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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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Hatósági Főosztály  
 

Tájékoztatás hivatali kapus elérhetőségekről 
 

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztályának 

egyes szakterületei a korábbi évek gyakorlatának megfelelően az alábbi 

hivatali kapukon fogadják a küldeményeket: 

 

Hatósági és Oktatási Osztály és Törvényességi Felügyeleti Osztály:  

Hivatali kapu rövid neve: KEMKHEHOTF; KRID azonosítója: 732742355 

 

Igazságügyi Osztály:  

Hivatali kapu rövid neve: KEMKHISZ; KRID azonosítója: 223359118 

 

Szociális és Gyámügyi Osztály:  

Hivatali kapu rövid neve: KEMKHGYAMH; KRID azonosítója: 623399738 

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Törvényességi Felügyeleti Osztály 

különállóan kizárólag egy technikai hivatali kapuval rendelkezik, mely olyan 

hivatali kapu, amely nem címezhető webes felületen, de dokumentumot lehet 

küldeni róla, bizonyos igazolásokat (letöltési, meghiúsulási) fogad, illetve a 

gépi interfész egyéb funkcióit is nyújtja.  

 

Fentiek miatt kérem, hogy a törvényességi felügyeleti szakterület 

részére esetlegesen hivatali kapun küldött küldeményeit továbbra is a 

KEMKHEHOTF elnevezésű hivatali kapura szíveskedjen megküldeni.  

 

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal vezetőségének szánt 

küldemények fogadására továbbra is a KEMKH elnevezésű, 409747359 KRID 

azonosító alatt működő hivatali kapu szolgál.  
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Hatósági Főosztály – Törvényességi Felügyeleti Osztály 
 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 44. §-ában rögzített rendkívüli testületi ülés kötelező 

összehívását érintő szabályozás 

 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Mötv.) 44. §-ának rendelkezése értelmében a polgármester 
köteles a testületi ülést összehívni a települési képviselők egynegyedének, a 
képviselő-testület bármely bizottságának vagy a kormányhivatal vezetőjének 

a rendkívüli ülés összehívására irányuló indítványára, amelyben meg kell 
határozni a testületi ülés összehívásának indokát.  
 

Jogszabálysértő a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban: SzMSz), ha az ülés összehívásának feltételeként – 

az összehívás indokát tartalmazó indítvány mellett – egyéb feltételek is 
megjelölésre kerülnek, amelyek hiányában a polgármester nem hívja össze a 
képviselő-testület ülését. 

 
Az Mötv. hivatkozott jogszabályhelyéből az állapítható meg, hogy az Mötv. a 
rendkívüli testületi ülés kezdeményezése kapcsán egyetlen jogszabályi 

kötelezettséget ír elő a kezdeményezők számára garanciális szabályként, 
nevezetesen azt, hogy meg kell jelölni az indítványban a rendkívüli ülés 

összehívásának indokát. Az SzMSz-ben egyéb kötelezettséget, feltételt nem 
lehet előírni a rendkívüli testületi ülés összehívásának további feltételeként. 
Jogszabálysértő tehát egyéb feltételként előírni pl. írásos előterjesztést, 

napirendi pont meghatározását, napirendi pont előadójának megjelölését, 
stb. 

 
Az Mötv. hivatkozott rendelkezése nem zárja ki, hogy a képviselő-testület az 
SzMSz-ben további kötelező összehívási eseteket határozzon meg, amelynek 

során a helyi jogalkotónak nem az a feladata, hogy azokat egzakt módon, 
tételesen felsorolja, hanem az, hogy rögzítse a rendkívüli ülés alapjául 
szolgáló rendkívüli vagy azonnali intézkedést igénylő helyzeteket, 

körülményeket, eseményeket. Ha más, rendkívüli, kivételes körülmények 
vagy események indokolják a képviselő-testület szükség szerint is tarthat 

ülést. Kizárólag ezekben az esetekben lehet rögzíteni – a rendkívüli ülések 
eljárási rendjének szabályozásakor – a kezdeményezéshez kötődő további 
tartalmi és/vagy alaki követelményeket. 

 
Az Mötv. 44. §-a értelmében a polgármesternek a rendkívüli ülést a 

kezdeményezéstől számított 15 napon belüli időpontra kell összehívnia. A 
rendkívüli ülés e kötelező összehívására vonatkozó törvényi előírástól eltérni 
nem lehet, azaz 15 napnál rövidebb határidő megállapítása az SzMSZ-ben 

jogszabálysértő. E határidő szűkítésére, attól való eltérésre a jogszabály nem 
ad felhatalmazást. Az SzMSz az ülés megtartására a felettes jogszabályban 
meghatározott kógens határidőtől eltérő, annál rövidebb határidőt (pl. 8 nap) 

tehát nem állapíthat meg. 
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A nyílt és zárt ülés megtartásának alapvető szabályairól 
 

A képviselő-testületi ülések főszabály szerint nyilvánosak, kivételt csupán 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 46. § (2) bekezdésében felsorolt zárt ülés tartásának 

esetei képeznek. 
 

Zárt ülés tartására az Mötv. 46. § (2) bekezdése alapján három esetben van 
lehetőség:  
a) zárt ülés tartása kötelező önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, 

méltatlansági, kitüntetési ügy tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, 
valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén, 
b) az érintett kérésére kell zárt ülést tartani a törvényben meghatározott 

személyi kérdéseket érintő döntésekhez kapcsolódva (választás, kinevezés, 
felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás 

megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor), illetve  
c) a képviselő-testület mérlegeli, hogy a törvényi feltételek fennállnak-e és 
szükség van-e zárt ülésre. Zárt ülést rendelhet el a vagyonával való 

rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek 
meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az 
önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené. 

 
Az Mötv. 46. § (2) bekezdése tételesen, kellő konkrétsággal sorolja fel a zárt 

ülés tartásának eseteit, így az egyes esetekben egyértelműen behatárolható a 
zárt ülés tartásának kötelezettsége, vagy lehetősége. Mivel pl. a települési 
támogatás önkormányzati hatósági ügy, zárt ülésen tárgyalandó. Az egyedi 

önkormányzati hatósági ügyek egyik csoportja, a lakásbérbeadási ügyek is 
zárt ülésen tárgyalandók (lsd. NAIH/2019/6273/3. számú NAIH tájékoztató). 

 
Az érintett személy nyilatkozatát be kell szerezni az Mötv. 46. § (2) bekezdés 
b) pontban meghatározott tárgykörök esetében. Az információs 

önrendelkezési jogból következően a képviselő-testület kötve van az 
érintett nyilatkozatához, azt nem bírálhatja felül, az érintett 
rendelkezési jogát nem vonhatja el. Amennyiben az érintett 

nyilatkoztatására nem kerül sor, illetve nem nyilatkozik, a képviselő-
testületnek zárt ülést kell tartania. A későbbi viták elkerülése 

érdekében célszerű, ha az előterjesztéshez csatolják az érintett 
nyilatkozatát, amely alapján megállapítható, hogy az ülés nyíltnak, 
vagy zártnak tekintendő-e. A nyilatkozat elmulasztása esetén e tényt 

célszerű az előterjesztő által a jegyzőkönyvbe rögzíteni.  
 

Több érintett esetén akkor kerülhet sor nyilvános ülés lefolytatására, 
ha mindannyian egyhangú nyilatkozatukkal hozzájárulnak a nyilvános 
ülés tartásához. Amennyiben az érintettek nyilatkoztatására nem kerül 

sor, illetve egyikük sem nyilatkozik, vagy a több érintettből akár csak 
egy személy is kéri a zárt ülés tartását – a képviselő-testületnek zárt 
ülést kell elrendelnie.   
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Az állásfoglalást igénylő személyi ügyek közé azon személyi ügyek tartoznak, 
melyek tekintetében a képviselő-testület az érintett személy munkajogi 

helyzetét érintő jogszabályban meghatározott hatáskörrel (véleményezési, 
egyetértési, döntési jogkörrel) rendelkezik. Ilyen ügy pl. a polgármester 
jutalma. Az Mötv. 52. § (3) bekezdése értelmében a közérdekű adat és a 

közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét zárt ülés tartása 
esetén is biztosítani kell. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény 225/K. § (7) bekezdése értelmében a polgármesteri jutalom, 
mint egyéb juttatás közérdekű adat. A hivatkozott rendelkezések értelmében 
zárt ülés tartása esetén is nyilvánosságra kell hozni a polgármester 

jutalmazásával kapcsolatos döntést, emiatt a zárt ülés tartása ebben az 
esetben nem indokolt. 
 

Az önkormányzat vagyonával való rendelkezés esetén kerülni kell a zárt ülés 
tartását. Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontjában felsorolt esetekben – ha a 

nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené 
– a képviselő-testület – mérlegelési jogkörével élve – zárt ülést rendelhet el. 
Az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat 

vagyona nemzeti vagyon. Az Alaptörvény 39. cikke a közpénzekkel való 
gazdálkodás átláthatóságának követelményét, a közpénzekre és a nemzeti 
vagyonra vonatkozó adatok közérdekű adattá minősítését alkotmányos 

rangra emelte. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 7. § (1) 
bekezdése értelmében  a nemzeti vagyonnal felelős módon, 

rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. Az információs önrendelkezési jogról és 
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3a) bekezdése 
értelmében az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az államháztartás alrendszerébe 
tartozó valamely személlyel pénzügyi vagy üzleti kapcsolatot létesít, köteles e 

jogviszonnyal összefüggő és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozóan - 
erre irányuló igény esetén - bárki számára tájékoztatást adni. A tájékoztatási 
kötelezettség a közérdekből nyilvános adatok nyilvánosságra hozatalával 

vagy a korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozott adatot 
tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is teljesíthető. A fentiek 
értelmében az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos ügyek tárgyalásánál 

kerülendő a zárt ülés elrendelése (pl. gazdasági társaság beszámolója).  
 

Az Mötv. 60. §-a alapján a bizottsági ülésről készült jegyzőkönyv tartalmára 
is a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvezésére vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni, így a nyílt és zárt képviselő-testületi ülésre vonatkozó szabályok 

a bizottságok esetében is alkalmazandóak. 
 

A meghívóban fel kell tüntetni a zárt ülésen tárgyalandó napirendeket is. 
Amennyiben a meghívón az Mötv. 46. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti 
tárgykör szerepel, ez esetben nem kell külön határozattal dönteni a zárt ülés 

tartásáról. Ezekben az esetben elegendő az ülés napirendjének elfogadása. 
Az Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott esetekben a zárt ülés 
tartásáról viszont külön határozatot kell hozni.  

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100196.tv#lbj54id2700
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Amennyiben nyílt és zárt képviselő-testületi vagy bizottsági ülések tartására 
is sor kerül ugyanazon a napon, fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a 

jegyzőkönyvek tartalmazzák a nyílt ülés kezdő és záró időpontját, továbbá a 
zárt ülés kezdő és záró időpontját (nap, óra, perc). Amennyiben a nyílt 
ülésről készült jegyzőkönyvben utalás történik arra, hogy a képviselő-testület 

zárt ülést tart és így folytatja munkáját, akkor a jegyzőkönyvben arra is 
utalni kell, ha a zárt ülést követően a képviselő-testület nyílt ülésen folytatta 

a munkát. Az Mötv. 52. § (1) bekezdés b) pont alapján minden esetben utalni 
kell arra, hogy a nyílt ülés mikor fejeződött be. 
 

A döntések sorszámozásának folyamatosnak kell lennie. A Magyar Közlöny 
kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi 
szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 

5/2019. (III. 13.) IM rendelet 17. § (1) bekezdés értelmében a minősített 
adatot nem tartalmazó közjogi szervezetszabályozó eszközök sorszámát 

a kibocsátó és a közjogi szervezetszabályozó eszköz típusa szerint 
évenként egytől kezdődően, a közzététel ideje szerint folyamatosan, 
növekvő sorrendben kell meghatározni, függetlenül a közzététel 

módjától. Ennek értelmében a nyílt és a zárt képviselő-testületi, illetve 
bizottsági ülésen meghozott határozatokat folyamatosan kell 
sorszámozni, vagyis adott éven belül a nyílt és zárt ülésen hozott 

döntések sorszáma nem egyezhet meg. 
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Hatósági Főosztály – Hatósági és Oktatási Osztály 
 

Tájékoztatás a polgárok személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény módosításáról  

 

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. 
évi LXVI. törvény (Nyvtv.) 2022. január 1. napjától hatályos 26. § (5c) 
bekezdésének értelmében nem vezethet a lakcímadat 
érvénytelenségének megállapítására az a körülmény, hogy a polgár 
nem él életvitelszerűen a lakóhelyként bejelentett lakásban. 

A jogszabály-módosításhoz kapcsolódó indokolás szerint az Nytv. 26. § (5a) 
és (5b) bekezdése a lakcímadat érvénytelenségének (nem valós voltának) 

megállapítása körében kiemelt szerepet biztosít a szállásadó 
nyilatkozatának. A módosítás e körben egyértelművé teszi, hogy az 

érvénytelenséget nem alapozhatja meg önmagában az a körülmény, hogy a 
polgár nem a lakóhelyén lakik.  

Az Nytv. 5. § (2) és (3) bekezdése helyébe – szintén 2022. január 1-jei 
hatállyal - a következő rendelkezések lépnek: 

(2) A polgár lakóhelye: annak a lakásnak vagy szállásnak (a 
továbbiakban együtt: lakás) a címe, amely a polgár állammal, továbbá 
a természetes és jogi személyekkel, jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezetekkel való hivatalos kapcsolattartása, valamint lakóhelyhez 
kötött jogai és kötelezettségei megalapozásául szolgál. 

(3) A polgár tartózkodási helye: annak a lakásnak a címe, ahol a 
polgár - a lakóhely-változtatás szándéka nélkül - három hónapnál 

hosszabb ideig tartózkodik. 

Az Nytv. 26. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 

(1) A Magyarország területén élő, e törvény hatálya alá tartozó polgár 

[4. § (1) bekezdés] köteles lakóhelyének címét nyilvántartásba vétel 
céljából bejelenteni. A tartózkodási hely címe bejelenthető (a lakó-, 
illetve a tartózkodási hely bejelentése a továbbiakban együtt: 

lakcímbejelentés), vagy a 26/A. §-ban meghatározottak szerint 
valamely jogosultság feltételeként bejelentendő. Ha a 
lakcímbejelentésre költözéssel összefüggésben kerül sor, a bejelentést 

a beköltözéstől vagy a kiköltözéstől számított három munkanapon 
belül kell megtenni. 

Az Nytv. 26. §-a a fent hivatkozott (5c) bekezdésen felül a következő (5d) 
bekezdéssel egészül ki: 

(5d) Ha a polgár a tartózkodási helyét bejelentette, a tartózkodási hely 
megváltoztatását, valamint tartózkodási hely újabb tartózkodási hely 

létesítése nélküli megszüntetését köteles bejelenteni. 

A lakcímadat bejelentésére nyitva álló határidős rendelkezés módosítására 
azért volt szükség, mert a lakóhely definíciójának módosítása révén a lakcím 
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változása nem szükségképpen áll költözéssel összefüggésben. Ennek 
megfelelően a rendelkezés általánosságban csak azt mondja ki, hogy a 

lakóhely címét be kell jelenteni (értelemszerűen ennek felmerülése során), ha 
pedig a lakcímváltozás költözéssel áll összefüggésben, akkor a korábbi 
szabályozáshoz hasonlóan erre három nap áll rendelkezésre a költözéstől 

számítva. 
 

Szintén az Nytv. 26. §-ának módosításával teljesül az a jogalkotói cél, hogy a 
tartózkodási hely bejelentése a jövőben kötelezettség helyett egy lehetőség. 
Annak érdekében ugyanakkor, hogy a nyilvántartás a valóságot tükrözze, a 

polgárnak továbbra is be kell jelentenie egy korábban már bejelentett 
tartózkodási hely megváltoztatását vagy megszüntetését. 
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Kérdések és válaszok  
az Országos Kereskedelmi Nyilvántartási Rendszer (OKNYIR)  

és a  Közigazgatási Szankciók Nyilvántartása (KSZNY)  
használatával kapcsolatban 

 

 

1. Megkönnyítené a rendszer használatát, ha a felhasználók értesítést 
kaphatnának a jelszavuk közelgő lejártáról, s így időben 
gondoskodhatnának annak rendszeres módosításáról. Jelenleg ez 
sajnos nem történik meg és napokra megakaszthatja a munkát, mire 
kiderül, hogy csak egy lejárt jelszó, vagy esetleg más technikai jellegű 
probléma miatt nem sikerül belépni a felületre. 

A központi jogosultság-kezelő rendszer a jelszavak közeli lejáratától e-

mail útján minden esetben üzenetet(ket) küld a felhasználónak. Az 
automata e-mail a noreply@idm.kh.gov.hu e-mail címről kerül 

kiküldésre, a jelszavak lejáratát megelőző, 15, 5, 3, 2, 1 napokon, 
valamint a lejárat napján. Javasolt, hogy a felhasználók fordítsanak 
kiemelt figyelmet a postafiókjukba érkezett üzenetekre (szükség esetén 
ellenőrizzék a SPAM mappa tartalmát is).  

 

2. A lekérdezés menete egyértelmű, az igazolás jól áttekinthető és 
értelmezhető. A döntés létrehozása szintén egyértelműen kezdődik. 
Nagyon jó, hogy egy kattintással csatolható a lekérdezés is, de van egy 
olyan észrevétel, hogy ezen a felületen lehessen 
hozzácsatolni/létrehozni a szankciót is. Tehát ne a „Döntésben szereplő 
szankcionáltak”-nál kelljen rákattintani a „Részletek”-re és onnan 
létrehozni az új szankciót, hanem az új szankciót létre lehessen hozni a 
”Hatósági döntés adatai” oldalról. Több rögzítés után még mindig 
keresni kell, hogy ezt a funkciót hol találjuk.  

Az észrevételt és a javaslatot köszönjük. A KSZNY jövőbeli 

továbbfejlesztése kapcsán tervezzük az adatfelviteli képernyő további 
egyszerűsítését, valamint az „egyablakos” szankciórögzítést. 

 

3. Mindkét rendszer tekintetében a legnagyobb gondot az okozza, hogy 
amennyiben nem lépnek be a rendszerbe (havonta), újra meg kell kérni 
a jogosultságot. 

A KSZNY és az OKNYIR jogosultságkezelését is ellátó központi 
szakrendszer alapján a jelszavakat a felhasználóknak három havonta 
szükséges megújítaniuk. A jelszó közeli lejáratáról a felhasználók 
külön e-mail üzenetet kapnak. 

 

4. Kereskedelmi ügyek rögzítésénél abban az esetben, amikor a 
Kormányhivatal más város vagy település jegyzőjét jelöli ki egy ügy 
elintézésére: pl. mint komáromi hivatal kijelölésre került Almásfüzitő 
ügyének intézésében, rögzítésre kerül az üzlet címe, bal felső sarokból 
kikerül a pipa („nem csak az illetékességi területen”), de mivel nem 

mailto:noreply@idm.kh.gov.hu
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komáromi a cím, a rendszer nem engedi elmenteni  Hibaüzenet: 
(H803) „A megadott irányítószámra önnek nincs illetékessége”. Emiatt 
nem lehet rögzíteni az üzletet. Mi a megoldás arra, hogy kijelölés esetén 
más illetékességi területen lévő üzletet is rögzíteni lehessen? 

Az üzlet rögzítésekor a További adatok mezőre kattintva a „kijelöléssel 
érintett ügy” adatmezőt szükséges kitölteni a nyilvántartásba vétel és a 

kereskedelmi tevékenység módja (bejelentés/engedélyköteles) 
blokkban. Ezt követően az eljáró hatóságot kijelölő döntés számának 
felvitelét követően rögzíthető a nyilvántartásban az üzlet. Egyéb 

esetben az illetékességi területen kívüli üzlet rögzítése ellentétes a 
jogszabályokkal. 

 

 

5. Üzlet megszűnése esetén: rögzítésre kerül a megszűnés, amelyet csak a 
törlés opcióval lehet megtenni (Törlés  Új státusz: Törölt, Törlés indoka: 
üzlet ekkor és ekkor bezárt), azonban ezzel az egész rendszerből 
törlődik az üzlet, illetve a kereskedő is, amelyről ezt követően 
semmilyen adat nem kereshető vissza. Ellenben az ASP 
nyilvántartással, amelyben minden adat megmarad a törlés tényének 
rögzítése után is. Ez így rendben van, vagy esetleg létezik más módja is 
a megszűnt üzlet rögzítésének? 

Az adatvédelmi szabályok a személyes adatok célhoz és határidőhöz 

kötött kezelését teszik lehetővé. Az adatok határidőhöz nem kötött 
készletszerű tárolása és kezelése az alkotmányossági 
követelményeknek nem felel meg, 

Az OKNYIR éppen ezért az adatvédelmi szabályokkal összhangban teszi 

lehetővé a hatóságok által törölt szolgáltatók adatainak – 
meghatározott ideig történő – tárolását és kezelését. A törölt rekordok 
megjelenítését a hatóságok a „Törölt rekordok is” elnevezésű mező 
kiválasztásával tudják kilistázni. 

A kereskedelmi hatóságoknál kezelt papír alapú iratok megőrzésére és 
selejtezésére az irányadó jogszabályok adnak iránymutatást. 
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6. A rendszer használatát továbbra is nehezíti és lassítja, hogy a belépést 
követően, amennyiben 1-2 percig nem használjuk a rendszert, kilépteti 
a felhasználót, ezáltal utána újból be kell jelentkezni minden 
alkalommal. Javaslat, hogy tegyék lehetővé ennek az időszaknak a 
meghosszabbítását annak érdekében, hogy ha valami miatt pl.: 
telefonhívás miatt meg kell szakítani a munkát, ne kelljen újból belépni 
a rendszerbe. 

Informatikai biztonsági okból a rendszer 15 percnyi inaktivitást 
követően jelentkezteti ki automatikusan a felhasználót. 

 

7. A működési engedély berögzítésénél a dátumot nem lehetséges javítani. 
Azzal a nappal kerül be a rendszerbe, amely napon a berögzítés 
megtörténik. 

A hatályos jogszabályok szerint a hatóság döntése (működési engedély) 

a döntés véglegessé válásával (a döntés közlésével) áll be. Ennek okán 
a dátum javítása nem indokolt. Tekintettel arra, hogy az OKNYIR 
közhiteles hatósági nyilvántartás, így az adatokat - a közölt, véglegessé 

vált döntést követően - a hatóságoknak az adatokat körültekintően kell 
rögzíteniük a nyilvántartásba.   

 

8. Az OKNYIR rendszer használatával kapcsolatban észrevétel, hogy új 
kereskedelmi egység rögzítésénél az ASP iparker szakrendszer is 
generál egy külön nyilvántartási számot, és az OKNYIR rendszer is 
generál egy ettől teljesen eltérő nyilvántartási számot. Ez a kettősség 
zavaró. 

A korábbi tájékoztatásnak megfelelően felhívjuk a hatóságok szíves 

figyelmét hogy 2021. január 1-jétől az OKNYIR minősül közhiteles 
kereskedelmi hatósági nyilvántartásnak, és az OKNYIR által képzett 

nyilvántartási szám az egyetlen nyilvántartási szám, ami a hivatalos 
iratokon megjelenhet. Minden egyéb azonosítószám csak belső 
felhasználásra alkalmazható. 

 

9. Az OKNYIR programból kinyomtatható igazolás hiányos, további 
szerkesztést igényel. A szerkesztés során külön ki kell választani a 
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felkínált lehetőségek közül a megfelelőt (tevékenység megnevezése, 
ingatlan használatának jogcíme).  

Az iratminta segítségként, mintegy sorvezetőként került be a 
nyilvántartásba, könnyítésként a hatósági munkához. Egyéni, 

kereskedelmi hatósági döntés kérdése, hogy azt hasznosítják, avagy 
nem. Az iratminták szabadon szerkeszthetők, használatuk nem 

kötelezettség, csak lehetőség. Az iratminta sablonok frissítése és 
aktualizálása az üzemeltető részéről folyamatban van.  

 

10. Önkormányzati rendelet alapján kiadott figyelmeztetéseket 
hatóságunk továbbra sem tud rögzíteni. 

A hatóság által észlelt adatrögzítési probléma a szükséges jogosultsági 
beállítások hiányából adódott. A bejelentés vizsgálatát követően a hiba 

2021 decemberének első napjaiban elhárult. Ezt követően a döntések 
már rögzíthetők. 

 

Tájékoztatás az OKNYIR és az ASP Iparker szakrendszerek közötti 
ismételt adatmigrációval és a két rendszer közötti közvetlen 

adatkapcsolat kialakításával összefüggésben 
 

Az OKNYIR szakrendszerben közzétett korábbi tájékoztatóban foglaltak 
továbbra is irányadóak. 

Az OKNYIR rendszerbe 2021. január első napjaiban migrált, kereskedelmi 

tevékenységekre vonatkozó adatok (kereskedők, üzletek) betöltésére a 
megbízott NISZ Zrt. által rendelkezésre bocsátott adatállomány alapján 
került sor. Sajnálatos módon a legyűjtött adatállományban szereplő adatok 
sok esetben hiányosak, illetve hibásak voltak.  

Ilyen hiba volt például: 

 a hatóságok által nyilvántartásba vett kereskedők, szolgáltatók 
nyilvántartási számai nem minden esetben tartalmaztak év 
megjelölést; 

 a kereskedő, szolgáltató azonosítására szolgáló statisztikai számjel 
hiányosan vagy üresen került átadásra; 

 a kereskedelmi tevékenységekre vonatkozó adatok nem voltak teljes 
körűek; 

 a nyitvatartási időre vonatkozó részadatok nem minden esetben 
kerültek átadásra. 

Az OKNYIR-ba betöltött adatok hibáját, hiányosságát az üzemeltető saját 
maga, valamint a hatóságok is észlelték mellyel kapcsolatban több esetben 
bejelentéssel is éltek.  

A bejelentések nyomán az OKNYIR üzemeltetője és az ASP Iparker 
szakrendszert üzemeltető Magyar Államkincstárral felvette a kapcsolatot. 
Megállapítást nyert, hogy a hibás, hiányos adatok sok esetben azért nem a 

megfelelő adattartalommal kerültek átemelésre, mert a kereskedelmi 
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hatóságok az általuk vezetett ASP szakrendszeri nyilvántartásokban sem 
rögzítették megfelelően az adatokat.  

Mindezek miatt a Kincstár felkérte a települési önkormányzatok jegyzőit, 
hogy a nyilvántartott adatok tekintetében a szükséges adattisztítási 
(módosítási/törlési) feladatokat folyamatosan végezzék el. 

Az OKNYIR-ba migrált hibás, hiányos adatokat jelenleg a hatóságok 
manuális úton, adatmódosítással tudják kijavítani. 

Ugyanakkor a szakrendszer üzemeltetője között megállapodás született arra 
vonatkozóan, hogy az ASP és az OKNYIR közötti közvetlen adatkapcsolatot 

lehetővé tévő interfész útján újabb központi adatmigrációra kerül sor, 
melynek során a hibás, hiányos adatok újból áttöltésre kerülnek. Az 

interfész továbbá lehetőséget teremt arra is, hogy a hatóságok az újonnan 
bejegyzett kereskedők, szolgáltatók adatait az ASP Iparker szakrendszerén 
keresztül, közvetlenül is beküldhessék az OKNYIR-ba.  

A közvetlen adatkapcsolatot biztosító interfész oldali fejlesztések mind az 

ASP, mind pedig az OKNYIR oldalán elkészültek. Jelenleg – néhány 
önkormányzat bevonásával – tart az igazgatási szakmai szempontú tesztelési 
fázis. A sikeres tesztelési folyamat lezárását követően lesz mód az újabb 

központi adatmigrációra, valamint – az újonnan keletkezett, módosult 
adatok tekintetében – az interfész éles üzembe állítására. Az ezzel 
kapcsolatos folyamatok lezárására várhatóan 2022. év tavaszán kerül sor. 
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Hatósági Főosztály – Igazságügyi Osztály 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
A KÖZÉRDEKŰ MUNKA BÜNTETÉS  

végrehajtásában együttműködő önkormányzatok részére 

 

Mi szabályozza a közérdekű munka büntetés végrehajtását? 

A közérdekű munka büntetés letöltetésével kapcsolatos szabályokat a 

büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a 
szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (a 
továbbiakban Bv.tv.) VIII. fejezete tartalmazza. A Bv. tv. 280. §-a 

értelmében a közérdekű munka végrehajtásának célja, hogy az elítélt a köz 
érdekében álló munkát végezzen, és hogy az az elítélt bűnismétlése 
megelőzésének és társadalmi beilleszkedésének az elősegítését is szolgálja.   

 
A közérdekű munka végrehajtásáról a pártfogó felügyelői szolgálat 

gondoskodik, amely feladatát a központi vagy helyi önkormányzati 
költségvetési szervekkel vagy ezek intézményeivel, helyi közszolgáltatást 
végző egyéb szervezetekkel, az állami és önkormányzati tulajdon kezelésével 

és fenntartásával megbízott vagy erre a célra az állam vagy az önkormányzat 
által létrehozott gazdálkodó szervezetekkel, az egyházi jogi személyekkel, a 

közhasznú jogállású szervezetekkel, a civil szervezetekkel, valamint a 
gazdálkodó szervezetekkel és az állami foglalkoztatási szervvel 
együttműködésben látja el. 

 
Fontos új szabály: ha nincs a feltételeknek megfelelő más munkahely, 
az elítélt lakcíme, illetve tényleges tartózkodási helye szerint illetékes 

települési önkormányzat, kivételesen a területi önkormányzat köteles a 
közérdekű munkavégzés helyét biztosítani. 

 
 

 

Mik a közérdekű munka büntetés általános jellemzői? 

 Legalább 48, legfeljebb 312 óra tartamú középsúlyos büntetés, 
amelyet akkor alkalmaznak a bíróságok, ha a büntetési cél 

szabadságvesztés kiszabása nélkül is megvalósulhat, de ugyanez a 
pénzbüntetéstől nem várható. 

 A közérdekű munkára ítélt köteles – az egészségi állapotának és 
képzettségének megfelelő – az ítéletben meghatározott munkát 

pihenőnapján, szabadsága alatt, vagy szabadidejében díjazás nélkül 
végezni. 

 A kijelölt munkahellyel a közérdekű munka időtartamára 

munkaviszony nem létesül, a munkavégzéshez nem kapcsolódik 
járulékfizetési kötelezettség sem. Az elítélt a munkát büntetés-

végrehajtási jogviszony keretében végzi.  

 A büntetés-végrehajtási jogviszonyra a Munka Törvénykönyve 

irányadó, pl. az elítélt károkozási felelősségének megállapításánál (a 
hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállalók távolléti 
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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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Újra elindult a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat kihelyezett ügyfélfogadása 
 

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály 
Igazságügyi Osztály jogi segítségnyújtási szakterülete ismételten meghirdette 

kihelyezett ügyfélfogadását Esztergomba, minden hónap második péntekjére.  
A további félfogadásokat 2022-ben az alábbiak szerint tervezzük a 
megtartani pénteki napokon, minden alkalommal 9-12 óráig: 

2022. február 11. 
2022. március 11. 
2022. április 8. 

2022. május 13. 
2022. június 10. 

2022. július 8. 
2022. augusztus 12. 
2022. szeptember 9. 

2022. október 14. 
2022. november 11.  

2022. december 9.  
 
Az ügyfélfogadás helye az Igazságügyi Osztály területi irodája, melynek címe: 

2500 Esztergom, Rudnay Sándor tér 2. (Földhivatali Főosztály udvara) 
 
A jogi segítségnyújtó szolgálat állandó ügyfélfogadásának helye és ideje 

változatlan: 
 

 
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály 

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

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

Hétfő: 9:00-13:00 

Szerda: 13:00-16:00 
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Hatósági Főosztály – Szociális és Gyámügyi Osztály 

 
Tájékoztató a szociális és gyermekjóléti intézmények működését 

érintő, 2022. január 1. napjától hatályos főbb jogszabályváltozásokról 

 
Család-és gyermekjóléti központ, szolgálat 

 
I.  
 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Szt.) 64. § (9) bekezdése szerinti fogyatékosságügyi 
tanácsadás biztosítása 2022. január 1-től a szociál- és nyugdíjpolitikáért 

felelős miniszter által kijelölt család- és gyermekjóléti központ feladata. A 
szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter a kijelölésről szóló közleményt 

az általa irányított minisztérium honlapján és a Szociális Ágazati Portálon 
teszi közzé (a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény, a továbbiakban: Gyvt. 40/A. § (7) bekezdése). 

A szolgáltatás hozzájárul az egyének, családok jólétéhez, életminőségük és 
életvezetési képességük javulásához, segíti a közszolgáltatásokhoz, 
információkhoz és ellátásokhoz való hozzáférésüket. A fogyatékosságügyi 

tanácsadó a fogyatékosságból adódó kérdések, problémák megválaszolására, 
megoldására koncentrál, kiemelt szerepe van a széleskörű szakmai 

tájékoztatásban, kapcsolattartásban, az együttműködések kialakításában és 
fenntartásában, valamint segíti a speciális szolgáltatások igénybevételét. 
Komárom-Esztergom megyében a feladat ellátására kijelölt szolgáltató a 
Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények. 
(https://szocialisportal.hu/wp-content/uploads/2021/10/Kozlemeny-a-

csalad-es-gyermekjoleti-kozpontok-fogyatekossagugyi-tanacsadoi-
tevekenysegre-torteno-kijeloleserol.pdf) 
 

A Gyvt. 40/A. § (7) bekezdésére tekintettel 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.) 3. § (5c) bekezdés ck) pontjában a szakmacsoportok 
felsorolása kiegészül a fogyatékosságügyi tanácsadóval, továbbá az NM r. 

kiegészül a 27/A. §-sal, mely az arra kijelölt család-és gyermekjóléti központ 
fogyatékosságügyi tanácsadással kapcsolatos feladatait határozza meg, 
valamint a 27/B. §-sal, mely a fogyatékosságügyi tanácsadói képzés 

elvégzésének határidejéről, és a képzés alóli mentesülésről szól.  
Ezzel összhangban változtak a létszámfeltételekre vonatkozó előírások. Az 

NM r. 1. sz. melléklete I.1. c) pontja alapján a kijelölt család-és gyermekjóléti 
központnak fogyatékossági tanácsadót kell alkalmaznia a miniszter által 
közzétett kijelölésben meghatározottak szerint. Az NM rendelet 2. sz. 

melléklete II.I. 1. 1/a. pontja alapján a fogyatékossági tanácsadónak 
felsőfokú képesítéssel kell rendelkeznie.  
 

Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és 
vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESzCsM rendelet kiegészült a 
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fogyatékosságügyi tanácsadó képzésre vonatkozó rendelkezésekkel (1. § i) 
pontja, 7. § (3) bekezdése, 17/D. §-a). 

 
II.  
 

Hatályát vesztette az Szt. 64. § (4) bekezdés i) pontja. Eszerint a nagy 
létszámú intézmények átalakítását követően támogatott lakhatást igénybe 

vevők utánkövetését biztosító esetmenedzseri feladatok ellátása kikerül 
a családsegítés feladatai közül.  
 

III. 
 
Bővült a család- és gyermekjóléti központban a szociális asszisztens 

munkakörhöz elfogadható képesítések köre (NM r. 2. sz. melléklet II. I. 1/a. 
pontja). 

 
IV.  
 

A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális 
szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet 1/A. sz. melléklet I.19. 
pontjában előírt, továbbképzési kötelezettséggel járó munkakörök 

bővültek az óvodai és iskolai szociális segítő munkakörrel. 
 
Családok átmeneti otthona, gyermekek átmeneti otthona 

 
Bővült a gyermekek átmeneti otthonában a gyermekvédelmi asszisztens és a 

gyermekfelügyelő munkakörhöz, a családok átmeneti otthonában a 
szakgondozó és a gondozó munkakörhöz elfogadható képesítések köre 

(NM r. II. I. 6. pontja, II. I. 7. pontja). 
 
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények 

 
Hatályát vesztette az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekre 
vonatkozó Szt. 138. § (4) bekezdése szerinti átmeneti rendelkezése, 

miszerint ilyen intézmények csak 2022. december 31-ig működhetnek. 
Az Szt. 140. §-a szerinti új átmeneti rendelkezés az alábbiakat tartalmazza a 

2021. december 31. napján folyamatban lévő átalakulással érintett  
átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekkel kapcsolatosan: „Azon 
átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény - az éjjeli menedékhely és a 

hajléktalan személyek átmeneti szállása kivételével -, amelynek átalakulása 
a 2021. december 31-én hatályos 138. § (4) bekezdése alapján az egyes 

egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú, valamint 
kapcsolódó törvények jogharmonizációs és egyéb célú módosításáról szóló 
2021. évi CXXIX. törvény hatálybalépésekor folyamatban van, az átalakulást 

megelőzően befogadott férőhelyszáma erejéig a finanszírozási rendszerbe az 
átalakulást követően is befogadottnak minősül.” 
Fentiekkel összhangban módosult a személyes gondoskodást nyújtó szociális 

ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet 2/C. § (4) 
bekezdése. 
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Szociális alap- és szakosított szolgáltatások 

 
I.  
A képesítési előírások alól házi segítségnyújtás esetén a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és 
működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (a továbbiakban: 

1/2000. SzCsM. r.) 6. § (5) bekezdése alapján a korábbi két év helyett három 
évre adható felmentés. A felmentések kapcsán valamennyi szociális 
szolgáltatás vonatkozásában irányadó, hogy a felmentés időtartama nem 

hosszabbítható meg.  
Fentiekkel kapcsolatosan az 1/2000. SzCsM. r. átmeneti rendelkezést 
tartalmaz: SzCsM r. 126. § „Annak a házi segítségnyújtásban 

foglalkoztatottnak a képesítési előírás teljesítése alóli felmentése, aki azt az 
egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek 

módosításáról szóló 62/2021. (XII. 29.) EMMI rendelet (a továbbiakban: 
Módr.) hatálybalépését megelőzően kapta meg, a Módr.-rel módosított 6. § (5) 
bekezdésére tekintettel meghosszabbítható három év időtartamra, azzal, 

hogy abba a Módr. hatálybalépése előtti felmentési idő is beleszámít. Ezen 
felül a felmentés időtartama nem hosszabbítható meg.” 
 

II.  
Az 1/2000. SzCsM r. 39. §-a kiegészült egy új, falu-és tanyagondnoki 

alapképzésre vonatkozó (5a) bekezdéssel: „A falu- és tanyagondnoki 
alapképzésre a falu- és tanyagondnok munkáltatója az (5) bekezdésben 
meghatározott személyeken túl a fenntartó települési önkormányzat vagy 

társulás fenntartásában működő szolgáltatónál, intézménynél más 
munkakörben vagy a fenntartó települési önkormányzat, társulás esetében a 

társuláshoz tartozó települések önkormányzatainak polgármesteri 
hivatalában vagy a közös önkormányzati hivatalban foglalkoztatott személyt 
is bejelenthet.” 

 
III. 
Az 1/2000. SzCsM r. 104/B. §-a kiegészült a (2a) és a (2b) bekezdéssel, 

melyek a diszpécserszolgálat téli krízisidőszakra vonatkozó feladatait 
tartalmazzák. Ezzel összhangban hatályát vesztette az SzCsM rendelet 

104/B. § (2) bekezdés g) pontja. 
 
IV. 

Az 1/2000. SzCsM r. 110/B. §-a kiegészült az (1a) az (1b) bekezdéssel, 
melyek a támogatott lakhatást igénybe vevő személy vele együtt élő 

gyermekének szükségletfelmérése elvégzésének időpontjáról rendelkeznek. 
Az SzCsM r. 110/E. § (3) bekezdése továbbá kiegészült azzal, hogy a 
támogatott lakhatásban az egy lakószobában élő legfeljebb két személyen 

túl elhelyezhető a támogatott lakhatást igénybe vevő személy gyermeke is, 
figyelemmel a 110/E. § (1b) bekezdésében előírt alapterület biztosítására. 
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V. 
Bővült a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményben a gondozó, 

ápoló, terápiás munkatárs és asszisztens munkakörhöz elfogadható 
képesítések köre (1/2000. SzCsM r. 3. sz. melléklet). 
 
Befogadás szabályai 

 

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és 
hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 
24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Sznyr.) 19/A. § (1) bekezdésében 

pontosításra kerültek a befogadás közzétételének szabályai: „A 
befogadás érdekében a miniszter minden év január 15-éig a Szociális Ágazati 
Portálon és a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: 

minisztérium) honlapján közzéteszi a naptári évre vonatkozó kapacitást. Ha 
a miniszter a kapacitás évközi emeléséről dönt, a megemelt kapacitást soron 

kívül teszi közzé. Ha a miniszter a közzétett kapacitás alapján befogadásról 
dönt, a még rendelkezésre álló kapacitást a befogadás hónapjának utolsó 
napjáig teszi közzé.” 

 
Az Sznyr. 19/A. §-a továbbá kiegészült egy új, (6) bekezdéssel. Eszerint a 
befogadás során kiadott előzetes szakhatósági hozzájárulás a 

kiadásának időpontjától számított két évig csatolható be az engedélyes 
bejegyzése és az adatmódosítás iránti kérelemhez. 

A fenti rendelkezést az Sznyr. 50/E. §-a szeirnti átmeneti rendelkezés 
értelmében a 2021. évben kiadott szakhatósági állásfoglalásokra is 
alkalmazni kell. 
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Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 
 

Tájékoztatás  
az építésügyi, építésfelügyeleti és örökségvédelmi feladatellátást érintő 

jogszabályváltozásokról 

 
1. 2022. január 1-től a régészeti örökség és a műemléki érték 

védelmével kapcsolatos örökségvédelmi hatósági eljárásokat a 
hatóság az ÉTDR-ben folytatja le, az építésügyi hatósági eljárásokkal 
azonos formában és módon. 

 
Az ÉTDR felületén választható főbb örökségvédelmi eljárástípusok: 

 Bejelentésköteles régészeti tevékenység tudomásulvételi eljárása 

 Egybefoglalt örökségvédelmi engedélyezési eljárása 

 Hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárás 

 Örökségvédelmi bejelentés 

 Örökségvédelmi engedély módosítása vagy az engedély hatályának 

hosszabbítása iránti eljárás 

 Örökségvédelmi engedélyezési eljárás 

 Örökségvédelmi fennmaradási tudomásulvételi eljárás 

 Örökségvédelmi hatósági szolgáltatás 

 Régészeti örökségvédelmi engedélyezési eljárás 

 
Az egyéb elektronikus úton, vagy papír alapon – postai úton – 
benyújtott kérelmek visszautasításra kerülnek. 

Az ingatlanok örökségvédelmi érintettsége a kérelem benyújtása során a 
https://oroksegvedelem.e-epites.hu/ linken ellenőrizhető. 
 

2. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. 
évi XXXII. törvény 2022. január 1-jén hatályba lépő 1. § (1a) 

bekezdése értelmében 2022. január 1-jétől a bányafelügyeleti és 
állami földtani feladatokat ellátó szerv a Szabályozott Tevékenységek 
Felügyeleti Hatósága.  

Az építésügyi hatósági eljárásokban a fenti időponttól a bányafelügyeleti 
szakkérdések vizsgálata szakhatósági eljárás keretében történik, az egyes 
közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletének 4. 
pontjában foglalt táblázat 24. sora rögzíti a bányafelügyeleti szakkérdést, 

valamint a bevonás és közreműködés feltételeit.  
 

3. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény 

hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről, valamint 
egyes, az ingatlan-nyilvántartással, területrendezéssel, 

településrendezéssel kapcsolatos és kulturális tárgyú törvények 
módosításáról szóló 2021. évi CXLVI. törvény módosította az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvényt (a továbbiakban: Étv.), amely módosítások egy része 2021. 
december 22-én hatályba lépett.  

https://oroksegvedelem.e-epites.hu/
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Az új ingatlan-nyilvántartási törvénnyel összefüggő módosítások csak az 
ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény hatálybalépésével 

egyidejűleg, 2023. február 1-jén lépnek hatályba. 
A pontosító jellegű módosítások mellett a már hatályos főbb változások a 
következők: 

3.1. Az Étv. 37. § (3)-(4) bekezdése új szabályt rögzít, mely szerint az 
építésügyi hatóság eljárásában a környezetvédelmi, 

természetvédelmi vagy kulturális örökségvédelmi szempontok 
vizsgálatának mellőzése semmisségi oknak minősül.  

3.2. Az építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóság által elrendelt 

kötelezettséget az ingatlan-nyilvántartásba ezentúl nem csak 
bejegyeztetni kell, a kötelezettség teljesítését követően intézkedni 
kell a törlés érdekében is.  

3.3. Fennmaradási engedélyezési eljárásban az eljárás szünetelése 2021. 
december 22-től nem kérhető. 

 
4. Az egyes építésügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 

788/2021. (XII. 27.) Korm. rendelet módosított több építésügyi 

tárgyú kormányrendeletet, amely módosítások többsége 2022. január 
11-én lépett hatályba. 
4.1. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 1. 
melléklete kiegészül az építmény térfogatának fogalom-

meghatározásával. 
4.2. Az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 

245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet térfogat számítására vonatkozó 

előírása az OTÉK új fogalom-meghatározásával összhangban 
változik. 

 
5. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 312 Kr.): 
5.1. 10. § (6) bekezdés a) pont ae) alpontja szerint az ÉTDR általános 

tájékoztatási felületén a jövőben meg kell jeleníteni azt is, hogy az 

épület tervei a Nemzeti Mintaterv Katalógus alapján készültek-e.  
5.2. A hatósági bizonyítvány iránti kérelemhez ezentúl nem kötelező 

mellékelni a változási vázrajzot, figyelemmel arra, hogy a hatósági 
bizonyítványok egy része megtagadásra kerül. Amennyiben a 
kérelemhez csatolták a hatályos záradékkal ellátott vázrajzot, a 

hatósági bizonyítvány ÉTDR-en keresztül történő megküldésével az 
építésügyi hatóság megkeresi az ingatlanügyi hatóságot a változás 

ingatlan-nyilvántartási átvezetése iránt. Egyéb esetekben a kiállított 
hatósági bizonyítványt az építésügyi hatóság tájékoztatásul küldi 
meg ÉTDR felületen az ingatlanügyi hatóságnak.  

5.3. Építésrendészeti eljárásban a fennmaradási engedély iránti kérelem 
benyújtására adható határidő 30 napról 180 napra változik, 
tekintettel a tervezői kapacitások korlátozottságára és a járvány 

okozta fennakadásokra.  
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5.4. A 312 Kr. 1. melléklet 8. pontja módosul a térfogat fogalmának 
meghatározása miatt, valamint bővül az építési engedély nélkül 

végezhető építési tevékenységek köre a meglévő építmény hasznos 
alapterületet nem növelő bővítésének esetkörével (pl. a fedett szín 
tartószerkezetének külső síkjára kerülő, a hasznos alapterületet 

nem, de a beépítettséget növelő fal építése építési engedély nélkül 
végezhető építési tevékenység lesz). 

 
6. A lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 

13.) Korm. rendelet szintén előírja annak rögzítését az ÉTDR 

általános tájékoztatási felületén, hogy az épület tervei a Nemzeti 
Mintaterv Katalógus alapján készültek-e. 
 

7. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 
szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 

1. melléklet 4. táblázatának módosításával az építésügyi hatósági 
engedélyezési eljárásban a tűzvédelmi hatóság bevonásának és 
közreműködésének feltételei változnak 2022. január 11-től. Az egyes 

esetkörökben meghatározott hasznos alapterületi minimumok 
kétszeresére nőnek, továbbá a bevonás feltételeként a lakás és 
üdülőegységek minimális száma is meghatározásra került, ezáltal 

kevesebb engedélyezési eljárásba kell bevonni a tűzvédelmi 
hatóságot. 

 
8. Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az 

Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet 2022. június 1-jétől kiegészül az egyes elektronikus 
alkalmazásokban lévő adatok kiadásának szabályaival. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



27 
 

Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály  
 

Csoportos létszámcsökkentés 
 

Az állami foglalkoztatási szerv egyik kiemelt célja, hogy foglalkoztatásra 

irányuló jogviszony létesítését vagy a foglalkoztatásra irányuló jogviszony 
megtartását elősegítse, támogassa. A foglalkoztatás elősegítése érdekében a 

foglalkoztató segíti az állami foglalkoztatási szerv munkáját, ennek keretében 
a munkaerőigényéről, illetve annak megszűnéséről folyamatosan tájékoztatja 
az állami foglalkoztatási szervet. A foglalkoztató tájékoztatási kötelezettségei 

közé tartozik a csoportos létszámcsökkentési szándékának bejelentése az 
állami foglalkoztatási szerv felé. 
 

A csoportos létszámleépítés jogintézménye és a vele járó tájékoztatási 
kötelezettség célja kettős, egyrészről a munkavállalói érdeket igyekszik 

védeni, másrészről felkészíti az illetékes hatóságot a rövid időszakon belül 
viszonylag nagyobb létszámú álláskeresők érkezésére. 
 

A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályokat és a hozzá 
kapcsolódó tájékoztatási kötelezettséget alapvetően a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt) 71-76. §-ai 

szabályozzák.  
 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a 
továbbiakban: Kttv.) alapvetően nem nevesíti a csoportos létszámcsökkentés 
fogalmát, a 67. § (1) bekezdése mégis előírja az írásbeli tájékoztatási 

kötelezettséget az állami foglalkoztatási szerv felé, az államigazgatási 
szervekre vonatkozóan is. Az államigazgatási szerveknek a tájékoztatási 

kötelezettségük keretében legkésőbb a felmentés közlésekor a felmentéssel 
érintett kormánytisztviselők személyes adatairól, utolsó munkaköréről, 
szakképzettségéről és illetményéről kell adatot szolgáltatni.  

 
A tájékoztatási kötelezettség feltétele, hogy a felmentésre a Kttv. 63. § (1) 
bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott okból kerüljön sor vagyis  

a) az Országgyűlés, a Kormány, a költségvetési fejezetet irányító szerv 
vezetője, az államigazgatási szerv vezetője döntése alapján az 

államigazgatási szerv hivatali szervezetében létszámcsökkentést kell 
végrehajtani, és emiatt a kormánytisztviselő munkaköre megszűnik;  

b) megszűnt az államigazgatási szervnek az a tevékenysége, amelynek 

körében a kormánytisztviselőt foglalkoztatták;  
c) átszervezés következtében munkaköre megszűnik; és 

a felmentéssel érintett kormánytisztviselők létszáma 30 napon belül eléri a 
a) húsz főnél kevesebb kormánytisztviselő foglalkoztatása esetén legalább öt 
fő; 

b) húsznál több száznál kevesebb kormánytisztviselő foglalkoztatása esetén 
legalább tíz fő; 
c) száz vagy annál több, de háromszáznál kevesebb kormánytisztviselő 

foglalkoztatása esetén legalább a kormánytisztviselők 10%-a; 
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d) háromszáz vagy annál több kormánytisztviselő foglalkoztatása esetén 
legalább harminc fő. 

 
Az a)-d) pontban meghatározott rendelkezések alkalmazása szempontjából a 
kormányzati szolgálati jogviszonyban és az Mt. szerinti munkaviszonyban 

állók létszámát össze kell számítani. 
 

A fenti joghelyeket is figyelembe véve a területi közigazgatás foglalkoztatási 
és foglalkoztatás-felügyeleti szakterületeit irányító minisztérium központi 
módszertani útmutatót adott ki a csoportos létszámcsökkentéssel 

kapcsolatos hatósági feladatok, illetve a nagyobb létszámot érintő 
létszámleépítések káros hatásainak enyhítését célzó szolgáltatási és 
támogatási lehetőségek országosan egységes eljárását célozva. Ebben 

egyértelműen kitér a szaktárca a Kttv. hatálya alá tartozó foglalkoztatókra és 
foglalkoztatottakra is.  

 
Annak érdekében, hogy az állami foglalkoztatási szerv a feladatait a 
munkavállalók (akár munkaviszonyban, akár közszolgálati 

jogviszonyban foglalkoztatottak) érdekeit, jogait kiemelkedően szem 

előtt tartva végezhesse, kérjük, hogy a tisztviselők esetén is tekintse 
ezen jogszabályok rendelkezéseit irányadónak, s a nagyobb mértékű 

létszámcsökkentésre vonatkozó adatok bejelentésével tegye lehetővé, 
hogy a munkavállalók/köztisztviselők gondoskodó elbocsátás 

fogalomkörébe tartozó segítséget kapjanak az egyéni munkaerőpiaci 
átmenetek lerövidítése, a munkanélküliség elkerülése érdekében. 
 

Amennyiben kérdés merülne fel ebben az ügykörben, úgy a Komárom-
Esztergom Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és 

Munkavédelmi Főosztálya készséggel áll rendelkezésre.  
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Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály  
 

TÁJÉKOZTATÁS A NYILVÁNTARTÁSBA VETT ADATOK 

MÓDOSÍTÁSÁNAK VÁLTOZÁSAIRÓL - 
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-

/tamogatas/893/tajekoztatok/tajekoztatas-a-nyilvantartasba-vett-adatok-modositasanak-

valtozasairol 

 

Már pályázható az őshonos állatfajták megőrzését segítő támogatás - 
https://kormany.hu/hirek/mar-palyazhato-az-oshonos-allatfajtak-megorzeset-segito-

tamogatas 

 
Módosult „Az öntözési közösségek együttműködésének támogatása” 

című (VP5-16.5.2-21 kódszámú) felhívás 
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Az öntözési közösségek 
együttműködésének támogatása” című (VP5-16.5.2-21 kódszámú) felhívás 

dokumentációja. 
Felhívjuk a Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulása az 

alábbi pontokat érinti: 
A felhívás 4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja 
fejezetében történt módosítás: a támogatási kérelmek benyújtására 2021. 

március 8. napjától 2022. december 30. napjáig van lehetőség. 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-ntzsi-kzssgek-egyttmkdsnek-tmogatsa-cm-vp5-

1652-21-kdszm-felhvs-1 

 

Módosult a „Terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének 
támogatása” című (VP2-4.1.7-21 kódszámú) felhívás 
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Terménytárolók, szárítók 

és tisztítók fejlesztésének támogatása” című (VP2-4.1.7-21 kódszámú) 
felhívás dokumentációja. 
Felhívjuk a támogatást Igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az 

alábbi pontokat érintik: 
 4.1. Támogatást igénylők köre fejezetbe beillesztésre került szakasz az 

őstermelők családi gazdasága (továbbiakban: ŐCSG), mint támogatást 
igénylő esetében rögzíti az együttműködési megállapodás vagy az 
ŐCSG tag nyilatkozata benyújtásának lehetőségeit  

 5.4. Előleg igénylése fejezet módosítása során az ŐCSG által 
kötelezően benyújtandó melléklet került rögzítésre 

 6.3. Az első kifizetési kérelemhez csatolandó mellékletek listája fejezet 
kibővítésre került azzal, hogy ŐCSG esetében milyen dokumentum 

csatolása szükséges 
Kiegészült a Felhívás ’Jogkövetkezmények’ című melléklete az ŐCSG számára 
előírt mellékletek elmaradása esetén alkalmazandó jogkövetkezményekkel. 

Fenti változtatásokkal párhuzamosan módosult a Felhíváshoz kapcsolódó 
Támogatói Okirat is. 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-termnytrolk-szrtk-s-tiszttk-fejlesztsnek-tmogatsa-
cm-vp2-417-21-kdszm-felhvs-1 

 

 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/893/tajekoztatok/tajekoztatas-a-nyilvantartasba-vett-adatok-modositasanak-valtozasairol
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/893/tajekoztatok/tajekoztatas-a-nyilvantartasba-vett-adatok-modositasanak-valtozasairol
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/893/tajekoztatok/tajekoztatas-a-nyilvantartasba-vett-adatok-modositasanak-valtozasairol
https://kormany.hu/hirek/mar-palyazhato-az-oshonos-allatfajtak-megorzeset-segito-tamogatas
https://kormany.hu/hirek/mar-palyazhato-az-oshonos-allatfajtak-megorzeset-segito-tamogatas
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-ntzsi-kzssgek-egyttmkdsnek-tmogatsa-cm-vp5-1652-21-kdszm-felhvs-1
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-ntzsi-kzssgek-egyttmkdsnek-tmogatsa-cm-vp5-1652-21-kdszm-felhvs-1
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-termnytrolk-szrtk-s-tiszttk-fejlesztsnek-tmogatsa-cm-vp2-417-21-kdszm-felhvs-1
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-termnytrolk-szrtk-s-tiszttk-fejlesztsnek-tmogatsa-cm-vp2-417-21-kdszm-felhvs-1
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Módosult „A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése” című 
(VP2-4.1.4-16 kódszámú) felhívás 

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A mezőgazdasági 
vízgazdálkodási ágazat fejlesztése” című (VP2-4.1.4-16 kódszámú) felhívás 
dokumentációja. 

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az 
alábbi pontokat érintik: 

 Támogatást igénylők köre fejezetbe beillesztésre került szakasz az 
őstermelők családi gazdasága (továbbiakban: ŐCSG), mint támogatást 
igénylő esetében rögzíti az együttműködési megállapodás vagy az 

ŐCSG tag nyilatkozata benyújtásának lehetőségeit  
 5.4. Előleg igénylése fejezet módosítása során az ŐCSG által 

kötelezően benyújtandó melléklet került rögzítésre 
 6.3. Az első kifizetési kérelemhez csatolandó mellékletek listája fejezet 

kibővítésre került azzal, hogy ŐCSG esetében milyen dokumentum 

csatolása szükséges 
Kiegészült a Felhívás ’Jogkövetkezmények’ című melléklete az ŐCSG számára 

előírt mellékletek elmaradása esetén alkalmazandó jogkövetkezményekkel. 
Fenti változtatásokkal párhuzamosan módosult a Felhíváshoz kapcsolódó 
Támogatói Okirat is. 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mezgazdasgi-vzgazdlkodsi-gazat-fejlesztse-cm-vp2-

414-16-kdszm-felhvs-2 

 

Módosult az „Élelmiszeripari üzemek fejlesztése” című (VP3-4.2.1-

4.2.2.-1-21 kódszámú) felhívás 
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Élelmiszeripari üzemek 
fejlesztése” című (VP3-4.2.1-4.2.2.-1-21 kódszámú) felhívás dokumentációja. 

Felhívjuk a Tisztelt Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a Felhívás 
módosulása az alábbi pontokat érinti: 

 4.1. Támogatást igénylők köre fejezetbe beillesztésre került szakasz az 
őstermelők családi gazdasága (továbbiakban: ŐCSG), mint támogatást 
igénylő esetében rögzíti az együttműködési megállapodás vagy az 

ŐCSG tag nyilatkozata benyújtásának lehetőségeit  
 5.4. Előleg igénylése fejezet módosítása során az ŐCSG által 

kötelezően benyújtandó melléklet került rögzítésre 
 6.3. Az első kifizetési kérelemhez csatolandó mellékletek listája fejezet 

kibővítésre került azzal, hogy ŐCSG esetében milyen dokumentum 
csatolása szükséges 

Kiegészült a Felhívás ’Jogkövetkezmények’ című melléklete az ŐCSG számára 

előírt mellékletek elmaradása esetén alkalmazandó jogkövetkezményekkel. 
Fenti változtatásokkal párhuzamosan módosult a Felhíváshoz kapcsolódó 

Támogatói Okirat is, amelyben további kiegészítésre került sor a támogatás 
jogcíme tekintetében. 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-lelmiszeripari-zemek-fejlesztse-cm-vp3-421-422-

1-21-kdszm-felhvs-2 

 

 
 

 
 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mezgazdasgi-vzgazdlkodsi-gazat-fejlesztse-cm-vp2-414-16-kdszm-felhvs-2
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mezgazdasgi-vzgazdlkodsi-gazat-fejlesztse-cm-vp2-414-16-kdszm-felhvs-2
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-lelmiszeripari-zemek-fejlesztse-cm-vp3-421-422-1-21-kdszm-felhvs-2
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-lelmiszeripari-zemek-fejlesztse-cm-vp3-421-422-1-21-kdszm-felhvs-2
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Módosult az „Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése” című (VP3-
4.2.1-4.2.2-2-21 kódszámú) felhívás 

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Élelmiszeripari üzemek 
komplex fejlesztése” című (VP3-4.2.1-4.2.2-2-21 kódszámú) felhívás 
dokumentációja. 

Felhívjuk a Tisztelt Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a Felhívás 
módosulása az alábbi pontokat érinti: 

 4.3. pontja új kérelembenyújtási időszakkal bővült. 
 4.1. Támogatást igénylők köre fejezetbe beillesztésre került szakasz az 

őstermelők családi gazdasága (továbbiakban: ŐCSG), mint támogatást 

igénylő esetében rögzíti az együttműködési megállapodás vagy az 
ŐCSG tag nyilatkozata benyújtásának lehetőségeit 

 5.4. Előleg igénylése fejezet módosítása során az ŐCSG által 

kötelezően benyújtandó melléklet került rögzítésre 
 6.3. Az első kifizetési kérelemhez csatolandó mellékletek listája fejezet 

kibővítésre került azzal, hogy ŐCSG esetében milyen dokumentum 
csatolása szükséges 

Kiegészült a Felhívás ’Jogkövetkezmények’ című melléklete az ŐCSG 

számára előírt mellékletek elmaradása esetén alkalmazandó 
jogkövetkezményekkel. 
Fenti változtatásokkal párhuzamosan módosult a Felhíváshoz kapcsolódó 

Támogatói Okirat is, amelyben további kiegészítésre került sor a támogatás 
jogcíme tekintetében. 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-lelmiszeripari-zemek-komplex-fejlesztse-cm-vp3-
421-422-2-21-kdszm-felhvs-1 

 

Módosult a „Kertészeti üzemek megújításának támogatása” című (VP2-
4.1.3.5-21 kódszámú) felhívás 
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Kertészeti üzemek 

megújításának támogatása” című (VP2-4.1.3.5-21 kódszámú) felhívás 
dokumentációja. 

Felhívjuk a támogatást Igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az 
alábbi pontokat érintik: 

 4.1. Támogatást igénylők köre fejezetbe beillesztésre került szakasz az 

őstermelők családi gazdasága (továbbiakban: ŐCSG), mint támogatást 
igénylő esetében rögzíti az együttműködési megállapodás vagy az 

ŐCSG tag nyilatkozata benyújtásának lehetőségeit  
 5.4. Előleg igénylése fejezet módosítása során az ŐCSG által 

kötelezően benyújtandó melléklet került rögzítésre 

 6.3. Az első kifizetési kérelemhez csatolandó mellékletek listája fejezet 
kibővítésre került azzal, hogy ŐCSG esetében milyen dokumentum 

csatolása szükséges 
Kiegészült a Felhívás ’Jogkövetkezmények’ című melléklete az ŐCSG számára 

előírt mellékletek elmaradása esetén alkalmazandó jogkövetkezményekkel. 
Fenti változtatásokkal párhuzamosan módosult a Felhíváshoz kapcsolódó 
Támogatói Okirat is. 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kertszeti-zemek-megjtsnak-tmogatsa-cm-vp2-

4135-21-kdszm-felhvs-1 
 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-lelmiszeripari-zemek-komplex-fejlesztse-cm-vp3-421-422-2-21-kdszm-felhvs-1
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-lelmiszeripari-zemek-komplex-fejlesztse-cm-vp3-421-422-2-21-kdszm-felhvs-1
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kertszeti-zemek-megjtsnak-tmogatsa-cm-vp2-4135-21-kdszm-felhvs-1
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kertszeti-zemek-megjtsnak-tmogatsa-cm-vp2-4135-21-kdszm-felhvs-1


32 
 

Módosult a „Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós 
fejlesztések támogatása” című (VP2-4.1.8-21 kódszámú) felhívás 

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Mezőgazdaság digitális 
átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása” című (VP2-4.1.8-
21 kódszámú) felhívás dokumentációja. 

Felhívjuk a Tisztelt Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a Felhívás 
módosulása az alábbi pontokat érinti: 

 4.1. Támogatást igénylők köre fejezetbe beillesztésre került szakasz az 
őstermelők családi gazdasága (továbbiakban: ŐCSG), mint támogatást 
igénylő esetében rögzíti az együttműködési megállapodás vagy az 

ŐCSG tag nyilatkozata benyújtásának lehetőségeit  
 5.4. Előleg igénylése fejezet módosítása során az ŐCSG által 

kötelezően benyújtandó melléklet került rögzítésre 
 6.3. Az első kifizetési kérelemhez csatolandó mellékletek listája fejezet 

kibővítésre került azzal, hogy ŐCSG esetében milyen dokumentum 

csatolása szükséges 
Kiegészült a Felhívás ’Jogkövetkezmények’ című melléklete az ŐCSG számára 

előírt mellékletek elmaradása esetén alkalmazandó jogkövetkezményekkel. 
Fenti változtatásokkal párhuzamosan módosult a Felhíváshoz kapcsolódó 
Támogatói Okirat is. 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mezgazdasg-digitlis-tllshoz-kapcsold-preczis-

fejlesztsek-tmogatsa-cm-vp2-418-21-kdszm-felhvs-1 

 
Kiegészült a „Takarmány előállító üzemek fejlesztésének támogatása” 
című (VP3-4.2.1.3-21 kódszámú) felhívás 

Megjelent az elektronikus felület használatához és e-kérelem benyújtásához 
segítséget nyújtó felhasználói kézikönyv a „Takarmány előállító üzemek 
fejlesztésének támogatása” című (VP3-4.2.1.3-21 kódszámú) felhívás 

vonatkozásában. 
https://www.palyazat.gov.hu/kiegszlt-a-takarmny-elllt-zemek-fejlesztsnek-tmogatsa-cm-

vp3-4213-21-kdszm-felhvs 

 
Megjelent a „Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – 

Vidéki turizmus fejlesztése” című (VP6-6.4.1-21 kódszámú) felhívás 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Támogatást Igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 
keretében megjelent a „Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – 

Vidéki turizmus fejlesztése” című (VP6-6.4.1-21 kódszámú) felhívás. 
A támogatási kérelmek benyújtására 2021. december 8. napjától 2022. 

április 21. napjáig van lehetőség. A felhívás meghirdetésekor a támogatásra 
rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 50 milliárd Ft. 
https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-diverzifikcija-

vidki-turizmus-fejlesztse-cm-vp6-641-21-kdszm-felhvs 

 
Kiegészült a „Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – 

Vidéki turizmus fejlesztése” című (VP6-6.4.1-21 kódszámú) felhívás 
Megjelent az elektronikus felület használatához és e-kérelem benyújtásához 
segítséget nyújtó felhasználói kézikönyv a „Nem mezőgazdasági 

tevékenységek diverzifikációja – Vidéki turizmus fejlesztése” című (VP6-6.4.1-
21 kódszámú) felhívás vonatkozásában.  
https://www.palyazat.gov.hu/kiegszlt-a-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-diverzifikcija-vidki-
turizmus-fejlesztse-cm-vp6-641-21-kdszm-felhvs 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mezgazdasg-digitlis-tllshoz-kapcsold-preczis-fejlesztsek-tmogatsa-cm-vp2-418-21-kdszm-felhvs-1
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mezgazdasg-digitlis-tllshoz-kapcsold-preczis-fejlesztsek-tmogatsa-cm-vp2-418-21-kdszm-felhvs-1
https://www.palyazat.gov.hu/kiegszlt-a-takarmny-elllt-zemek-fejlesztsnek-tmogatsa-cm-vp3-4213-21-kdszm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/kiegszlt-a-takarmny-elllt-zemek-fejlesztsnek-tmogatsa-cm-vp3-4213-21-kdszm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-diverzifikcija-vidki-turizmus-fejlesztse-cm-vp6-641-21-kdszm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-diverzifikcija-vidki-turizmus-fejlesztse-cm-vp6-641-21-kdszm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/kiegszlt-a-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-diverzifikcija-vidki-turizmus-fejlesztse-cm-vp6-641-21-kdszm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/kiegszlt-a-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-diverzifikcija-vidki-turizmus-fejlesztse-cm-vp6-641-21-kdszm-felhvs
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Módosult a „Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – 

Vidéki turizmus fejlesztése” című (VP6-6.4.1-21 kódszámú) felhívás 
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Nem mezőgazdasági 
tevékenységek diverzifikációja – Vidéki turizmus fejlesztése” című (VP6-

6.4.1–21 kódszámú) felhívás dokumentációja. 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-diverzifikcija-vidki-

turizmus-fejlesztse-cm-vp6-641-21-kdszm-felhvs 

 
Módosult a ”Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- 

és eszköz fejlesztése” című (VP6-7.2.1.1-20 kódszámú) felhívás 
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Helyi termékértékesítést 
szolgáló piacok infrastrukturális- és eszköz fejlesztése” című (VP6-7.2.1.1-20 

kódszámú) felhívás dokumentációja. 
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulása az 
alábbi pontokat érinti: 

1. Pontosításra kerül a felhívás 1.2 A rendelkezésre álló forrás című 
pontja, miszerint a felhívás keretösszege 3 milliárd forintról 13 milliárd 

forintra emelkedik, a támogatási kérelmek várható száma pedig 100-
130 db-ra változik. 

2. Pontosításra került a jogszabályi hivatkozás a felhívás 3.6.1 A projekt 

területi korlátozása című pontjában. 
3. A felhívás 4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és 

módja című pontja további két új szakasszal került kiegészítésre, így a 
támogatási kérelmek benyújtására 2022.05.03.-ig van lehetőség. 

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás mellékleteinek 

módosulásai az alábbi szerint alakultak: 
Az 1. számú melléklet Jogszabályok gyűjteménye és a Támogatói Okirat a 
fentiekben foglalt változásokkal harmonizál. 

A változtatások a 2021. december 17–én kezdődő szakasszal lépnek 
hatályba. 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-helyi-termkrtkestst-szolgl-piacok-infrastrukturlis-
s-eszkz-fejlesztse-cm-vp6-7211-20-kdszm-felhvs 

 

Módosult „Az öntözési közösségek együttműködésének támogatása” 
című (VP5-16.5.2-21 kódszámú) felhívás 
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Az öntözési közösségek 

együttműködésének támogatása” című (VP5-16.5.2-21 kódszámú) felhívás 
dokumentációja.  

Felhívjuk a Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulása az 
alábbi pontokat érinti: 
A felhívás 5.7 Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára 

vonatkozó elvárások fejezetében törlésre kerültek a „Szolgáltatásvásárlások 
költsége 20%” és a „Saját teljesítés 25%” költségtípusok tekintetében előírt 
korlátozások.  
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-ntzsi-kzssgek-egyttmkdsnek-tmogatsa-cm-vp5-

1652-21-kdszm-felhvs-2 

 

 
 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-diverzifikcija-vidki-turizmus-fejlesztse-cm-vp6-641-21-kdszm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-diverzifikcija-vidki-turizmus-fejlesztse-cm-vp6-641-21-kdszm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-helyi-termkrtkestst-szolgl-piacok-infrastrukturlis-s-eszkz-fejlesztse-cm-vp6-7211-20-kdszm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-helyi-termkrtkestst-szolgl-piacok-infrastrukturlis-s-eszkz-fejlesztse-cm-vp6-7211-20-kdszm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-ntzsi-kzssgek-egyttmkdsnek-tmogatsa-cm-vp5-1652-21-kdszm-felhvs-2
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-ntzsi-kzssgek-egyttmkdsnek-tmogatsa-cm-vp5-1652-21-kdszm-felhvs-2
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Környezetvédelmi, Természetvédelmi  
és Hulladékgazdálkodási Főosztály 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály 
 

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy 2021. november 20-tól az Osztály 
KRID száma a következő: 466546336  

 
A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségről 
szóló 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hnyr.) 2022. 

január 1. napjától módosult. 
 

A Hnyr. 12. § (4) bekezdése alapján: 

„(4) A gyűjtő, a kereskedő és a hulladékkezelő 
a) a (2) és (3) bekezdése szerint évente, a tárgyévet követő és március 1. 

napjáig, valamint  
b) a veszélyes hulladék gyűjtésére, kereskedelmére és kezelésére, és 

a nem veszélyes hulladék ártalmatlanítására vagy hasznosítására 

vonatkozóan negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30. napig a 
4. melléklet 1., 2. és 3. pontja szerint szolgáltat adatot.” 
 

A fentiek szerinti jogszabályváltozás értelmében 2022. évtől kezdődően a 
nem veszélyes hulladék hasznosítását és ártalmatlanítását végző 

gazdasági társaságok és egyéni vállalkozások is kötelesek adatot 
szolgáltatni negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30. napig. 
 

A Hnyr. 17/A. § értelmében a fentiek szerinti jogszabály módosítás 
hatálybalépésekor hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező 

veszélyeshulladék-gyűjtő, - kereskedő, -kezelő, valamint nem veszélyes 
hulladék- hasznosító és –ártalmatlanító az adatszolgáltatási 
kötelezettségében bekövetkezett változást 2022. február 20. napjáig a 

2. melléklet szerinti adattartalommal bejelenti.  
 
Az adatszolgáltatási kötelezettségben bekövetkezett változás 

bejelentése az OKIR kapun keresztül benyújtott EHIR: KÖT adatcsomag 
benyújtásával teljesíthető 2022. február 20. napjáig. 
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Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztály 
 

Tájékoztatás a Kormány 785/2021. (XII.27.) számú, a kóbor állat 
befogásával, tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével 
kapcsolatos feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 

rendeletének szabályairól 
 
A Magyar Közlöny 2021. évi 242. számában jelent meg a rendelet, mely 

2022. január 1-jén lépett hatályba. 
 
A rendelet „1. Általános rendelkezések” részben alapfogalmakat határoz meg 

és leírja az önkormányzat feladatkörébe tartozó ebrendészeti tevékenység 
ellátásának lehetőségeit, illetve az ezzel kapcsolatos kötelezettségeit, 

felelősségét. 
 
A „2. ebrendészeti telep létesítése és működése” rész az élelmiszerlánc-

biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal felé történő 
bejelentést, a bejelentés tartalmi feltételeit és kötelező mellékleteit írja elő, 
rendelkezik az ebrendészeti telep által vezetendő nyilvántartásokról, a 

minimálisan előírt nyitvatartási idejéről, a szabad- és ünnepnapokon történő 
kötelező elérhetőségekről, honlap működtetési kötelezettségéről, valamint a 

kóbor állat tulajdonosának a költségtérítési kötelezettségéről. 
 
A „3. A kóbor állat befogása, elhelyezése és állategészségügyi ellátása” 

részben kiemelendő, hogy a kóbor állat befogását a lehető legrövidebb időn 
belül, de legkésőbb a bejelentést követő 24 órán belül meg kell kísérelni, 
közintézmény 100 méteres körzetében előforduló, vagy a lakosságra 

fenyegetést jelentő kóbor állat befogását pedig haladéktalanul, de legkésőbb 
4 órán belül meg kell kísérelni. 

 
Az örökbefogadás feltételein kívül előírásokat tartalmaz a rendelet az 
örökbefogadó kötelezettségeiről is. 

 
A rendelet 4. és 5. része az állat tulajdonjogának átruházásával és a kóbor 

állat védelmével kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza. 
 
A „6. Záró rendelkezések” rész 20.§-a „A kedvtelésből tartott állatok 

tartásáról és forgalmazásáról” szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendeletet 
egészíti ki 14/A §-al (az eb nem tartós, átmeneti kikötésének feltételeivel). 
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Földhivatali Főosztály – Földhivatali Koordinációs Osztály 
 

Tájékoztatás a Földforgalmi törvény jegyzői hirdetményezéssel 
összefüggő, valamint a telekalakítási eljárások jegyzői feladatainak 

változása tárgyában 

 
 

Az egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi CL. 
törvény – többek között - módosította a mező- és erdőgazdasági földek 
forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi 

tv.), illetve a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi 
CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti 
szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (a továbbiakban: Fétv.) egyes 

rendelkezéseit is, az alábbiak szerint. 
 

A Földforgalmi törvény jegyzői hirdetményezéssel kapcsolatos alábbi 
rendelkezései 2022. január 01-jén léptek hatályba. 
 

A Földforgalmi törvény 21. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés 
lépett:  
 
„(1) A föld eladása esetén a földre vonatkozó, a tulajdonos által elfogadott 
vételi ajánlatot egységes okiratba foglalt szerződésbe (a továbbiakban: 
adásvételi szerződés) kell foglalni, és azt a tulajdonosnak – az (1c) 
bekezdésben foglalt kivétellel – a felek aláírásától számított 8 napon belül a 

mezőgazdasági igazgatási szerv részére meg kell küldeni jóváhagyás 
céljából.”  
 

A Földforgalmi törvény 21. §-a a következő (1a)–(1c) bekezdéssel egészül ki:  
 
„(1a) Ha a 23. § (1) bekezdése szerinti előzetes vizsgálat eredményeként a 
mezőgazdasági igazgatási szerv nem tagadja meg az adásvételi szerződés 
jóváhagyását, akkor – a 20. §-ban foglalt esetek kivételével – végzésben 
megállapítja a szerződés közzétételre való alkalmasságát és 
hivatalból elrendeli a szerződés közzétételét. A közzétételre való 

alkalmasság megállapítása nem minősül az adásvételi szerződés hatósági 
jóváhagyásának.  
(1b) A mezőgazdasági igazgatási szerv az (1a) bekezdés szerinti döntését 
közli az eladóval, az adásvételi szerződés szerinti vevővel, valamint az 

adásvételi szerződést megküldi a föld fekvése szerint illetékes 
települési önkormányzat jegyzőjének. A jegyző – az e törvény 

végrehajtására kiadott rendeletben meghatározottak szerint – hirdetményi 
úton közli az adásvételi szerződést a törvényen vagy megállapodáson alapuló 
elővásárlási jog jogosultjaival.  
(1c) Ha az adásvételi szerződés nem tartozik a mezőgazdasági 
igazgatási szerv jóváhagyásához kötött szerződések közé, az adásvételi 

szerződést a tulajdonosnak a felek aláírásától számított 8 napon belül a föld 
fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője részére kell 
megküldeni. A jegyző – az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben 



37 
 

meghatározottak szerint – hirdetményi úton közli az adásvételi szerződést a 
törvényen vagy a megállapodáson alapuló elővásárlási jog jogosultjaival.” 
 
A Földforgalmi törvény 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lépett:  

 
„(1) A jegyző a nyilatkozattételre nyitva álló határidő leteltét követő 8 napon 
belül a beérkezett, illetve a 21. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint 
átvett jognyilatkozatokról iratjegyzéket készít, és azt az adás-vételi szerződés 
eredeti példányával, valamint a jognyilatkozatokkal és a kormányzati portált 
működtető szervezet által a közzétételről és a levételről küldött igazolással 
együtt megküldi  

a) a 21. § (1a) bekezdésben foglalt esetben a mezőgazdasági igazgatási 
szerv részére; vagy  
b) a 21. § (1c) bekezdésben foglalt esetben az eladó részére.” 

 
Mindezek alapján 2022. január 1-jétől a hatósági jóváhagyáshoz nem 
kötött szerződéseket a tulajdonosnak a föld fekvése szerint illetékes 

települési önkormányzat jegyzője részére, míg a hatósági jóváhagyást 
igénylő jogügyletek esetében a szerződést a mezőgazdasági igazgatási 
szerv részére kell megküldenie.  

 
A mezőgazdasági igazgatási szerv az előzetes vizsgálatot követően dönt a 

közzétételre való alkalmasság kérdésében és végzésével (továbbá a szerződés 
egy példányával) megkeresi a jegyzőt annak közzététele végett. 
 

A fent hivatkozott rendelkezések hatályba lépésére figyelemmel, azokat a 
hatósági jóváhagyást igénylő szerződéseket, amelyeket a jegyző 2021. 

december 31. napjáig nem tett közzé (amely már megérkezett a jegyzőhöz, 
de a kormányzati portálon még nem került hirdetményezésre) a 
mezőgazdasági igazgatási szerv (KEM KH Földhivatali Főosztály 2500 

Esztergom, Rudnay Sándor tér 2.) részére kell továbbítani. Ezen szerződések 
esetében a jegyzői közzétételre már csak a mezőgazdasági igazgatási szerv 
előzetes vizsgálata és a szerződés közzétételének elrendelése esetén kerülhet 

sor. 
 

A módosítás a már közölt (kifüggesztett) szerződésekkel kapcsolatos 
eljárásrendet, valamint a hatósági jóváhagyást nem igénylő szerződések 
közzétételi eljárását (pl. állami/önkormányzati föld eladása) nem érinti.   

 
A Földforgalmi tv. 49.§ (1) bekezdésének 2022. január 1-jétól hatályba 

lépő rendelkezései alapján, a szabályok a haszonbérleti szerződések 
esetében is hasonlóképpen módosultak. 
 

A fenti jogszabályváltozásokkal összefüggésben az elővásárlási és 
előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti 
szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról 

szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet módosítása is várható. 
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2021. december 22. napjával a telekalakítási engedélyezési eljárásokkal 
összefüggő további jelentős változás, hogy a jegyző szakhatósági 

hatásköre megszűnt, a feladatot a hatálybalépést követően az állami 
főépítész látja el.   
 

A telekalakítási eljárásokat érintő változásokat a 2021. december 22. napján 
hatályba lépett, a telekalakítási eljárást érintően egyes kormányrendeletek 

módosításáról szóló 735/2021. (XII.21.) Korm. rendelet, valamint az 
ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény hatálybalépésével 
összefüggő átmeneti rendelkezésekről, valamint egyes, az ingatlan-

nyilvántartással, területrendezéssel, településrendezéssel kapcsolatos és 
kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi CXLVI. törvény 
szabályai vezették be.  

 
A módosítások hatályba lépésétől a fővárosi és a megyei kormányhivatal 

hatáskörébe tartozik annak vizsgálata, hogy a telekalakítás az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben foglaltaknak, a 
településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak, 

valamint a telekalakításról szóló miniszteri rendelet előírásainak megfelel-e. 
Fent hivatkozottak értelmében, amennyiben a folyamatban lévő 
telekalakítási engedélyezési eljárásban a jegyző 2021. december 21. napjáig 

nem nyilatkozott, hatáskör hiányában a szakkérdésre irányuló megkeresés 
Kormányhivatalhoz, azon belül is az Állami Főépítészi Irodához történő 

áttételének van helye. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 
 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 
 

 
Közlekedési szakterület 
 

Járműfenntartó tevékenység végzésére irányuló bejelentési 
kötelezettség 

 
A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható 
egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a 

telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályiról szóló 57/2013. (II. 27.) 
Korm. rendelet értelmében a járműfenntartó tevékenység (pl.: 
gépjárműjavítás, -karbantartás) egyben telephely-engedély köteles 

tevékenység. 
 

A gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 
1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet 11. § (1) bekezdése szerint a járműfenntartó 
tevékenység végzésére irányuló szándékot a közlekedési hatóság részére be 

kell jelenteni. 
 
A járműfenttartó vállalkozások a tevékenységük megkezdése előtt tehát első 

körben az önkormányzathoz fordulnak telephely-engedély iránti 
kérelmükkel, azonban tapasztalatunk szerint ezt követően a közlekedési 

hatóság részére történő bejelentésről már nem minden esetben 
gondoskodnak. 
 

Annak érdekében, hogy a járműfenntartó vállalkozások megyénkben 
jogszerűen működhessnek, célszerű lenne, ha a telepengedélyt kiállító 

önkormányzat az engedély kiállítátásról a hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező kölekedési hatóságot is értesítené.  
 

 
Útügyi szakterület 

Telekalakítási eljárások útügyi vonatkozásainak változása 

A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 79/E. – 79/I. §-ainak 

hatályon kívül helyezése következtében a telekalakítási eljárásokban 
megszűnt a közlekedési szakkérdések vizsgálata. 

 
A földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII.2.) 
Kormányrendelet 2021. december 22-én hatályba lépett 23. § (15) bekezdése 

szerint, ha a telekalakítás meglévő közút területét érinti, akkor a kérelemhez 
szükséges mellékelni a közút kezelőjének hozzájárulását 

 
A közlekedésbiztonsági és útügyi érdekek érvényre juttatásának vizsgálatát 
korábban a Komárom-Esztergom megyei Kormányhivatal Közlekedési, 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztálya 
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végezte el a telekalakítások során, azonban ezt követően a telekalakítási 
eljárás iránti kérelemhez már a közútkezelői hozzájárulás csatolandó, 

amennyiben a telekalakítás meglévő közút területét érinti.  
 
A közutat érintő telekalakítási eljárásokhoz a kérelmező ügyfél felelőssége az 

útkezelői hozzájárulás előzetes beszerzése, a hozzájárulás esetleges hiánya 
esetén az nem vehető megadottnak (ilyen előírás csak az építményekkel 

kapcsolatos hozzájárulások esetén szerepel a közúti közlekedésről szóló 
1988. évi I. tv. 42/A. § (2a) bekezdésében). 
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Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 

 
Integrált Hatósági Ügyviteli Rendszer 

 

Az elektronikus közigazgatás fejlesztés részeként a „Mezőgazdasági 
Vízhasználat Információs és Ellenőrzési Keretrendszer (VIZEK) 
kialakítása” elnevezésű projekt tovább fejlesztésének eredményeként 
2022. január 1-től a vízügyi és vízvédelmi hatósági és szakhatósági 
eljárásokon túlmenően valamennyi, a hivatásos katasztrófavédelmi 

szervnél intézhető hatósági eljárás új elektronikus felületen érhető el: 
 https://ugyfelportal.katved.gov.hu  

 
A fejlesztés elektronikus ügyintézést biztosít valamennyi ügyfél részére, 
meghagyva a hagyományos papíralapú eljárás választásának 

lehetőségét is, a természetes személyek számára.  
 

Az új szakrendszer, a papíralapú és e-papír ügyintézést kívánja 
felváltani az elektronikus munkafolyamatok a tűzvédelem, 
piacfelügyelet, veszélyes üzemek, veszélyes áruszállítás, kritikus 

infrastruktúra védelem, nukleárisbaleset-elhárítás, polgári védelem 
szakterületek engedélyezési és hatósági ellenőrzései során. 
 

A fejlesztés eredményeként a kapcsolódó fizetési kötelezettségek is 
néhány kattintással teljesíthetővé válnak.  

 
Az új elektronikus szakrendszer 2022. január 1. óta érhető el a fent 
hivatkozott linken, ahol a bejelentkezési képernyő bal oldalán található 

KAÜ azonosítást követően az ügyfelek hozzáférhetnek az azonosításhoz 
kötött ügyintézési lehetőségekhez. A felület jobb oldalán láthatók a 

belépést nem igénylő funkciók, úgymint az ügyfélportál használatát 
ismertető felhasználói kézikönyv letölthetősége, a Hirdetmények, mely a 
BM OKF aktuális hirdetményeinek oldalára vezet át, továbbá az 

Űrlapok. Azon űrlapok érhetők itt el, melyek kitöltéséhez nincsen 
szükség KAÜ azonosításra (pl.: azonosítási jelentés, üzemeltetői 
biztonsági terv, kockázatelemzés). 

 
A vízügyi és vízvédelmi hatósági és szakhatósági eljárások továbbra is a 

www.vizek.gov.hu oldalon intézhető. 
 
Tájékoztatók a https://www.katasztrofavedelem.hu/215/hatsgi-

szakterlet linken, az IHR - Integrált Hatósági Ügyviteli Rendszer 
menüpont alatt találhatóak. 

 

https://ugyfelportal.katved.gov.hu/
http://www.vizek.gov.hu/
https://www.katasztrofavedelem.hu/215/hatsgi-szakterlet
https://www.katasztrofavedelem.hu/215/hatsgi-szakterlet

