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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 – Törvényességi Felügyeleti Osztály 

 

Felhívás a TFÍK rendszer használatával kapcsolatban 

 

A veszélyhelyzetben hozott polgármesteri döntésekre is alkalmazni kell az 

önkormányzati rendeleteknek és jegyzőkönyveknek a fővárosi és megyei 

kormányhivatalok részére történő megküldésének rendjéről szóló 23/2012. 

(IV.25.) KIM rendelet előírásait.  

 

A polgármester által alkotott rendeletek, valamint meghozott határozatok 

Nemzeti Jogszabálytár Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás 

Modulján (a továbbiakban: TFÍK) történő felterjesztéséről a döntéshozatalt 

követő 15 napon belül gondoskodni kell. 

 

A veszélyhelyzetben hozott, TFÍK-n keresztül megküldött polgármesteri 

döntések vonatkozásában az Önkormányzati Hírlevél 2020. évi 19. szám (a 

továbbiakban: Hírlevél) II. pont 2. alpontjában foglalt szakmai iránymutatás 

továbbra is irányadó. A határozatok és rendeletek megjelölésénél a Hírlevél I. 

pont 8. alpontjában foglalt iránymutatást kell követni.  

 

A TFÍK-n keresztül történő felterjesztés pontosabb végrehajtása érdekében az 

alábbiakra hívjuk fel a figyelmet: 

 

 A különböző időpontokban hozott döntéseket külön-külön kellene 

felterjeszteni a könnyebb áttekinthetőség, nyomon követhetőség 

érdekében. A különböző döntéshozók döntéseit is külön-külön kell 

felterjeszteni, pl. a társulási, bizottsági, nemzetiségi döntés. 

 

 A TFÍK rendszerben a veszélyhelyzeti döntést tartalmazó jegyzőkönyv 

adatai teljeskörűen kitöltendőek. A felterjesztésekor értelemszerűen ki 

kell tölteni az összehívás, nyilvánosság típusát, egyéb típust és az ülés 

dátuma mezőket aszerint, ahogy a képviselő-testület, bizottság, 

társulás az SzMSz szerint ülésezett volna. A nyilvánosság típusa a 

veszélyhelyzet ideje alatt nem értelmezhető, de zárt típust akkor kell 

kiválasztani, amennyiben a döntés a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján zárt ülés 

keretében tárgyalható.  
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 Amennyiben a határozat, rendelet mellékletre hivatkozik, a 

jegyzőkönyv felterjesztésekor a melléklet megküldése sem maradhat el.  

 

 A meghozott rendeletek esetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 

törvény alapján az indokolás, előzetes hatástanulmány is csatolandó. 

 

 Mivel a veszélyhelyzetben hozott döntéseknek és a döntés-

előkészítésnek is megfelelően dokumentáltnak kell lennie, a döntést 

megalapozó dokumentumok (például pályázati kiírás, értékbecslés, 

vagy más irat) TFÍK rendszerbe feltöltésének is meg kell történnie.  

 

 Az üzenet küldésére szolgáló felület bal oldalán, a kalapács ikonnál 

elérhető döntések sor- és darabszáma mezőben is a képviselő-

testületre vonatkozó sor kitöltése szükséges abban az esetben, ha a 

polgármester a veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. 

törvény 46. § (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület helyett 

eljárva hozza meg döntését. A képviselő-testület által bizottságokra 

átruházott hatáskörökben hozott polgármesteri döntéseknél a 

bizottságokra vonatkozó sor kitöltése szükséges.  Amennyiben a 

döntéshozó a társulás elnöke volt, ez esetben a döntéshozónál pedig a 

társulást kell kiválasztani, nem a képviselő-testületet.   

 

A TFÍK használatát érintő változások esetén a jogosultság igénylése, a 

változást (jogosultságot) igazoló pl. törzskönyvi kivonat, kinevezési okirat, 

stb. csatolásával egyidejűleg, az njt@mhk.hu e-mail címre megküldött 

kérelem útján történhet azzal, hogy a kérelmet másolatban a 

torvenyesseg@komarom.gov.hu e-mail címre is továbbítani kell. 

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy minden esetben gondoskodni kell a 

rendeletek publikálásáról is. 2021. április 1-jétől a rendeletek Nemzeti 

Jogszabálytár Önkormányzati Rendelettárba való közzétételére a LocLex 

használatával van lehetőség.  

 

 

 

 

 

 

mailto:njt@mhk.hu
mailto:torvenyesseg@komarom.gov.hu
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Az Integrált Jogalkotási Rendszer LocLex alrendszerének bevezetéséről 

 

Az Integrált Jogalkotási Rendszer LocLex alrendszerének (a továbbiakban: 

LocLex) bevezetésével kapcsolatban 2021. március 29-én a Magyar Közlöny 

Lap- és Könyvkiadó Kft. által tartott webináron elhangzott fontosabb 

tudnivalók a következők: 

 

 A 2020. évi oktatóvideóban látott felület néhány ponton megváltozott. 

Emiatt célszerű a bejelentkezést követően a név mellett lévő „i” betűre 

kattintva a „Felhasználói kézikönyv” című dokumentumot 

áttanulmányozni. Természetesen az oktatóvideók megtekintése is 

szükséges a rendszer működésének elsajátításához. Az oktatóvideók a 

Felhasználói kézikönyvhöz hasonlóan megtalálhatóak a név mellett 

található „i” betűvel jelölt gomb lenyitásával. A hivatkozott 

segédanyagok a tesztrendszerben ugyanígy érhetőek el, és a 

felhasználók rögzítésének menete is bemutatásra kerül. 

 

 A jegyzőkönyvek, az elfogadott rendeletek, a jegyzőkönyvhöz tartozó 

dokumentumok felterjesztése a kormányhivatal részére 2021. április 1. 

napját követően is Nemzeti Jogszabálytár Törvényességi Felügyelet 

Írásbeli Kapcsolattartás Modulján (a továbbiakban: TFÍK) keresztül 

történik. A LocLex a rendelet-tervezetek megszerkesztésében, 

megszövegezésében, publikálásában segíti a jövőben az 

önkormányzatok munkáját. A TFÍK és a LocLex egymástól eltérő 

funkcióval rendelkező programok. 

 

 Amennyiben a LocLex éles vagy tesztrendszerében technikai jellegű 

hibát (programhibát) tapasztalnak a munkavégzés során, a LocLex 

üzemeltetőjénél lehetőség van a hiba bejelentésére. A Magyar Közlöny 

Lap- és Könyvkiadó weboldalán (www.mhk.hu) az alábbi lépéseket kell 

követni: Projektjeink fül – Integrált Jogalkotási Rendszer – További 

információ – Támogatás – Tovább a támogatási oldalra. A weboldal 

ekkor a Jira hibabejelentő rendszerre ugrik át, mely az előzetes 

regisztrációt követően használható.  A felületen irányított kérdéseket 

tartalmazó űrlap kitöltésével, szükség esetén képernyőfotó csatolásával 

ismertethető a tapasztalt hiba, illetve kérdésfeltevésre is lehetőség van. 

Az ügyfélszolgálat a Jirába való regisztrációkor megadott e-mail címre 

válaszol a hibabejelentéssel kapcsolatban. 

 

http://www.mhk.hu/
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 A Loclex tesztfelülete és éles rendszere két, egymástól függetlenül 

működő felület. A tesztrendszer a www.teszt.ijr.hu weboldalon 2020 

október vége óta aktív, az éles rendszer 2021. április 1-jei bevezetését 

követően is teljeskörűen használható, a belépéshez szükséges 

jogosultságok kiosztása a tavalyi évben (új belépők esetén a 

jogosultság igénylésekor) megtörtént. A belépéshez a tesztrendszer 

által a kolléga regisztrációjakor a részére e-mailben generált 

felhasználónév és jelszó szükséges. 

 

 A LocLex éles rendszere a www.ijr.hu weboldalon érhető el. Az éles 

rendszerbe történő regisztrációt a jegyzők vonatkozásában a 

tesztrendszerhez hasonlóan a kormányhivatal végezte, a jogosultságok 

továbbosztása a hivatalon belül a jegyzők feladata. A belépéshez az 

éles rendszer által a kolléga regisztrációjakor a részére e-mailben 

generált felhasználónév és jelszó szükséges. A kétfaktoros autentikáció 

miatt az Authy mobilalkalmazás és a LocLex rendszer összekapcsolása 

minden munkatárs esetén előfeltétel. Az éles rendszer a belépéskor a 

felhasználónév és jelszó megadása közt az Authy alkalmazás által 

generált kódot is kérni fogja minden olyan önkormányzat esetén, akik 

nem részei a kormányzati NTG hálózatnak. 

 

 Amennyiben több felhasználó is jogosult a rendelet-tervezet 

szerkesztésére, lehetőség szerint egy időben ne szerkessze ugyanazon 

rendelet-tervezetet több felhasználó, mert a rendszer nem jelzi a 

párhuzamos munkát az érintetteknek és ütközés történhet. 

 

 Újdonság, hogy a korábbiaktól eltérően az új melléklet létrehozását 

követően a választható csatolmánytípusok közül kikerült az xls. 

formátum, emiatt táblázat rögzítésére – amennyiben nem a 

normaszöveggel együtt kívánják rögzíteni – kétféleképpen van 

lehetőség. Vagy táblázat beszúrásával (ez teljesen új, üres táblázatot 

hoz létre), vagy az előre elkészített Excel fájlból a kívánt tartalom 

egyszerű másolás-beillesztésével. Utóbbi esetben a táblázat 

tetszőlegesen formázható, és a táblázatban jobb egérgombbal 

kattintva, a Táblázat tulajdonságai lehetőségnél fekvő tájolással 

igazítható megfelelő szélességűre. Amennyiben az Excel fájl több fület 

tartalmaz, ezeket csak egyenként lehet az előzőekben leírt módon 

feltölteni.  

 

http://www.teszt.ijr.hu/
http://www.ijr.hu/
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 Az új melléklet hozzáadását követően a csatolmányok közt továbbra is 

választható docx vagy pdf formátumú fájl, így a tervlapok, nagy 

terjedelmű dokumentumok hozzáadhatók. 

 

 Az NJT felületén publikáláskor nem kötelezően megjelenítendő elem a 

polgármester, jegyző aláírása. Mivel ez a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerinti 

érvényességi kellék, nem hagyható el. A LocLex rendszerben a 

publikálást megelőzően a rendelet-tervezet letölthető és kinyomtatható. 

Ebben a stádiumban kell tehát a kinyomtatott rendeletet aláírással és 

kihirdetési záradékkal ellátni, majd a közzétételéről és a 

kormányhivatalnak eljuttatásáról gondoskodni. Az NJT-re az aláírás 

nélküli rendelet is publikálható. 

 

 Az indokolást minden esetben ki kell tölteni a LocLex-ben. Az 

indokolás kötelezettség részletszabályait a jogalkotásról szóló 2010. évi 

CXXX. törvény 18. §-a határozza meg. 

 

Jogszabály-szerkesztési alapismeretek 

 

Integrált Jogalkotási Rendszer LocLex alrendszerének (a továbbiakban: 

LocLex) 2021. április 1-jétől történő bevezetésére tekintettel, fontos az új 

önkormányzati rendeletek megszerkesztésekor a jogalkotásról szóló 2010. évi 

CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) és a jogszabályszerkesztésről szóló 

61/2009.(XII.14.) IRM rendelet (a továbbiakban: IRM rendelet) szabályainak 

a betartására fokozott figyelmet fordítani annak érdekében, hogy kodifikációs 

ellenőrzéskor a rendszer ne generáljon hibaüzenetet.  

 

A felterjesztett jegyzőkönyvek törvényességi felügyeleti vizsgálatakor az 

önkormányzati rendeletek esetében az alábbi, legtipikusabb jogszabály-

szerkesztési hibákra hívjuk fel a figyelmet. 

 

Az önkormányzati rendelet címében a cím utolsó szavához „ról”, „ről” 

toldaléknak kell kapcsolódni. A rendelet megjelölésekor nem lehet vastag 

fekete vonallal a megjelölést aláhúzni. Az önkormányzati rendelet megjelölése 

annak kihirdetése során 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 11. § (2) 

bekezdése alapján kell, hogy megtörténjen. 
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Az önkormányzati rendelet bevezető részében meg kell jelölni a felhatalmazó 

rendelkezést, a feladatkört, ezeket követően használni kell a jogalkotás 

aktusára utaló kifejezést is. 

 

Amennyiben az önkormányzati rendelet alcímet tartalmaz, az alcím 

sorszámát követően az alcím címének kell következnie. Az alcím címét nagy 

kezdőbetűvel kell megszövegezni. 

 

A szerkezeti egységek szintjeinek, sorrendiségüknek megtartása kötelező. 

 

A rövid megjelölés használata esetében kizárólag a „ (a továbbiakban: ….) 

vagy (a továbbiakban együtt: ..)”  kifejezés használható. A rövid megjelölés 

alkalmazására „ (a továbbiakban: ….)” vagy adott estben  „(a továbbiakban 

együtt: ..)” kifejezés használatát követően kerülhet sor. A rövid megjelölés 

bevezetését meg kell előznie a rövidíteni kívánt szövegrész teljes 

megjelenítésének.  

 

Mellékletet is tartalmazó önkormányzati rendeletek esetén, a melléklet 

sorszámát követően „melléklet” szöveget kell használni a normaszövegben. 

Nem lehet pl. „1. számú melléklet” megszövegezést alkalmazni.  

 

Az önkormányzati rendelet függeléket nem tartalmazhat, arra nem lehet 

hivatkozni. Kivéve a helyi építési szabályzat mellékletében a szabályozási terv 

értelmezését szolgáló függeléket. 

 

A Jat. 3. §-a tiltja a magasabb szintű jogszabály szövegének megismétlését. 

Ebből következően a jogforrási hierarchia magasabb szintjén elhelyezkedő 

norma szövegének idézése kizárt. Nem kizárt ugyanakkor az, hogy az 

Alaptörvény vagy a hierarchia magasabb szintjén lévő jogszabály szövegére 

hivatkozás alkalmazásával utaljon az alacsonyabb szintű jogszabály 

tervezete, ha a jogalkalmazás megkönnyítése vagy a jogszabály 

megfogalmazása ezt megköveteli. Az IRM rendelet a hivatkozás háromféle 

módját különbözteti meg: rugalmas, merev, valamint általános hivatkozás. 

Az IRM rendelet a rugalmas hivatkozást tekinti elsődlegesen 

alkalmazhatónak. Az IRM rendelet III. Fejezetében foglaltakat megtartva 

lehet az önkormányzati rendeletben hivatkozást használni. 

 

A § jel után nem lehet pontot tenni. 
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Amennyiben az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napja, a 

kihirdetés napja, a hatályba lépés időpontját órában kell meghatározni.  

 

Az önkormányzati rendelet hatályba léptető rendelkezésének a felvezető 

szövege helyesen: „Ez a rendelet (...)”  

 

Amennyiben az önkormányzati rendelet jogszabály, vagy annak szerkezeti 

egysége hatályvesztéséről is rendelkezik, ez esetben a helyes megszövegezés 

kezdő formulája: „Hatályát veszti ….”.  

 

A kizárólag egyetlen táblázatot tartalmazó melléklet kialakítása az IRM 

rendelet 1. melléklet 18.5.3. pontja szerint történhet. 
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Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály  

 

Zárás és hosszabb megvalósítási időszak a megyei TOP foglalkoztatási 

paktum projektekben 

 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében az elmúlt 

időszakban megyénkben folytatódott a négy foglalkoztatási paktum projekt 

megvalósítása. Az esztergomi járást érintő 240.440.612 Ft európai uniós és 

hazai támogatásból megvalósuló fejlesztés 2021 márciusában fejeződött be. 

Örvendetes, hogy 157 álláskereső élethelyzetén sikerült javítani, közülük 28 

fő szerzett piacképes szakmát. 2021 februárjáig 96 személy helyezkedett el 

az elsődleges munkaerőpiacon, túlnyomó többségben az esztergomi járásban 

működő 85 mikro-, illetve kisvállalkozásnál. Ehhez a Kormányhivatal több 

mint 98 millió forint bérjellegű támogatást nyújtott, továbbá 23 új egyéni 

vállalkozás is segítséget kapott.  

A megyei fejlesztés (TOP-5.1.1 kódszámú paktumprojekt) eredetileg szintén 

2021. március 31. napján zárult volna, a konzorciumvezető ugyanakkor 

többlettámogatási kérelmet nyújtott be a Magyar Államkincstárhoz. A 

módosítási igény értelmében 300 millió forint többlettámogatás jutna a tatai, 

a komáromi, a kisbéri és a tatabányai járásban (Tatabánya városán kívül) élő 

hátrányos helyzetű álláskeresők munkaerőpiaci integrációjára. Amennyiben 

a döntéshozók jóváhagyják a támogatásemelést, a projekt 2022. június 30-

áig meghosszabbodik, és fokozatosan bekapcsolódik a hatóterületbe az 

Esztergomi és az Oroszlányi járás is, a jelenlegi fejlesztések (TOP-5.1.2 

kódszámú projektek) zárása után.  

A hátrányos helyzetű álláskeresők, inaktívak, illetve a közfoglalkoztatásból 

az elsődleges munkaerőpiacra visszavezethetők mintegy 10 célcsoportja 

számára elhelyezkedést elősegítő munkaerőpiaci szolgáltatásokat 

(munkapiaci információkat, mentori szolgáltatást), képzéseket, munkáltatóik 

számára bérjellegű támogatásokat, valamint új egyéni vállalkozások 

elindulásának segítését biztosítja a program. A támogatási formákat az 

álláskereső lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalok 

foglalkoztatási osztályai kezelik. 

A TOP konstrukciók szorosan illeszkedtek ez idáig is az önkormányzatok 

által megvalósított egyéb fejlesztésekhez, igyekeztek elősegíteni azok 

munkaerőigényének kielégítését, biztosítva a szinergiát az egyes projektek 

között. Amennyiben a TOP megyei program folytatódik, ezt a szempontot 

továbbra is szem előtt kívánja tartani a megvalósítást végző konzorciumi 

partnerség, közöttük a Kormányhivatal is. 
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Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program indítása  

Komárom-Esztergom megyében 

 

A Kormány a közfoglalkoztatás 2021. évi céljai között határozta meg a 

közfoglalkoztatási programok folytatását. Ez biztosítja, hogy mindazon 

álláskeresők, akiknek a nyílt munkaerőpiac nem kínál munkalehetőséget, 

vagy jelenleg nem alkalmasak a piaci munkavállalásra, legalább a 

közfoglalkoztatásban munkát vállalhassanak, ezáltal munkával szerzett 

jövedelmük és megélhetésük biztosított legyen. Ez a foglalkoztatási forma 

mintegy hidat képez az állásnélküliség, illetve a nyíltpiaci foglalkoztatás 

elvárásai között.  

 

A korábbi évekhez hasonlóan a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 

idén is elindította az országos, illetve a hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatási programokat. Örvendetes, hogy az idei évben egyetlen 

megyei település sincs kizárva a közfoglalkoztatás lehetőségéből, tehát a 

támogatás megyeszerte elérhető. 

 

A 2021. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programokban prioritást 

élveznek a következő közfoglalkoztatók: helyi-, és nemzetiségi önkormányzat; 

helyi-, és nemzetiségi önkormányzat jogi személyiséggel rendelkező 

társulása; az állami és önkormányzati tulajdon kezelésével és fenntartásával 

megbízott, vagy erre a célra az állam, önkormányzat által létrehozott 

gazdálkodó szervezet; egyházi jogi személy; közhasznú jogállású szervezet; 

civil szervezet. 

 

Közfoglalkoztatási támogatás bérjellegű támogatás, ami kérelemre nyújtható. 

A kérelmet a közfoglalkoztatónak a tervezett foglalkoztatás helye szerint 

illetékes járási hivatalhoz kell benyújtani egy online felületen, a 

Közfoglalkoztatási Támogatások Keretrendszerén (KTK) keresztül. A 2021. évi 

programok március 1-jével indultak, de az év során még lehetőség van a 

csatlakozásra.  

 

Amennyiben kérdés merülne fel a közfoglalkoztatás lehetőségét, a támogatás 

igénylésének menetét, a programindítás mikéntjét illetően, a Komárom-

Esztergom Megyei Kormányhivatal járási hivatalainak foglalkoztatási 

osztályai készséggel állnak rendelkezésre.  

 



14 
 

 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztály  

 

 

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. 

Rendelet 2021. március 16. napján történt hatályba lépésével, illetve 

a Miniszterelnökséget vezető miniszter 7/2021. (III. 30.) MvM utasításának –  

a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 3/2020. (II. 28.) MvM utasítás módosításáról – 2021. március 31. 

napjával történ hatályba lépésével megalakult a Kormányhivatal szervezetén 

belül a hulladékgazdálkodási hatósági feladatokat ellátó osztály. A 

Hulladékgazdálkodási Osztály a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Főosztály egységén belül jött létre. Helyileg a 

Tatabánya Fő tér 4. számú épületben található, elérhetőség: (34) 795-888. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:34795888
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Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály  

 

TÁJÉKOZTATÁS VESZÉLYHELYZETI INTÉZKEDÉSRŐL ÉS 

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOKRÓL 

 

2021. március 11-én lépett hatályba a veszélyhelyzet ideje alatt az 

építkezések megkönnyítését szolgáló egyes előírások megállapításáról 

szóló 113/2021. (III. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 113 Kr.), amely 

lehetővé teszi az építtető számára, hogy választásától függően kérheti a 

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

november 4-én történt hatályba lépését megelőző szabályok, vagy az ezt 

követően hatályba lépett vagy lépő, szigorúbb szabályok alkalmazását a 

következő jogszabályok körében: 

 

 az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvény (Étv.), 

 a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 

1996. évi XXXI. törvény, 

 a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény, illetve 

 a fenti törvények felhatalmazása alapján kiadott jogszabály 

 

Az építésügyi szabályok közül a fenti időszakban megváltozott, ilyen jellegű 

szigorúbb szabály az országos településrendezési és építési követelményekről 

szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 42. § (2) 

bekezdése, amely szerint a helyi építési szabályzat eltérő rendelkezése 

hiányában, amennyiben a telken négy vagy több lakás vagy üdülő önálló 

rendeltetési egységet helyeznek el, önálló rendeltetési egységenként 1,5 

személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani. Ezen szabály tekintetében az 

építtető dönthet úgy, hogy az OTÉK 2020. november 3. napján hatályos 

jogszabályi rendelkezéseket alkalmazza. Ezen kívül érintett lehet még a 

2020. november 3. napját követően hatályba lépett helyi építési szabályzat, 

ha vannak szigorító vagy új kötelezettséget megállapító rendelkezései. A 

2020. november 3. napját követően önkormányzati rendeletben elrendelt 

változtatási tilalom szintén e körbe tartozik: a változtatási tilalmat jogszerűen 

el lehet rendelni, de az ügyfél dönthet úgy, hogy nem veszi figyelembe azt. 

  

A 113 Kr. könnyítő rendelkezései a hatálybalépését követően meginduló 

közigazgatási hatósági eljárásban, az e rendelet hatálybalépésekor 
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folyamatban lévő közigazgatási hatósági eljárásban, valamint a megkezdett 

építőipari kivitelezési tevékenységgel összefüggésben alkalmazhatók. 

Kiemelendő, hogy a 113 Kr. hatálya nem terjed ki a közbeszerzési eljárás-

köteles vagy a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló törvény 

hatálya alá tartozó építési beruházásokra, amelyek becsült értéke eléri vagy 

meghaladja a 700 000 000 forintot. 

 

Építésügyi szempontból tehát három feltételnek kell megfelelnie egy hatósági 

ügynek ahhoz, hogy az ügyfélt megillesse a fenti választási lehetőség: 

 

1. a hatósági ügy 2020. november 3. napját követően indult és még 

folyamatban van, vagy az építőipari kivitelezési tevékenységet 2020. 

november 3. napját követően kezdték meg és még folyamatban van, 

2. az Étv. vagy a felhatalmazása alapján kiadott bármely jogszabály 

rendelkezése a 2020. november 3. napján hatályoshoz képest 

szigorúbb, vagy addig nem létező kötelezettséget megállapító 

rendelkezést tartalmaz (a választás lehetősége csak e szigorúbb vagy új 

kötelezettséget megállapító rendelkezésre terjed ki, a módosítás többi 

részére nem), 

3. az ügy nem tartozik azon közbeszerzésieljárás-köteles vagy a védelmi 

és biztonsági célú beszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó 

építési beruházások közé, amelyek becsült értéke eléri vagy 

meghaladja a 700 000 000 forintot. 

 

A 113 Kr. hatályba lépésekor már folyamatban lévő építésügyi hatósági 

ügyben az építésügyi hatóságnak nyilatkoztatnia kell az ügyfelet, hogy ott, 

ahol lehetősége van választani, a két időállapotú jogszabály közül melyiket 

alkalmazzák az ügyében. Fontos, hogy csak a jelenleg hatályos vagy a 2020. 

november 3. napján hatályos rendelkezés között lehet választani. A 113 Kr. 

hatálybalépését követően meginduló olyan építésügyi hatósági eljárásban, 

amely a szigorúbb szabályok alkalmazásával érintett, szintén be kell szerezni 

az ügyfél nyilatkozatát arról, hogy mely időpontban hatályos szabályok 

alkalmazását kéri. Ha az építésügyi hatóság az építtetői nyilatkozat alapján 

meghozta a döntését, attól utóbb az építtető nem térhet el. 

  

Használatbavételi engedélyezési vagy használatbavétel tudomásulvételi 

eljárás során, amennyiben az építtető még nem nyilatkozott, a hatóság 

szintén nyilatkoztatja, hogy mely időállapot szerinti jogszabályi rendelkezés 

alkalmazását kéri. A hatóság ezt követően a nyilatkozat szerint jár el akkor 
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is, ha az ellentétben áll az építési engedélyben foglaltakkal. Ha az építtető 

korábban már nyilatkozott (például építésfelügyeleti hatósági eljárás során), 

akkor az építésügyi hatóság ezúttal már nem nyilatkoztatja, hanem a 

korábbi nyilatkozatban foglaltakat követeli meg tőle. 

 

Az építésfelügyeleti hatósági eljárás során, amennyiben a választás 

jogszabályi feltételei fennállnak, az építésfelügyeleti hatóság ugyancsak 

nyilatkoztatja az ügyfelet, hogy mely időállapot szerinti jogszabályi 

rendelkezés alkalmazását kéri ügyében (fel kell ugyanakkor hívni a figyelmét 

arra is, hogy ehhez adott esetben módosítani kellhet az építési engedélyt is). 

Ha a hatóság ez alapján döntést hozott, attól az ügyfél nem térhet el a 

későbbiekben. 

 

A 113 Kr. 2. § (2) bekezdése alapján az egyszerű bejelentésre az új szabályok 

csak akkor vonatkoznak, ha a 113 Kr. hatálybalépésekor a (2020. november 

3. napját követően megkezdett) kivitelezés már folyamatban van. Mivel az 

egyszerű bejelentés nem hatósági eljárás, így az a 113 Kr. hatályba lépése 

után megtett egyszerű bejelentésekre a jogszabály nem terjeszti ki a 

választás lehetőségét. Egyszerű bejelentés esetében, ha már folyamatban 

lévő kivitelezés során választanak olyan előírást, amely miatt az eredetileg 

tervezettől el kell térni, akkor ezt az eltérésre vonatkozó szabályok szerint, az 

e-építési naplóba feltöltve teheti meg. E nélkül nem hivatkozhat arra, hogy ő 

egy másik időállapot szerinti szabályt alkalmazta. Amennyiben jogszabály 

megengedi, és így nincs e-építési napló, akkor a hatósági ellenőrzés során, 

vagy az épület felépültét igazoló hatósági bizonyítvány kiadására irányuló 

eljárásban kell a nyilatkozatot bekérni. 

 

Ami a tűzvédelmi vagy katasztrófavédelmi szakhatóság állásfoglalását illeti, 

ott a szakhatóságnak kell tisztáznia, hogy mely jogszabályi rendelkezések 

tartalmaznak szigorúbb vagy új kötelezettséget megállapító rendelkezést, és 

hogy az ügyfél ezek közül melyek alkalmazását kívánja. Ebbe az építésügyi 

hatóságnak nem kell közreműködnie, és a szakhatóság állásfoglalását 

ugyanúgy teljes egészében át kell emelnie, ahogy eddig is. 

  

2021. március 11. napján módosultak továbbá az építésügyi és 

építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 

építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és 

a lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről szóló 155/2016. (VI. 13.) 

Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 
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miniszteri rendelet hatálya alá eső új és nem közel nulla vagy annál 

kedvezőbb energiaigényű épületekre vonatkozó előírásai. 

Mindkét kormányrendelet új, könnyítő rendelkezése, hogy a közel nulla vagy 

annál kedvezőbb energiaigénnyel kapcsolatos előírásokat 2022. június 30. 

napjától kell alkalmazni. 
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Fogyasztóvédelmi szakterület 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

a szabadtéri kondiparkok és via ferraták (mászóösvények)  

üzemeltetési feltételeinek 

2021. április 1. és május 31. közötti piacfelügyeleti ellenőrzéséről 

 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium folyamatosan kiemelt figyelmet 

fordít a családok szabadidős tevékenységének biztonságára, amelynek 

érdekében a Kormányhivatal, (mint fogyasztóvédelmi hatóság) 2021. évi 

vizsgálati programjában új elemként jelenik meg a szórakozási célú 

sporteszközökkel és a via ferratákkal (vasalt utakkal vagy mászóösvényekkel) 

kapcsolatos ellenőrzés. 

 

A szabadtéri kondiparkokban mindenki számára hozzáférhető eszközök és 

az extrém kihívásokat kedvelők által használt vasalt utak fokozott veszélyt 

jelenthetnek, amennyiben azok szerkezeti kialakítása, stabilitása, 

üzemeltetése, illetve meghibásodás esetén a javítása nem megfelelő. 

Korábban ezeknek az eszközöknek az üzemeltetési feltételeire nem volt jogi 

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

célú berendezések, létesítmények és ideiglenes szerkezetek, valamint 

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

rendelet lehetővé teszi, és a széles és önálló felhasználói kör indokolja, hogy 

ellenőrzés alá kerüljenek mind a kondiparkokban felállított kültéri fitness 

eszközök, mind a mászóösvények üzemeltetési körülményei.  

 

A Kormányhivatal által lefolytatott fogyasztóvédelmi hatósági vizsgálat célja 

az előírt dokumentációk meglétének, tartalmi megfelelőségének, 

érvényességének, és az eszközök kötelezően feltüntetendő jelöléseinek 

ellenőrzése, valamint azok nem megfelelősége esetén a jogszabályi előírások 

kikényszerítése. 

 

2021 tavaszán a Kormányhivatal ellenőrzése a szórakozási célú 

sporteszközökre terjed ki. 

Szórakozási célú sporteszköz: olyan sporteszköz, melynek célja különböző 

mozgás- és térélmények kipróbálása, gyakorlása. 

Ezen belül a tavaszi ellenőrzés tárgyát képezik a szabadtéri kondiparkokba 

telepített sport-, és kültéri fitness eszközök, amelyek besorolhatóak az egyes 

szórakoztatási célú berendezések, létesítmények és ideiglenes szerkezetek, 
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valamint szórakozási célú sporteszközök biztonságosságáról szóló 24/2020. 

(VII. 3.) ITM rendelet  1. sz. melléklete 3.2.1 pontja alá, továbbá az I. 

veszélyességi osztályba tartozó nehéz, nagyon nehéz és extrém nehéz 

fokozatú vasalt utak (via ferrata), illetve a III. veszélyességi osztályba sorolt 

könnyű és közepes fokozatú vasalt utak. 

A vasalt út olyan közjóléti célt szolgáló berendezés, amely biztosítókötélből és 

egyéb rögzített mászószerelvényekből áll, az útvonala általában sziklás 

terepen vezet, és a felhasználó nem áll felügyelet alatt. 

 

A Kormányhivatal a vizsgálatai során az alábbi dokumentumok és 

tájékoztatások meglétét és érvényességét ellenőrzi: 

 

1. Megfelelőségi tanúsítvány 

Megfelelőségi tanúsítvány: a megfelelőség értékelő szervezetek 

tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvényben meghatározott 

megfelelőség értékelési tevékenység elvégzését igazoló dokumentum, 

amelyben a kijelölt szervezet tanúsítja, hogy a szórakoztatási célú 

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

a szórakozási célú sporteszköz megfelel az adott berendezésre vagy 

létesítményre vonatkozó műszaki és biztonságtechnikai előírásoknak. 

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

szórakoztatási célú berendezéssel, létesítménnyel, ideiglenes szerkezettel, 

szórakozási célú sporteszközzel szórakoztatási céllal tevékenységet folytat, és 

annak folyamatos helyszíni felügyeletét és rendszeres ellenőrzését biztosítja, 

vagy aki a szórakoztatási célú berendezést, létesítményt, ideiglenes 

szerkezetet, szórakozási célú sporteszközt szórakoztatási céllal bérbe adja. 

 

a.  A szabadtéri kondiparkok fitness eszközeire vonatkozóan  

 

A Kormányhivatal ellenőrzi, hogy a szabadtéri kondiparkokban 

felállított sporteszközök, illetve a kültéri fitness eszközök üzemeltetője 

rendelkezik-e az első használatbavétel feltételéül előírt kötelező, az 

eszköz megfelelőségének biztonságossági követelmények alapján 

történő megállapítására irányuló műszaki vizsgálat során kiadott 

érvényes megfelelőségi tanúsítvánnyal, illetve, hogy az időszakos 

műszaki felülvizsgálat hatályának lejártát a megfelelőségi 

tanúsítványba bevezették-e. 
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b. A vasalt utakra vonatkozóan 

 

A 24/2020. ITM rendelet 7. § (2) bekezdése szerint vasalt út esetében az 

üzemeltető a terheléses vizsgálat kivételével minden év március hónap 

végéig, baleset bekövetkezése esetén soron kívül elvégzi a via ferraták 

(mászóösvények) tervezése és kivitelezése tárgyú, MSZ EN 16869 műszaki 

szabványban foglaltak szerinti vizsgálatot. Terheléses vizsgálatot az 

üzemeltető akkor végez, ha szemrevételezés alapján nem megfelelő a rögzítés. 

(3) A vasalt út üzemeltetője a (2) bekezdés szerinti vizsgálat elvégzésén túl 

háromhavonta szemrevételezéses üzemeltetői ellenőrzést végez az útvonalon. 

A kötélbilincseket az üzemeltető szúrópróbaszerűen ellenőrzi. Az elvégzett 

ellenőrzéseket az üzemeltető fényképpel és írásban egyaránt dokumentálja. 

(5) A (3) és (4) bekezdésben meghatározott üzemeltetői ellenőrzésről 

készült írásos dokumentum legalább a következőket tartalmazza: 

a) az ellenőrzés időpontja, helyszíne; 

b) az ellenőrzés eredménye, a feltárt hiányosságok és nem-megfelelőségek 

megjelölésével; 

c) az utóellenőrzés szükségességének megjelölése; 

d) az ellenőrzést végző neve, elérhetősége és aláírása 

 

A Kormányhivatal ellenőrzi, hogy vasalt út üzemeltetője határidőre 

elvégezte-e az előírt vizsgálatokat és azt írásban dokumentálta-e. 

(Tájékoztatjuk a jegyzőket, hogy a 24/2020. ITM rendelet a vasalt utakra 

nem ír elő külső, kijelölt szervezet által végzett megfelelőség-értékelést, így 

megfelelőségi tanúsítványként az üzemeltető által a fentiek szerint elvégzett 

vizsgálatot rögzítő dokumentáció szolgál.) 

 

2. Adattábla 

a. A szabadtéri kondiparkok fitness eszközeire vonatkozóan 

 

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

berendezésen, létesítményen, ideiglenes szerkezeten, valamint vasalt út 

kivételével a szórakozási célú sporteszközön jól látható módon fel kell 

tüntetni 

a) a szórakoztatási célú berendezésen szállítható vagy a szórakoztatási 

célú létesítményen, ideiglenes szerkezeten, szórakozási célú 

sporteszközön egy időben tartózkodó személyek megengedett 

legnagyobb számát vagy a megengedett terhelést, 
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b) a használókra és a használhatóságra vonatkozó korlátozásokat (a 

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

c) a megfelelőségi tanúsítványt kibocsátó kijelölt szervezet nevét, a 

tanúsítvány számát, kibocsátásának keltét és hatályának lejártát, 

d) a szórakoztatási célú berendezés, létesítmény – egyértelmű azonosítást 

lehetővé tevő – megnevezését, egyedi pályanevét vagy pályarajzot, 

elrendezési vázrajzot, helyszínrajzot, amelyen jól azonosítható módon be 

kell jelölni az eszközcsoport adott tagját. 

 

A Kormányhivatal ellenőrzi, hogy a szabadtéri kondiparkokban 

felállított sporteszközök, fitness eszközökön vagy azok mellett van-e 

adattábla és az adattáblán szerepelnek-e az előírt információk. 

 

b. Vasalt utakra vonatkozóan 

 

A 24/2020. ITM rendelet 10. § (2) bekezdése alapján vasalt út esetében az 

üzemeltetőnek a beszállásnál tájékoztató táblát kell elhelyeznie az alapvető 

használati és biztonsági előírásokról, a karbantartásért felelős üzemeltető 

elérhetőségéről, és rendelkeznie kell a használatot szabályozó házirenddel, 

melynek elérhetőségét internetes honlapon biztosítja. 

A Kormányhivatal ellenőrzi, hogy az üzemeltető a vasalt út indulási 

pontjánál elhelyezte-e az előírt tájékoztatást, valamint, hogy a 

megadott webes felületen elérhetőek-e a használatot szabályozó 

információk. 

 

3. Üzemeltetési napló 

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

szórakoztatási célú berendezés, létesítmény, ideiglenes szerkezet, valamint 

vasalt út kivételével a szórakozási célú sporteszköz valamennyi üzembe 

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

létesítmény, sporteszköz állapota és szerelése, valamint az alkalmazott 

érintésvédelem megfelel a biztonságossági követelményeknek.  

Ezt célszerű írásos formában dokumentálni. 

A fentiekre tekintettel, miután a vonatkozó rendelet szórakozási célú 

sporteszközök esetében nem írja elő üzemeltetési napló vezetését, így a 

dokumentum hiányát a Kormányhivatal nem kifogásolja, azonban azt erősen 

ajánlja. 
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4. Időszakos műszaki vizsgálat 

 

Időszakos felülvizsgálat: annak eldöntését célzó eljárás, hogy adott 

szórakoztatási célú berendezés, létesítmény, ideiglenes szerkezet, valamint a 

vasalt út és a görgős sporteszközök létesítménye kivételével a szórakozási 

célú sporteszköz megfelelőségi tanúsítványának hatálya meghosszabbítható-

e. 

 

a. A szabadtéri kondiparkok fitness eszközeire vonatkozóan 

 

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

szórakoztatási célú berendezést, létesítményt, ideiglenes szerkezetet, 

valamint a vasalt út kivételével a szórakozási célú sporteszközt műszaki 

vizsgálat céljából bemutatja a kijelölt szervezetnek 

a) az első használatbavétel előtt, 

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

szórakozási célú sporteszköz olyan javítását, átalakítását követően, 

amely hatással van annak műszaki, biztonsági állapotára, 

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

szórakozási célú sporteszköz okozta baleset esetén, 

d) ismeretlen eredetű meghibásodás esetén, 

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

és (2) bekezdésében meghatározott időszakonként. 

 

A 16. § (1) bekezdése alapján  

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

létesítményt, ideiglenes szerkezet, valamint a vasalt út kivételével a 

szórakozási célú sporteszközt háromévenként időszakos műszaki 

vizsgálatnak kell alávetni. 

 (3) Az üzemeltető a megfelelőségi tanúsítvány hatályának lejárta előtt 

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

A Kormányhivatal ellenőrzi, hogy az üzemeltető a III. veszélyességi 

osztályba tartozó sporteszköz háromévenként kötelező időszakos 

műszaki vizsgálatára vonatkozó kötelezettségének eleget tett-e, 

valamint annak időpontját és hatályának lejártát a megfelelőségi 

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

(Felhívjuk a figyelmet, hogy a 24/2020 ITM rendelet 19. §-a szerint a 

mutatványos berendezések biztonságosságáról szóló 7/2007. (I. 22.) GKM 

rendelet alapján kiadott tanúsítványok az azokban meghatározott időbeli 
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hatály lejártáig hatályban maradnak.) 

 

b. A vasalt utakra vonatkozóan 

 

A 24/2020. ITM rendelet 7. § (2) bekezdése szerint vasalt út esetében az 

üzemeltető a terheléses vizsgálat kivételével minden év március hónap 

végéig, baleset bekövetkezése esetén, soron kívül elvégzi a via ferraták 

(mászóösvények) tervezése és kivitelezése tárgyú, MSZ EN 16869 műszaki 

szabványban foglaltak szerinti vizsgálatot. Terheléses vizsgálatot az 

üzemeltető akkor végez, ha szemrevételezés alapján nem megfelelő a rögzítés. 

(3) A vasalt út üzemeltetője a (2) bekezdés szerinti vizsgálat elvégzésén túl 

háromhavonta szemrevételezéses üzemeltetői ellenőrzést végez az útvonalon. 

A kötélbilincseket az üzemeltető szúrópróbaszerűen ellenőrzi. Az elvégzett 

ellenőrzéseket az üzemeltető fényképpel és írásban egyaránt dokumentálja. 

A Kormányhivatal ellenőrzi, hogy az üzemeltető az előírt időszakos 

vizsgálatokat elvégezte-e és azt írásban dokumentálta-e. 

Tekintettel arra, hogy a témavizsgálat tárgyát képező szabadtéri kondiparkok 

és kültéri fitness eszközök korábban nem álltak jogi szabályozás alatt, 

előfordulhat, hogy az üzemeltetők részére külső, nem kijelölt szervezet által 

kiadott megfelelőségi igazolás áll rendelkezésre. A kormányhivatal ezeket a 

dokumentumokat elfogadja, azzal a kitétellel, hogy lejártuk után már csak 

kijelölt szervezet által kiállított megfelelőségi tanúsítványok fogadhatók el az 

eszközök biztonságosságának igazolására. 

A Budapest Főváros Kormányhivatalába jogutódlással beolvadó Magyar 

Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal www.mkeh.gov.hu elérhetőségű 

honlapján a Megfelelőség értékelő szervezetek kijelölése/ Hatályos 

kijelöléssel rendelkező szervezetek menüpontban hozzáférhető adatok 

alapján a szabadtéri kondiparkok és kültéri fitness eszközök 

biztonságosságának vizsgálatát és megfelelőségének tanúsítását jelenleg 4 

tanúsító szervezet végezheti:  

 ÉMI-TÜV SÜD Kft. (1043 Budapest, Dugonics u. 11.; Honlap: 

www.emi-tuv.hu); 

 Technotestor Kft. (2040 Budaörs, Farkasréti út 82. Honlap: 

www.technotestor.hu); 

 Hexon-Gold Tanácsadó, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

(2030 Érd,  

Ürmös utca 46-48. Honlap: www.hexon-gold.hu) 

 Tisza Park Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

(5435 Martfű, Gesztenye sor 1.; Honlap: www.tiszapark.hu ) 

http://www.mkeh.gov.hu/
http://www.emi-tuv.hu/
http://www.technotestor.hu/
http://www.hexon-gold.hu/
http://www.tiszapark.hu/
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Tájékoztatjuk az önkormányzatokat, hogy a Komárom-Esztergom megyei 

településeken található kondiparkok és vasalt út ellenőrzése április 1-vel 

megkezdődik. Az ellenőrzéseket a megyei kormányhivatal Közlekedési, 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi 

Osztálya végzi. 
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Agrár- és Vidékfejlesztésit Támogató Főosztály 

 

 

Mezőgazdasági és vidékfejlesztési kifizetések nyomonkövetése - 

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

/tamogatas/4095030/tajekoztatok/mezogazdasagi-es-videkfejlesztesi-

kifizetesek-nyomonkovetese 

 

 

Egyeztetés indult a környezetvédelem és a versenyképesség érdekében - 

https://kormany.hu/hirek/egyeztetes-indult-a-kornyezetvedelem-es-a-

versenykepesseg-erdekeben 

 

 

Április 20-án hirdetik meg az új ültetvénytelepítési pályázatot - 

https://kormany.hu/hirek/az-agrarminiszterium-aprilis-20-an-hirdeti-meg-

az-uj-ultetvenytelepitesi-palyazatot 

 

 

A sertés-és baromfitartók számára 2021. április 26-tól ismételten 

megnyílik az állattartó telepek járványvédelmi korszerűsítésére kiírt 

pályázat - https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/-/a-sertes-es-

baromfitartok-szamara-2021-aprilis-26-tol-ismetelten-megnyilik-az-

allattarto-telepek-jarvanyvedelmi-korszerusitesere-kiirt-palyazat 

 

 

IDÉN ÉS JÖVŐRE ÚJABB 1500 MILLIÁRD FORINT JUTHAT 

VIDÉKFEJLESZTÉSRE - https://kormany.hu/hirek/iden-es-jovore-ujabb-

1500-milliard-forint-juthat-videkfejlesztesre 

 

Ügyfél-tájékoztatási Rendszer (ÜTR) működésében bekövetkező 

változások  

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/-/ugyfel-tajekoztatasi-rendszer-utr-

mukodeseben-bekovetkezo-valtozasok 

 

 

 

 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/4095030/tajekoztatok/mezogazdasagi-es-videkfejlesztesi-kifizetesek-nyomonkovetese
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/4095030/tajekoztatok/mezogazdasagi-es-videkfejlesztesi-kifizetesek-nyomonkovetese
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/4095030/tajekoztatok/mezogazdasagi-es-videkfejlesztesi-kifizetesek-nyomonkovetese
https://kormany.hu/hirek/egyeztetes-indult-a-kornyezetvedelem-es-a-versenykepesseg-erdekeben
https://kormany.hu/hirek/egyeztetes-indult-a-kornyezetvedelem-es-a-versenykepesseg-erdekeben
https://kormany.hu/hirek/az-agrarminiszterium-aprilis-20-an-hirdeti-meg-az-uj-ultetvenytelepitesi-palyazatot
https://kormany.hu/hirek/az-agrarminiszterium-aprilis-20-an-hirdeti-meg-az-uj-ultetvenytelepitesi-palyazatot
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/-/a-sertes-es-baromfitartok-szamara-2021-aprilis-26-tol-ismetelten-megnyilik-az-allattarto-telepek-jarvanyvedelmi-korszerusitesere-kiirt-palyazat
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/-/a-sertes-es-baromfitartok-szamara-2021-aprilis-26-tol-ismetelten-megnyilik-az-allattarto-telepek-jarvanyvedelmi-korszerusitesere-kiirt-palyazat
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/-/a-sertes-es-baromfitartok-szamara-2021-aprilis-26-tol-ismetelten-megnyilik-az-allattarto-telepek-jarvanyvedelmi-korszerusitesere-kiirt-palyazat
https://kormany.hu/hirek/iden-es-jovore-ujabb-1500-milliard-forint-juthat-videkfejlesztesre
https://kormany.hu/hirek/iden-es-jovore-ujabb-1500-milliard-forint-juthat-videkfejlesztesre
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/-/ugyfel-tajekoztatasi-rendszer-utr-mukodeseben-bekovetkezo-valtozasok
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/-/ugyfel-tajekoztatasi-rendszer-utr-mukodeseben-bekovetkezo-valtozasok
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Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A mezőgazdasági 

vízgazdálkodási ágazat fejlesztése” VP2.-4.1.4-16 kódszámú felhívás.  

Felhívjuk a Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulása a 

4.4.2. fejezetet érinti, a támogathatósági ponthatár módosult: A felhívás 

keretében nem támogathatók azok a kérelmek, amelyek esetében a 

kérelemre adott összpontszám nem éri el a minimális 40 pontot, továbbá az 

üzleti terv minőségére adható maximum 55 ponton belül a 25 pontot. 

 

Tájékoztató a Vidékfejlesztési Program keretében társfinanszírozott 

projektek elszámolható összköltségének megemelkedése kapcsán 

felmerülő további támogatott finanszírozásról 

Tájékoztató a Vidékfejlesztési Program keretében társfinanszírozott projektek 

elszámolható összköltségének megemelkedése kapcsán felmerülő további 

támogatott finanszírozásról | Széchenyi 2020 (gov.hu) 

 

Megjelent az elektronikus felület használatához és e-kérelem 

benyújtásához segítséget nyújtó felhasználói kézikönyv „Az öntözési 

közösségek együttműködésének támogatása” című (VP5-16.5.2-21 

azonosító számú) felhívás vonatkozásában. 

Kiegészült „Az öntözési közösségek együttműködésének támogatása” című 

(VP5-16.5.2-21 kódszámú) felhívás | Széchenyi 2020 (gov.hu) 

 

MÓDOSULT A VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM MEZŐGAZDASÁGI 

TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTEL SZÁMÍTÁSI 

MÓDSZERTANA 

 

A Vidékfejlesztési Program intézkedései esetében elérhető a mezőgazdasági 

tevékenységből származó árbevétel számítási módszertana. Elérhető a 

honlapon, az alábbi link alatt. 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-vidkfejlesztsi-program-

mezgazdasgi-tevkenysgbl-szrmaz-rbevtel-szmtsi-mdszertana 

https://www.palyazat.gov.hu/tjkoztat-a-vidkfejlesztsi-program-keretben-trsfinanszrozott-projektek-elszmolhat-sszkltsgnek-megemelkedse-kapcsn-felmerl-tovbbi-tmogatott-finanszrozsrl
https://www.palyazat.gov.hu/tjkoztat-a-vidkfejlesztsi-program-keretben-trsfinanszrozott-projektek-elszmolhat-sszkltsgnek-megemelkedse-kapcsn-felmerl-tovbbi-tmogatott-finanszrozsrl
https://www.palyazat.gov.hu/tjkoztat-a-vidkfejlesztsi-program-keretben-trsfinanszrozott-projektek-elszmolhat-sszkltsgnek-megemelkedse-kapcsn-felmerl-tovbbi-tmogatott-finanszrozsrl
https://www.palyazat.gov.hu/kiegszlt-az-ntzsi-kzssgek-egyttmkdsnek-tmogatsa-cm-vp5-1652-21-kdszm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/kiegszlt-az-ntzsi-kzssgek-egyttmkdsnek-tmogatsa-cm-vp5-1652-21-kdszm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-vidkfejlesztsi-program-mezgazdasgi-tevkenysgbl-szrmaz-rbevtel-szmtsi-mdszertana
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-vidkfejlesztsi-program-mezgazdasgi-tevkenysgbl-szrmaz-rbevtel-szmtsi-mdszertana

