok-infrastrukturlis-s-eszkz-fejleszts-cm-felhvs
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A Földhivatali Főosztály közleményei 

 

Közlemény az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében 

az adásvételi és haszonbérleti szerződések hirdetményi úton történő 

közlésével összefüggő eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII.12.) 

Korm. rendelet 2020. december 25. napjától hatályos módosításáról 

 

A Földforgalmi tv. (2013. évi CXXII. tv.) és a Fétv. (2013. évi CCXII.tv.) 2020. 

július 1-jén hatályba lépett rendelkezéseivel összefüggésben a Kormány 

593/2020. (XII.17.) Korm. rendelete módosította a 474/2013. (XII.12.) Korm. 

rendelet (továbbiakban: Korm. rend.) adásvételi és haszonbérleti 

szerződések hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó szabályait.  

 

A jegyzői hirdetményezést érintő jelentősebb változások az alábbiak. 

 

 A Korm. rend. 2.§ (3) bekezdése helyébe lépett rendelkezés szerint: 

(3) A közzétételi kérelmet a jegyző részére kell megküldeni, és csatolni kell az 

egységes okiratba foglalt adásvételi szerződést, valamint az elővásárlási 

jogosultságot bizonyító okiratokat. 

 

 A Korm. rend. 3.§-a az alábbi (1a) bekezdéssel egészült ki: 

(1a) A jegyző a közzétételi kérelem teljesítése során nem vizsgálja a 2. § (1) 

bekezdésében meghatározott ingatlan-nyilvántartási eljárás lefolytatására 

irányuló kérelem formanyomtatványt, valamint a 2. § (3) bekezdésben 

meghatározott elővásárlási jogosultságot bizonyító okiratokat. 

 

 A Korm. rend. 3.§ (4) bekezdése helyébe a következő bekezdés lépett, 

valamint a 3.§ további (5)-(8) bekezdésekkel egészült ki. 

(4)  A jegyző a 2. §-ban meghatározottak szerint benyújtott közzétételi kérelem 

alapján, annak beérkezését követő 15 napon belül a benyújtott eredeti 

adásvételi szerződések közül a nem biztonsági okmányon szerkesztett 

szerződések egyikén felismerhetetlenné teszi a Földforgalmi tv. 21. § (2) 

bekezdésében előírtak szerinti természetes személyazonosító adatokat, 

továbbá az aláírásokat és valamennyi egyedi azonosításra alkalmas 

adatot. Ez a szerződéspéldány kerül közzétételre az elektronikus 

tájékoztatási rendszer keretében működő magyarorszag.hu kormányzati 

portálon (a továbbiakban: kormányzati portál). Az adásvételi szerződés 

hirdetményi úton történő közlésének napja az a nap, amikor az 

adásvételi szerződés a kormányzati portálon közzétételre került. A 

jegyző a közzétételre kerülő adásvételi szerződésre rávezeti a közzététel 

időpontját és a Földforgalmi tv. 21. § (3) bekezdésében meghatározott, az 

elővásárlásra jogosult jognyilatkozatának megtételére nyitva álló 60 napos 
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határidő első és utolsó napját, azzal a figyelemfelhívással, hogy e 

határidő jogvesztő. 

 

(5)  Az adásvételi szerződésnek a kormányzati portálon való közzététele céljából 

a jegyző a (4) bekezdésben előírtak szerint anonimizált adásvételi szerződést - 

jogszabályban meghatározott biztonságos elektronikus dokumentum továbbító 

segítségével - az adásvételi szerződés beérkezését követő 15 napon belül 

megküldi a kormányzati portált üzemeltető szervezetnek (a továbbiakban: 

működtető szervezet). 

 

(6) A működtető szervezet köteles az adásvételi szerződést a kormányzati 

portálon a jegyző által az adásvételi szerződésen megjelölt közzététel napján 

közzétenni, és ezzel egyidejűleg a közzététel időpontjáról és tartalmáról a 

jegyző részére elektronikus úton automatikus igazolást küld. A jegyző köteles 

meggyőződni arról, hogy az adásvételi szerződés a kormányzati 

portálon közzétételre került. Ennek elmaradását haladéktalanul, 

igazolt módon jeleznie kell a működtető szervezetnek. Ha a működtető 

szervezet nem teszi közzé az adásvételi szerződést a jegyző által az 

adásvételi szerződésen megjelölt közzététel napján, a jegyző javítja a 

közzétételre megküldött szerződésen a (4) bekezdésben meghatározott 

adatokat, és a javított szerződéspéldányt megküldi a működtető 

szervezetnek a kormányzati portálon való közzététel céljából. 

 

(7) Az adásvételi szerződés tájékoztató jelleggel történő kifüggesztése 

esetén a jegyző a (4) bekezdésben meghatározottak szerint anonimizált 

adásvételi szerződés másolatát függeszti ki a hirdetőtáblára. A jegyző a 

kifüggesztett adásvételi szerződésre rávezeti a kifüggesztés időpontját és a 

Földforgalmi tv. 21. § (3) bekezdésében meghatározott, az elővásárlásra 

jogosult jognyilatkozatának megtételére nyitva álló 60 napos határidő első és 

utolsó napját, azzal a figyelemfelhívással, hogy e határidő jogvesztő. A jegyző 

a kifüggesztett adásvételi szerződésre rávezeti továbbá, hogy a 

kifüggesztés nem minősül az adásvételi szerződés közlésének. 

 

(8) Az adásvételi szerződés tájékoztató jellegű kifüggesztése közös 

önkormányzati hivatal esetében a közös önkormányzati hivatal 

hirdetőtáblájára és a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó önkormányzat 

hirdetőtáblájára való kifüggesztéssel történik. A közös önkormányzati 

hivatalhoz tartozó önkormányzat alatt a közös önkormányzati hivatalhoz 

tartozó, a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzatot kell érteni. 
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 A Korm. rend. 5.§ (1) és (2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések 

léptek: 

 

(1) A működtető szervezet a kormányzati portálról az adásvételi szerződést a 

jegyző által az elővásárlási jog gyakorlására nyitva álló 60 napos határidő 

utolsó napjaként az adásvételi szerződésen megjelölt napot követő 

legközelebbi munkanapon veszi le, ezzel egyidejűleg a levétel időpontjáról a 

jegyző részére elektronikus úton automatikus igazolást küld. A működtető 

szervezet a befogadott adásvételi szerződéseket 5 évig köteles megőrizni. A 

jegyző a közzétételre megküldött adásvételi szerződésre a 

kormányzati portálról történő levétel napján rávezeti a levétel 

napját, valamint az elektronikus közzététel megtörténtének tényét. 

Az adásvételi szerződés tájékoztató jelleggel történő kifüggesztése 

esetén a jegyző a levétellel egy időben rávezeti a kifüggesztett 

szerződésre a levétel napját, és a kifüggesztett szerződéspéldányt az 

okirattárában helyezi el. 

 

(2) A jegyző a (3) bekezdésben meghatározott tartalmú iratjegyzékkel együtt a 

hozzá benyújtott adásvételi szerződéseket, és az elővásárlásra jogosultak 

jognyilatkozatait, továbbá a működtető szervezet által a közzététel 

időpontjáról és tartalmáról, valamint a levétel időpontjáról megküldött 

automatikus igazolást a Földforgalmi tv. 22. § (1) bekezdésében 

meghatározott határidőben, az ott meghatározottak részére megküldi. Ha 

az adásvételi szerződés a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához 

kötött, a jegyző a közzétételi kérelem másolati példányát, az elővásárlási 

jogosultságot bizonyító okiratokat, valamint az ingatlan-nyilvántartási 

eljárás lefolytatására irányuló kérelem formanyomtatványt is megküldi a 

mezőgazdasági igazgatási szerv részére. Az okiratoknak a mezőgazdasági 

igazgatási szerv részére történő megküldése esetén a jegyző az 

irattovábbítás tényéről - azzal egyidejűleg - értesíti az eladót. 

 

 A Korm. rend. 6.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lépett: 

 

6. § A haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére a 2-4. §-ban 

foglaltakat a 7. §-ban és a 9-11. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, 

azzal, hogy   

a) az eladó alatt a haszonbérbeadót, 

b) a vevő alatt a haszonbérlőt, 

c) az adásvételi szerződés alatt a haszonbérleti szerződést, 

d) a Földforgalmi tv. 21. § (1) bekezdése alatt a Földforgalmi tv. 49. § (1) 

bekezdését, 

e) a Földforgalmi tv. 21. § (2) bekezdése alatt a Földforgalmi tv. 49. § (2) 

bekezdését és 
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f) az elővásárlási jogosultságot bizonyító okiratok alatt az előhaszonbérleti 

jogosultságot bizonyító okiratokat kell érteni. 

 A Korm. rend. 9. és 10.§-a helyébe az alábbi rendelkezések léptek: 

9. § A haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlése során 

figyelmen kívül kell hagyni e rendeletnek a biztonsági okmányon szerkesztett 

szerződésre, valamint az ingatlan-nyilvántartási formanyomtatvány kérelemre 

vonatkozó rendelkezéseit. 

10. § (1) A Földforgalmi tv. 47. § (5) bekezdésében meghatározott esetben a 

haszonbérbeadó a haszonbérleti szerződésben szereplő földek fekvése szerinti 

bármelyik illetékes települési önkormányzat jegyzője részére benyújthatja a 

közzétételi kérelmet. 

(2) A közzétételi kérelmet a jegyző részére kell megküldeni, és csatolni 

kell az egységes okiratba foglalt haszonbérleti szerződést, valamint az 

előhaszonbérleti jogosultságot bizonyító okiratokat. 

 

 A Korm. rend. 11.§ (1)-(3) bekezdései az alábbiak szerint módosultak: 

 

11. § (1) A jegyző a közzétételre kerülő haszonbérleti szerződésre 

rávezeti a közzététel időpontját és a Földforgalmi tv. 49. § (3) 

bekezdésében meghatározott, az előhaszonbérletre jogosult jognyilatkozatának 

megtételére nyitva álló 15 napos határidő első és utolsó napját, azzal a 

figyelemfelhívással, hogy e határidő jogvesztő. 

(2) A működtető szervezet a kormányzati portálról a haszonbérleti szerződést a 

jegyző által az előhaszonbérleti jog gyakorlására nyitva álló 15 napos határidő 

utolsó napjaként a haszonbérleti szerződésen megjelölt napot követő 

legközelebbi munkanapon veszi le, és ezzel egyidejűleg a levétel időpontjáról a 

jegyző részére elektronikus úton automatikus igazolást küld. A működtető 

szervezet a befogadott haszonbérleti szerződéseket 5 évig köteles megőrizni. A 

jegyző a közzétételre megküldött haszonbérleti szerződésre a 

kormányzati portálról történő levétel napján rávezeti a levétel napját, 

valamint az elektronikus közzététel megtörténtének tényét. A 

haszonbérleti szerződés tájékoztató jelleggel történő kifüggesztése esetén 

a jegyző a levétellel egy időben rávezeti a kifüggesztett szerződésre a 

levétel napját, és a kifüggesztett szerződéspéldányt az okirattárában helyezi 

el. 

(3) A jegyző az (5) bekezdésben meghatározott tartalmú iratjegyzékkel együtt a 

hozzá benyújtott haszonbérleti szerződéseket és az előhaszonbérletre 

jogosultak jognyilatkozatait, továbbá a működtető szervezet által a közzététel 

időpontjáról és tartalmáról, valamint a levétel időpontjáról megküldött 

automatikus igazolást a Földforgalmi tv. 50. § (1) bekezdésében meghatározott 

határidőben, az ott meghatározottak részére megküldi. Ha a haszonbérleti 

szerződés a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához kötött, a jegyző 

a közzétételi kérelem másolati példányát, valamint az előhaszonbérleti 
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jogosultságot bizonyító okiratokat is megküldi a mezőgazdasági igazgatási 

szerv részére. Az iratoknak a mezőgazdasági igazgatási szerv részére történő 

megküldése esetén a jegyző az irattovábbítás tényéről - azzal egyidejűleg - 

értesíti a kérelmező haszonbérbeadót. 

 

 A Korm. rend. 12.§ (5) és (6) bekezdései az alábbiak szerint módosultak: 

(5) A jegyzőnek az összefűzött haszonbérleti szerződések helyett a 

hiánytalanul kitöltött közzétételi közlemény egyik példányán 

felismerhetetlenné kell tenni a Földforgalmi tv. 49. § (3) bekezdésében 

előírtak szerinti természetes személyazonosító adatokat, valamint az 

aláírásokat, és ezt kell a kormányzati portálon közzétenni. 

(6) A 11. § (3) bekezdése szerinti irattovábbítás során a közzétett 

közzétételi közleményt, a működtető szervezet által a közzététel 

időpontjáról és tartalmáról, valamint a levétel időpontjáról megküldött 

automatikus igazolást is meg kell küldeni a közzétételi kérelmet benyújtó 

haszonbérbeadó tulajdonostárs, illetve a mezőgazdasági igazgatási 

szerv részére. 

 

 A Korm. rend. 13.§-a helyébe a következő rendelkezés lépett: 

13. § (1) Az elővásárlásra, valamint az előhaszonbérletre jogosultak 

tájékoztatása céljából elektronikus tájékoztatót kell közzétenni a 

kormányzati portálon. Az elektronikus tájékoztató közzététele iránt a 

jegyzőnek az adásvételi vagy a haszonbérleti szerződés, illetve a 

közzétételi közlemény (e §-ban a továbbiakban együtt: szerződés) 

kormányzati portálon való közzététel céljából történő megküldésével 

egyidejűleg kell intézkednie, és a működtető szervezet részére megküldenie. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti elektronikus tájékoztató a következő adatokat 

tartalmazza: 

a) a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat, 

b) a szerződés kormányzati portálon való közzétételének időpontja és a 

Földforgalmi tv. 21. § (3) bekezdése, illetve a 49. § (3) bekezdése alapján az 

elővásárlási, illetve előhaszonbérleti jog gyakorlására nyitva álló határidő 

utolsó napja, 

c) annak megjelölése, hogy a szerződés föld adásvételére vagy haszonbérletére 

vonatkozik, 

d) a szerződésben szereplő 

da) földrészlet (földrészletek) adatai: település, helyrajzi szám, művelési ág, 

területnagyság, tulajdoni hányad, 

db) ellenszolgáltatásként megjelölt vételár vagy haszonbér megjelölése. 

 (3) Az elektronikus adatlapnak a kormányzati portálon való közzététele 

céljából a jegyző a (2) bekezdésben foglalt adatokat - a földügyért felelős 

miniszter által erre a célra rendszeresített, a kormányzati portálon elérhető 

elektronikus űrlapon, jogszabályban meghatározott biztonságos elektronikus 
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dokumentumtovábbító szolgáltatás segítségével - a szerződéssel egyidejűleg 

megküldi a működtető szervezetnek. 

(4) A működtető szervezet köteles az elektronikus tájékoztatót a szerződéssel 

együtt a kormányzati portálon közzétenni, és a közzététel időpontjáról és 

tartalmáról automatikus igazolást küldeni a jegyző részére. A jegyző köteles 

meggyőződni arról, hogy az elektronikus adatlap a kormányzati 

portálon közzétételre került. Ennek elmaradását haladéktalanul, 

igazolt módon jeleznie kell a működtető szervezetnek. 

(5) A működtető szervezet a kormányzati portálról az elektronikus 

tájékoztatót a jegyző által az elővásárlási, illetve előhaszonbérleti jog 

gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napjaként megjelölt napot követő 

legközelebbi munkanapon veszi le - a szerződéssel egyidejűleg -, és a levétel 

időpontjáról automatikus igazolást küld a jegyző részére. A működtető 

szervezet a befogadott elektronikus űrlapok (2) bekezdésben foglalt adatait 5 

évig köteles megőrizni. 

(6) Az elektronikus tájékoztató közzétételéhez szükséges elektronikus 

űrlap kitöltéséért, valamint a szerződés anonimizálásáért és a 

szerződésre rávezetett adatokért a jegyző, az elektronikus adatlap, 

valamint a szerződés közzétételéért a működtető szervezet felelős. 

 

 A Korm. rend. a 18. §-al egészült ki, mely értelmében: 

E rendeletnek az 593/2020. (XII. 17.) Korm. rendelettel (a 

továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. 

hatálybalépésének napján vagy azt követően a jegyző részére 

megküldött adásvételi és haszonbérleti szerződésekre kell alkalmazni. 
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A Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály közleményei 

 

Avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó előírások 

 

Belterületi égetés 

 

„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. A törvény megszünteti az 

önkormányzatok képviselő testületének hatáskörét, amely szerint 

rendeletben szabályozhatják az avar és kerti hulladékok égetését, azonban a 

veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő 

szabályokról szóló 549/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. §-sa az alábbiak 

szerint rendelkezik: 

 

„A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 

rendelkezéseitől eltérően 2021. január 1-jétől a veszélyhelyzet kihirdetéséről 

szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig 

a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik a 

háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, 

az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő 

megállapítása”. 

 

A fentiek alapján – összhangban a jelen Önkormányzati Hírlevél 34. oldalán 

leírtakkal - a tárgyban kiadott önkormányzati rendeletek hatályban 

maradnak a veszélyhelyzet ideje alatt, így ahol az Önkormányzati rendelet 

lehetővé teszi, ott lehetséges az égetés a helyi rendben megfogalmazott 

feltételek mellett. 

 

Külterületi égetés 

 

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

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

tűzmegelőzés szabályait, mely szerint: 

 

225. § (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, 

tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a 

külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett 

hulladék szabadtéri égetése tilos. 
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226. § (1) Ha azt jogszabály lehetővé teszi, külterületen az ingatlan 

tulajdonosa, használója legfeljebb 10ha egybefüggő területen irányított 

égetést végezhet. 

(2) Az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi 

koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét a megkezdés előtt 5 

nappal az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez 

írásban be kell jelenteni. 

(3) Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély 

esetén azt azonnal el kell oltani. 

(4) Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és 

robbanásveszélyt ne jelentsen. 

(5) Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, 

és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell 

szüntetni. 

 


