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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 

 

Nemzeti vagyon átruházása, hasznosítása és a versenyeztetés lényeges 

szabályai 

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 

13. § (1) bekezdése értelmében „Törvényben, valamint a helyi önkormányzat 

tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében törvényben vagy a helyi 

önkormányzat rendeletében meghatározott értékhatár feletti nemzeti vagyon 

tulajdonjogát átruházni – ha törvény kivételt nem tesz – csak versenyeztetés 

útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás 

és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.” 

 

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 

(a továbbiakban: költségvetési törvény) 5. § (3) bekezdés b) pontja alapján az 

Nvt. 13. § (1) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2021. évben 25,0 

millió forint egyedi bruttó forgalmi érték képezi. A helyi önkormányzat 

azonban rendeletben ettől eltérően, értelemszerűen alacsonyabb összeget is 

meghatározhat. 

 

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

továbbiakban: Mötv.) 108/A. § (1) bekezdése az Nvt. fenti szabálya alól 

határoz meg kivételeket, azaz az Nvt. 13. § (1) bekezdése szerinti a 

versenyeztetés mellőzhető: 

a) a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon gazdasági 

társaság részére, nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként történő 

rendelkezésre bocsátásakor, 

b) a helyi önkormányzat tulajdonában lévő nemzeti vagyon állam részére 

történő értékesítése vagy állammal kötött csereügylet esetén és 

c) a helyi önkormányzat tulajdonában lévő társasági részesedés vagy ingatlan 

cseréje esetén. 

 

A fenti rendelkezésben foglalt esetekben tehát a helyi önkormányzatok 

eldönthetik, hogy a versenyeztetésre előírt értékhatárt meghaladó vagyon 

tulajdonjogának átruházása esetén a versenyeztetést lefolytatják vagy 

mellőzik. 

 

Az Mötv. 108/A. § (2) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat 

tulajdonában lévő gazdasági társasági részesedés vagy ingatlan cseréje 

esetén, amennyiben a cserével érintett önkormányzati vagyon értéke 

meghaladja az Nvt. 13. § (1) bekezdésében a versenyeztetésre előírt 

értékhatárt és az önkormányzat élve a törvényi lehetőséggel nem folytatja le 

a versenyeztetési eljárást, a csereügylet jóváhagyásáról az illetékes fővárosi 
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vagy megyei kormányhivatal dönt. Természetesen, ha a helyi önkormányzati 

rendelet a versenyeztetésre a fenti értékhatárnál alacsonyabb értékhatárt 

állapított meg, a csereügylet esetén azt kell alapul venni.  

 

A fentieknek megfelelően ezen ügyletekhez kapcsolódó dokumentumokat 

minden esetben be kell nyújtani a kormányhivatalhoz jóváhagyásra és azok 

csak akkor válhatnak végrehajthatóvá, ha az ügyletet a kormányhivatal 

jóváhagyta. Ugyanakkor a fenti kötelezettség azon csereügyletre, amit az 

önkormányzat az állammal kíván megkötni, nem vonatkozik.  

 

A kormányhivatal akkor hagyja jóvá a csereügyletet, ha az egyes 

vagyontárgyak értékére és a szerződésben foglalt egyéb vagyoni 

kötelezettségvállalásra tekintettel az értékarányosság követelménye 

megvalósul és egyébként az ügylet megkötése az önkormányzat kötelező 

feladatainak ellátása vagy gazdasági érdekei szempontjából indokolt. A helyi 

önkormányzat által kötött csereügylethez szükséges kormányhivatali 

jóváhagyás eljárási szabályairól szóló 126/2015. (V. 27.) Korm. rendelet 

rendelkezik. 

 

Az Nvt. 14. § (2) bekezdése rögzíti, hogy a helyi önkormányzat tulajdonában 

lévő ingatlan értékesítése esetén – az Nvt. 14. § (3)–(4) bekezdésben foglalt 

kivétellel – az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti 

meg. Ezen jogosultság az államot osztott tulajdon esetén az épület 

tulajdonosának a földre, illetve a föld tulajdonosának az épületre fennálló 

elővásárlási jogát megelőzően illeti meg. 

Az Nvt. 14. § (3)-(5) bekezdései értelmében: 

„14. § (3) A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre 

vonatkozó egyes szabályokról szóló törvény szerinti volt állami (tanácsi) és 

önkormányzati bérlakások esetében az állam elővásárlási joga a lakásban élő 

a) bérlő; 

b) bérlőtárs; 

c) társbérlő; 

d) az a)–c) pontban felsoroltak hozzájárulásával, azok egyenes ági rokona, 

valamint örökbe fogadott gyermeke elővásárlási jogát követi, kivéve a 

kulturális örökség védelméről szóló törvényben megjelölt hatóság által 

gyakorolt elővásárlási jogot, amely megelőzi az a)–d) pont szerinti személyek 

elővásárlási jogát. 

(4) A (2) bekezdés rendelkezését nem kell alkalmazni a 13. § (1) bekezdése 

szerint meghatározott értékhatár 20%-át el nem érő értékű ingatlan 

értékesítése esetén. 

(5) Az elővásárlási jog gyakorolására külön törvényben meghatározott szerv – 

amennyiben törvény a nyilatkozattételi határidőre vonatkozóan eltérően nem 

rendelkezik – az átruházás valamennyi lényeges elemét tartalmazó ajánlat 
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vagy az elővásárlási jog jogosultjával szemben még hatályba nem lépett a 

nemzeti vagyon értékesítésére irányuló szerződés részére történő 

megküldéstől számított 35 napon belül nyilatkozik, hogy kíván-e élni 

elővásárlási jogával az állam nevében. A 35 napos határidőt az ajánlat vagy a 

szerződés személyes átadása esetén az átadás igazolt napjától, postai 

küldemény esetén a küldemény feladásának igazolt napjától kell számítani. A 

határidő elmulasztása jogvesztő.” 

 

Az Nvt. 11. § (16)-(18) bekezdése a nemzeti vagyon hasznosításról az alábbi 

rendelkezéseket tartalmazza: 

„11. § (16)  Törvényben, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló 

nemzeti vagyon tekintetében törvényben vagy a helyi önkormányzat 

rendeletében meghatározott értékhatár feletti nemzeti vagyont hasznosítani - 

ha törvény kivételt nem tesz - csak versenyeztetés útján, az összességében 

legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás 

értékarányosságával lehet.  

(17)   Mellőzhető a versenyeztetés abban az esetben, ha a hasznosítás 

a) államháztartási körbe tartozó szervezet, 

b) jogszabályban előírt állami vagy önkormányzati feladatot ellátó gazdálkodó 

szervezet, vagy 

c) államháztartási körbe tartozó szervezet vagyonkezelésében lévő, az állam 

vagy a helyi önkormányzat tulajdonában álló lakások tekintetében a 

vagyonkezelő szervezettel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló 

személyek, 

d)  a közfeladatot ellátó, az állam közvetlen vagy közvetett tulajdonában álló 

gazdasági társaság vagyonkezelésében lévő, az állam tulajdonában álló 

lakások tekintetében a vagyonkezelővel vagy a vagyonkezelő tulajdonában 

álló gazdasági társasággal foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló 

személyek 

javára történik. 

(18)   A (16) bekezdésben foglalt rendelkezést nem kell alkalmazni, 

amennyiben természetes személy vagy 100%-ban magántulajdonban álló 

gazdálkodó szervezet a nemzeti vagyon használója, és a használatában álló 

nemzeti vagyont hasznosítja.” 

 

A költségvetési törvény 5. § (3) bekezdés a) pontja alapján az Nvt. 11. § (16) 

bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2021. évben a hasznosítással 

érintett rész tekintetében 25,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi érték 

képezi. 

 

Az Nvt. 11. § (16)-(18) bekezdésének rendelkezése szerint tehát a nemzeti 

vagyon hasznosítása során mellőzni lehet a versenyeztetést a külön 

törvényben (költségvetési törvény) meghatározott értékhatár alatti nemzeti 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100196.tv#lbj86id23cd
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100196.tv#lbj88id23cd
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100196.tv#lbj89id23cd
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100196.tv#lbj90id23cd


8 
 

vagyon hasznosítása esetén, értékhatártól függetlenül az Nvt. 11. § (17) 

bekezdésében meghatározott személyek és szervek javára történő 

hasznosítás esetén, továbbá értékhatárra tekintet nélkül nem kell 

versenyeztetést lefolytatni, ha a hasznosításba adó fél magánszemély vagy 

magáncég. 

 

(1) Az Mötv. 108/B. § (1) bekezdése is tartalmaz a nemzeti vagyon 

hasznosítása esetére kivételi szabályt, mely alapján az Nvt. 11. § (16) 

bekezdése szerinti versenyeztetés mellőzhető az Nvt. 11. § (17) bekezdésében 

foglalt esetekben, továbbá ha az önkormányzati vagyon használatát biztosító, 

határozott időre kötendő szerződés tartama a kilencven napot nem haladja 

meg. 

 

Fontos, hogy nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása, a 

lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása, valamint e feladatok ellátásához 

szükséges infrastruktúra biztosítása céljából az ahhoz szükséges mértékben 

hasznosítható, valamint adható vagyonkezelésbe (Nvt. 11. § (13) bekezdés). 
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Hatósági Főosztály – Igazságügyi Osztály 

 

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. 

Az első alkalom szeptember hónapban volt. 

A további félfogadásokat 2021-ben az alábbiak szerint tervezzük a 

megtartani: 

2021. október 8. péntek 9-12 óráig 

2021. november 12. péntek 9-12 óráig 

2021. december 10. péntek 9-12 óráig 

 

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 

 

Tájékoztatás új bölcsődei szolgáltatás nyilvántartásba vétele 

(engedélyezése) iránti eljárásról 

 

Az elmúlt időszakban több települési önkormányzat nyújtott be kérelmet új 

bölcsődei szolgáltatás nyilvántartásba vételére (engedélyezésére). Ez a szám 

várhatóan növekedni fog, tekintettel a lakossági igényekre, valamint a 

pályázati lehetőségekre. 

 

A települési önkormányzat által nyújtott bölcsődei ellátás a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 

továbbiakban: Gyvt.) alapján megvalósulhat bölcsődei vagy mini bölcsődei 

formában. A szolgáltatás kizárólag az engedélyes szolgáltatói nyilvántartásba 

való bejegyzését követően nyújtható. 

 

Az ellátási formák közti különbség az ellátható gyermekek számában, a 

személyi, tárgyi feltételekre vonatkozó előírásokban van. A bölcsődei 

szolgáltatással kapcsolatos rendelkezéseket, az irányadó személyi, tárgyi, 

szakmai feltételeket a Gyvt. 42.–43/A. §-a és 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.) 34-51. §-a, valamint 1., 2. és 11. sz. 

melléklete tartalmazza. 

 

A szolgáltatás nyilvántartásba vétele iránti ügyek megyénkben a Komárom-

Esztergom Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi 

Osztálya feladatkörébe tartoznak. Az eljárásra az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) és a szociális, gyermekjóléti 

és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági 

nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Sznyr.) szabályai irányadóak.   

 

Az eljárás kérelemre indul, melyet a fenntartónak elektronikus úton kell 

benyújtania a Szolgáltatói Nyilvántartási Rendszerben (MUKENG rendszer). 

Az ügyintézési határidő hatvan nap.  A kérelemhez az Sznyr. 5. sz. melléklete 

alapján alábbi iratokat kell csatolni, szintén a Szolgáltatói Nyilvántartási 

Rendszeren keresztül vagy a szabályozott elektronikus ügyintézés hiteles 

elektronikus dokumentum szabályai szerint: 

 Alapító Okirat, 

 Szakmai Program és mellékletei (Házirend, Megállapodás tervezet), 

 a társulási megállapodás, ha a Fenntartó helyi önkormányzatok 

társulása, 
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 az ingatlan használati jogcímét bizonyító okirat igazolása, ha a 

tulajdoni lapból egyértelműen nem állapítható meg (a tulajdoni lapot 

az eljáró hatóság lekérdezi), 

 használatba vételi engedély, 

 a Fenntartó nyilatkozata arról, hogy az NM r.-ben előírt személyi 

feltételeket teljesítik (a személyi feltételek teljesítése során figyelemmel 

kell lenni a Gyvt. 10/A. §-ában foglaltakra, mely feltételek meglétét 

szükség esetén az engedélyezés, majd az ellenőrzés során is 

vizsgálhatjuk). 

 

Az eljárás során a népegészségügyi és az élelmiszerlánc-biztonsági 

szakterület bevonásával vizsgáljuk a közegészségügyi, az ivóvíz-minőségi, 

járványügyi, valamint az élelmiszer-higiéniai és élelmiszer-biztonsági 

követelmények érvényesülésének szakkérdését, valamint szükség esetén az 

építésügyi szakterület bevonásával az építéshatósági követelmények 

érvényesülésének szakkérdését. 

A tűzvédelmi előírások vizsgálatára szakhatóságként a megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóságot rendeljük ki.  

A szakmai program megfelelőségének kérdésében – mérlegelés alapján - a 

bölcsődei módszertani szervezet kirendelésére kerülhet sor. 

 

Az eljárás során helyszíni szemlét is tartunk, ahol az NM. r. 11. sz. 

mellékletében felsorolt tárgyi feltételek meglétét vizsgáljuk. 

 

Amennyiben a jogszabályokban előírt személyi, tárgyi, szakmai feltételek 

teljesülnek, az engedélyes szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéséről 

határozatot hozunk, egyúttal az adatokat a MUKENG rendszerben rögzítjük. 

Az engedélyes e határozat véglegessé válásától (a közlés napja) vagy a 

kérelemben megjelölt ennél későbbi időponttól nyújthatja a nyilvántartásba 

vett szolgáltatást. 

 

A Gyvt. 145. § (2b) bekezdése alapján a települési önkormányzat vagy a 

települési önkormányzatok társulása által nyújtott bölcsődei szolgáltatás 

esetében a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás 

befogadás nélkül is jár, mivel az az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetből finanszírozott. 

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 

2. sz. melléklet II. pont 20.1.10. pontja alapján a támogatás a működés 

megkezdését követő hónap 1-jétől jár. Amennyiben a szolgáltatói 

nyilvántartásba történő bejegyzés adott hónap első napjától érvényes, és a 

szolgáltatás, intézmény ezen időponttól jogszerűen működik, e hónapra a 

támogatás igénybe vehető.  
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Integritás tanácsadó tájékoztatása 

 

A Nemzeti Korrupcióellenes Program, és az ehhez kapcsolódó 

önkormányzati ellenőrzések az integritás szemszögéből:  

Hazánkban az első korrupcióellenes Kormányhatározat 2001-ben született, 

mely a korrupció elleni küzdelem fő eszközének a szabályalapú beavatkozást 

tekintette. Következő fontos lépés a 2011. november 18-án aláírt közös 

nyilatkozat volt, melyet a közigazgatási és igazságügyi miniszter, az Állami 

Számvevőszék elnöke, a Legfelsőbb Bíróság elnöke és a legfőbb ügyész írt alá. 

Ezen nyilatkozat egy „erkölcsi kötelezettségvállalás”, melyben az 

igazságszolgáltatási szervek függetlenségének tiszteletben tartása mellett 

összehangolt lépéseket tesznek a korrupció megelőzéséért.  

2012-ben fogadta el a Kormány a Közigazgatási Korrupciómegelőzési 

Programját (1104/2012. (IV.6.) Korm. határozat) a tiszta közélet és a jó állam 

megteremtése érdekében, mely jelentős lépés volt, hiszen korábban nem volt 

ilyen jellegű kormányzati szintű stratégiai tervdokumentum. 2013  

februárjában integritásirányítási rendszert vezetett be a kormányzat az 

államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről szóló és az 

érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II.25.) 

kormányrendelettel.  

Az integritás szintjének emeléséhez a rendelet létrehozta az integritás 

tanácsadó jogintézményét, kötelezővé tette kinevezését az államigazgatási 

szerveknél. A tanácsadó feladata különösen a szervezet működésével 

összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra és korrupciós kockázatokra 

vonatkozó bejelentések fogadása és kivizsgálása, valamint az, hogy a 

felmerülő hivatásetikai kérdésekben a szervezet vezetőit, munkatársait 

tájékoztassa, és tanácsot adjon részükre.   

2014-ben a közös nyilatkozatban részes szervezetek vezetői kiegészítő 

nyilatkozatban rögzítették a belügyminiszter, majd az Országos Bírósági 

Hivatal elnöke, a Magyar Nemzeti Bank elnöke, és a közbeszerzési hatóság 

elnökének csatlakozását is.  A 2014. esztendő végére változtak a kormányzati 

korrupcióellenes tevékenység szervezeti keretei is, ennek során a korrupció 

elleni fellépéshez kapcsolódó feladatok koordinálását a Kormány a 

belügyminiszter hatáskörébe, ezen belül a Nemzeti Védelmi Szolgálat 

feladatkörébe utalta. A kormányzati korrupcióellenes tevékenységre alakult a 

védelmi szolgálaton belül a Korrupciómegelőzési Főosztály.  

A 2015-2016. és a 2017–2018. évek vonatkozásában a Nemzeti 

Korrupcióellenes Programmal összefüggő intézkedések tervéről szintén 

kormányhatározatok jelentek meg, melyek egyebek mellett a költségvetési 

szervek, a helyi önkormányzatok, a gazdasági társaságok tekintetében 
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fogalmaznak meg elsősorban módszertani, tájékoztatási, vizsgálati, elemzési 

és – szükség esetén – szabályozási feladatokat. A Kormány a 2020-2022 

Nemzeti Korrupcióellenes Stratégia elfogadásával a 2022-ig tartó időszakra 

vonatkozó korrupcióellenes stratégiai célokat is meghatározta.  

Az önkormányzatok tekintetében integritás alatt a képviselő-testület és 

annak szervei, valamint az önkormányzat fenntartásában álló intézmények 

és az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok szabályszerű, az 

Alaptörvény és a képviselő-testület által meghatározott célkitűzéseknek, 

értékeknek és elveknek megfelelő működését értjük.  

Az integritásirányítás körébe tartozik minden olyan önkormányzati 

szervezeten belüli intézkedés, amely azt szolgálja, hogy fenntartsa az 

önkormányzati szervezetek működésnek, az önkormányzat céljai elérésére és 

értékei, elvei megvalósítására való irányultságát, vagyis biztosítsa az 

önkormányzat társadalmi rendeltetésének megvalósulását.  

Az integritást és a szabályos működést előíró jogszabályok az alábbiak:  

• Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény  

• Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (Mötv.) 

• A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIC. törvény (Kttv.) 
• A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső 

ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII.31.) számú kormányrendelet (Bkr.) 

 
Az Mötv. 119. § (3) bekezdése a következőket határozza meg a 

kontrollrendszer működése kapcsán: 

A jegyző köteles - a jogszabályok alapján meghatározott - belső 

kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat 

rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és 

eredményes felhasználását. 

A Bkr. 3.§-a szerint a költségvetési szerv vezetője felelős a belső 

kontrollrendszer keretében – a szervezet minden szintjén érvényesülő – 

megfelelő kockázatkezelési rendszer kialakításáért, működtetéséért és 

fejlesztéséért. 

A Bkr. 7.§-a alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a kockázati 

tényezők figyelembevételével kockázatelemzést végezni, és kockázatkezelési 

rendszert működtetni. A kockázatelemzés során fel kell mérni és meg kell 

állapítani a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő 

kockázatokat. A kockázatkezelés rendjének kialakítása során meg kell 

határozni azon intézkedéseket és megtételük módját, amelyek csökkentik, 

illetve megszüntetik a kockázatokat.  
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A Kttv. 231. § (1) a 83. § azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy a 

hivatásetikai alapelvek részletes tartalmát, valamint az etikai eljárás 

szabályait a képviselő-testület, illetve a 2. §-ban felsorolt szervek vezetője 

állapítja meg.  

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi 

kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 40. § (5) 

bekezdése szerint a miniszter - a rendészetért felelős miniszter minden év 

december 1-ig tett javaslata alapján - a következő évre vonatkozóan minden 

év december 31-ig ellenőrzési tervet ad ki a jogorvoslattal nem érintett, azon 

jegyzői hatáskörbe tartozó államigazgatási ügyek felülvizsgálata érdekében, 

amelyekben nincs ellenérdekű fél. A hivatkozott ellenőrzési terv alapján az 

elmúlt években megyénkben is több önkormányzat ellenőrzésre került sor.  

Az ellenőrzések során megállapítást nyert, hogy - a kezdeti évek ellenőrzési 

tapasztalataihoz képest - egyre több hivatal tette meg az integritásirányítási 

és belső kontrollrendszerük kialakításához szükséges intézkedéseket. Az 

integrált kockázatkezelés működtetéséhez szolgáló belső szabályozók, 

eljárásrendek létrehozásával és alkalmazásával egy olyan kontrollrendszert 

tudnak kialakítani, melyen keresztül lehetővé válik átláthatóságuk.   

Integritását a szervezet úgy tudja erősíteni, ha kiépíti integritásirányítási 

rendszerét, meghatározza és következetesen kommunikálja a szervezet 

értékrendszerét, valamint létrehozza és működteti ezen értékrendszer 

érvényesülését a mindennapi feladatellátás során (szabályzatokat, 

magatartási kódexeket, etikai elveket). Az ellenőrzések tapasztalatai alapján 

egyre több szervezet indult el ezen az úton, azonban vannak még olyan 

területek (pl. az ajándékok fogadásának szabályozása, a kapcsolattartás 

rendjének szabályozása), melyek még fejlesztésre várnak.  

Fontos megemlíteni a személyi integritás fejlesztésének fontosságát is, melyet 

elsősorban érzékenyítő előadásokkal, a hivatal munkatársai részére 

szervezett tréningekkel lehet ösztönözni, főleg azon területeken, ahol 

esetlegesen magas az integritási és korrupciós kockázat. Fontos, hogy a 

közszféra szereplői tudatosítsák magukban az integritásuk szintjét, és 

felismerjék az arra leselkedő veszélyeket, majd a rendelkezésükre álló 

eszközökkel azokat elhárítsák, mind egyéni, mind szervezeti szinten 

egyaránt.  

A jogszabályban előírt kötelezettségeken túl, az Állami Számvevőszék 

(asz.hu), valamint a korrupciomegelozes.kormany.hu oldalon találhatóak 

további olyan szakmai és módszertani segédanyagok és útmutatók, melyek 

segítségül szolgálhatnak minden szervezet integritásának erősítéséhez, 

átláthatóságához.  
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Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály  

 

„Nyári diákmunka” program 2021. 

 
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium koordinálása mellet július 1-jén 

elindított „Nyári diákmunka” elnevezésű központi munkaerőpiaci programot 

a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal az idei évben is sikerrel zárta. 

Az augusztus 31-ig tartó program célja a fiatalkori inaktivitás csökkentése, a 

korai munkatapasztalat és munkajövedelem szerzés elősegítése volt. 

Természetesen hosszú távú célként megfogalmazódott, hogy a diákok a 

későbbiekben a hazai munkaerőpiacon, elsősorban a versenyszférában 

helyezkedjenek el.  

A Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap központi keretéből 

finanszírozott program iránt megyeszerte nagy volt az érdeklődés, annak 

keretében idén 977 fő 16-25 év közötti nappali tagozatos diák nyári 

munkatapasztalat-szerzését támogatta a hivatal, összesen több mint 138 

millió forint összegben.  

A 2021. évi program – hasonlóan az előző évekhez – két pillérre épült, melyek 

közül az egyik az önkormányzatokra fókuszált. Önkormányzati diákmunka 

keretében a támogatható munkáltató a területi, települési önkormányzat és 

önkormányzati alaptevékenységet végző intézménye, továbbá egyházi jogi 

személy lehetett, így az önkormányzatok mellett múzeumok, könyvtárak, 

szociális ellátó intézmények és fürdők is igénybe vették a diákok munkáját. 

A foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról szóló  

100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet márciusi hatálybalépését követően 2021. 

évben kizárólag a munkabér összege alapján volt lehetőség a támogatás 

megítélésére. A korábbi évekkel ellentétben, a ténylegesen kifizetésre kerülő 

szociális hozzájárulási adó már nem képezte a támogatás alapját. Így az 

önkormányzati szektorban történő foglalkoztatás esetén a munkabér 100 %-

a került megtérítésre 2021. évben. A bérköltség támogatását legfeljebb 2 

hónap időtartamra, maximum napi 6 órás foglalkoztatás esetén tudták a 

járási hivatalok foglalkoztatási osztályai megítélni. 

A változások ellenére 2021. évben is az Önkormányzati diákmunka iránt volt 

a legnagyobb érdeklődés, mind foglalkoztatói oldalról, mind pedig a diákok 

tekintetében, így itt 725 diákot helyeztek el a kormányhivatal munkatársai 

95 foglalkoztatónál közel 92 millió forintos támogatást megítélve. Ez az 

ágazat tehát idén is jelentősen hozzájárult a program sikeréhez.  

A támogatással elhelyezett diákok igen sokrétű feladatokat láttak el az 

önkormányzatoknál és intézményeiknél, melyek többsége olyan 
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adminisztratív tevékenységeket jelentett, mint az irattár rendezése, 

fénymásolás, adatrögzítés, egyéb iratkezelési feladatok. De szerepeltek a 

munkakörökhöz kötődően óvodai kisegítő feladatok vagy éppen játszótér 

rendbe tétele is. 

 

Új támogatási lehetőségek a megyei TOP foglalkoztatási paktum 
projektben 

 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 2018 végén 

elindult TOP-5.1.1-16-KO1-2018-00001 azonosító számú, Komárom-

Esztergom megyei foglalkoztatási paktum együttműködés megerősítése 2018-

2020 elnevezésű megyei foglalkoztatási paktum projekt többlettámogatásban 

részesült és meghosszabbításra került. A nyár folyamán a Kormány 300 

millió forint többlettámogatásban részesítette az immár 2022. június 30-áig 

tartó projektet. Így tovább folytatódik a megyében – Tatabánya városán kívül 

– élő hátrányos helyzetű álláskeresők munkaerőpiaci integrációja. Tatabánya 

Megyei Jogú Városban egy külön projekt zajlik jelenleg is, mely a megyei 

programhoz hasonló lehetőségeket kínál a térség munkaerőpiaci 

szereplőinek. 

 

A hátrányos helyzetű álláskeresők, inaktívak, illetve a közfoglalkoztatásból 

az elsődleges munkaerőpiacra visszavezethetők mintegy 10 célcsoportja 

számára elhelyezkedést elősegítő munkaerőpiaci szolgáltatásokat 

(munkapiaci információkat, mentori szolgáltatást), munkáltatóik számára 

bértámogatást, bérköltség támogatást nyújt a program. A célcsoportok 

valamelyikébe tartozó álláskeresők pedig új egyéni vállalkozásuk 

elindításához kaphatnak maximálisan 6 hónapra, a minimálbérrel 

megegyező támogatást. A foglalkoztatói kör széles: önkormányzatoknak, civil 

szervezeteknek, egyéni vagy társas vállalkozásoknak egyaránt nyújthatóak a 

célcsoporti besorolástól függő bérjellegű támogatásformák. A lehetőségekről 

az álláskereső lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalok 

foglalkoztatási osztályán lehet érdeklődni. 

 

Bővebb információ a projektről: http://www.kemkh.hu/paktumok/megye-

folytatas  

 

Sikeresen zárult az oroszlányi TOP foglalkoztatási paktum projekt 
 

A 2018 novemberében elindult és 2021. június végéig tartó, TOP-5.1.2-16-

KO1-2017-00003 azonosító számú projekt szerves folytatása volt a 2018 

októberében lezárult első körös fejlesztésnek. Így az Oroszlány Járási 

Foglalkoztatási Paktum stratégiájában meghatározott célkitűzések, melyek a 

http://www.kemkh.hu/paktumok/megye-folytatas
http://www.kemkh.hu/paktumok/megye-folytatas
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járásban élő hátrányos helyzetű álláskeresőknek, inaktív személyeknek és a 

közfoglalkoztatásban lévőknek az elsődleges munkaerőpiacra történő 

átvezetésére irányultak, két lépcsőben valósultak meg.  

 

A program során a szakemberek 249,255 millió forint európai uniós 

támogatás segítségével nyújthattak valódi segítséget a munkapiac szereplői 

számára. 

 

A projekt 10 célcsoportjába tartozó álláskeresők számára egyénre szabott, 

komplex foglalkoztatási programok valósultak meg. Ezek az egyéni tervek 

magukba foglalták a különböző munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtása 

mellett a képzéseket, a munkába helyezés elősegítését, a foglalkoztatók 

számára bérjellegű támogatások biztosítását – az ügyfél szükségleteinek 

megfelelően. 

 

A fejlesztés eredményeként 206, az Oroszlányi járásban élő álláskereső 

élethelyzetén sikerült javítani, közülük 29 fő szerzett piacképes szakmát. 

2021 nyaráig 138 személy helyezkedett el az elsődleges munkaerőpiacon, 

túlnyomó többségben az Oroszlányi járásban működő 109 mikro-, illetve 

kisvállalkozásnál. Ehhez a Kormányhivatal több mint 147 millió forint 

bérjellegű támogatást nyújtott, köztük 36 új egyéni vállalkozás is segítséget 

kapott az induláshoz. 

 

A két fejlesztéssel nem fejeződik be az oroszlányi Paktum középtávú 

stratégiájában írottak megvalósítása, hiszen a nyáron újra elindult, az előző 

híranyagban szereplő TOP-5.1.1-16-os megyei paktum projekt hatóterülete 

kibővült Oroszlányi járás területével is, így a térségben élő álláskeresők 

továbbra is hasonló támogatásformákban részesíthetőek foglalkoztatásuk 

elősegítése érdekében. 

 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. 

 

A projektről bővebb információt a https://kemkh.hu/paktumok/oroszlany-

folytatas oldalon olvashatnak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kemkh.hu/paktumok/oroszlany-folytatas
https://kemkh.hu/paktumok/oroszlany-folytatas
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Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály 

 

2022-ben új ökológiai támogatás indul  

https://kormany.hu/hirek/2022-ben-uj-okologiai-tamogatas-indul 

 

Tájékoztató a Támogatáshoz kapcsolódó iratok elektronikus benyújtása 

menüpont használatáról - 

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

/tamogatas/893/tajekoztatok/tajekoztato-a-tamogatashoz-kapcsolodo-

iratok-elektronikus-benyujtasa-menupont-hasznalatarol  

  

Tájékoztató ügyfél-nyilvántartáshoz kapcsolódó kérelmek Általános 

űrlap benyújtás felületen történő benyújtásáról - 

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

/tamogatas/893/tajekoztatok/tajekoztato-ugyfel-nyilvantartashoz-

kapcsolodo-kerelmek-altalanos-urlap-benyujtas-feluleten-torteno-

benyujtasarol  

 

Felhasználói segédlet nyilvántartásba vételi kérelem elektronikus úton 

történő benyújtásához - 

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

/tamogatas/893/tajekoztatok/felhasznaloi-segedlet-nyilvantartasba-veteli-

kerelem-elektronikus-uton-torteno-benyujtasahoz  

Sikeres a kisüzemi pályázati kiírás - https://kormany.hu/hirek/sikeres-a-

kisuzemi-palyazati-kiiras-mar-tobb-mint-2200-ostermelo-nyert-tamogatast 

 

Újabb mobilGAZDA funkció bevezetését kezdte el a Kincstár - 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/-/ujabb-mobilgazda-funkcio-

bevezeteset-kezdte-el-a-kincstar 

 

 

https://kormany.hu/hirek/2022-ben-uj-okologiai-tamogatas-indul
https://kormany.hu/hirek/2022-ben-uj-okologiai-tamogatas-indul
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/893/tajekoztatok/tajekoztato-a-tamogatashoz-kapcsolodo-iratok-elektronikus-benyujtasa-menupont-hasznalatarol
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/893/tajekoztatok/tajekoztato-a-tamogatashoz-kapcsolodo-iratok-elektronikus-benyujtasa-menupont-hasznalatarol
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/893/tajekoztatok/tajekoztato-a-tamogatashoz-kapcsolodo-iratok-elektronikus-benyujtasa-menupont-hasznalatarol
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/893/tajekoztatok/tajekoztato-ugyfel-nyilvantartashoz-kapcsolodo-kerelmek-altalanos-urlap-benyujtas-feluleten-torteno-benyujtasarol
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/893/tajekoztatok/tajekoztato-ugyfel-nyilvantartashoz-kapcsolodo-kerelmek-altalanos-urlap-benyujtas-feluleten-torteno-benyujtasarol
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/893/tajekoztatok/tajekoztato-ugyfel-nyilvantartashoz-kapcsolodo-kerelmek-altalanos-urlap-benyujtas-feluleten-torteno-benyujtasarol
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/893/tajekoztatok/tajekoztato-ugyfel-nyilvantartashoz-kapcsolodo-kerelmek-altalanos-urlap-benyujtas-feluleten-torteno-benyujtasarol
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/893/tajekoztatok/felhasznaloi-segedlet-nyilvantartasba-veteli-kerelem-elektronikus-uton-torteno-benyujtasahoz
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/893/tajekoztatok/felhasznaloi-segedlet-nyilvantartasba-veteli-kerelem-elektronikus-uton-torteno-benyujtasahoz
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/893/tajekoztatok/felhasznaloi-segedlet-nyilvantartasba-veteli-kerelem-elektronikus-uton-torteno-benyujtasahoz
https://kormany.hu/hirek/sikeres-a-kisuzemi-palyazati-kiiras-mar-tobb-mint-2200-ostermelo-nyert-tamogatast
https://kormany.hu/hirek/sikeres-a-kisuzemi-palyazati-kiiras-mar-tobb-mint-2200-ostermelo-nyert-tamogatast
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/-/ujabb-mobilgazda-funkcio-bevezeteset-kezdte-el-a-kincstar
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/-/ujabb-mobilgazda-funkcio-bevezeteset-kezdte-el-a-kincstar
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290,5 milliárd forint támogatásból fejlődnek az állattartó telepek - 

https://kormany.hu/hirek/2905-milliard-forint-tamogatasbol-fejlodnek-az-

allattarto-telepek 

 

Elindult a MobilGazda Facebook oldala - 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/-/elindult-a-mobilgazda-facebook-

oldala 

 

Új verzió érhető el a mobilGAZDA applikációra - 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/-/uj-verzio-erheto-el-a-mobilgazda-

applikaciora 

 

Anyakecske átmeneti támogatás - 

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

/tamogatas/8770663  

Benyújtási időszak: 2021. szeptember 21. és november 02. között 

elektronikus úton. 

 

Már lehet pályázni a gombatermesztő üzemek fejlesztésére - 

https://kormany.hu/hirek/mar-lehet-palyazni-a-gombatermeszto-uzemek-

fejlesztesere 

 

Módosult a „Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés 

támogatása” című (VP2-4.1.3.2-4.1.3.3.-5.1.1-21 kódszámú) felhívás 

Módosult a Széchenyi2020 keretében megjelent „Kertészet – 

ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása” című (VP2-4.1.3.2-

4.1.3.3.-5.1.1-21 kódszámú) felhívás dokumentációja. 

Felhívjuk a Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a felhívás segédletei a 

Gyakran Ismételt Kérdések dokumentummal kiegészült. 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kertszet-ltetvnytelepts-s-

gygynvnytermeszts-tmogatsa-cm-vp2-4132-4133-511-21-kdszm-felhvs-1 

 

 

https://kormany.hu/hirek/2905-milliard-forint-tamogatasbol-fejlodnek-az-allattarto-telepek
https://kormany.hu/hirek/2905-milliard-forint-tamogatasbol-fejlodnek-az-allattarto-telepek
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/-/elindult-a-mobilgazda-facebook-oldala
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/-/elindult-a-mobilgazda-facebook-oldala
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/-/uj-verzio-erheto-el-a-mobilgazda-applikaciora
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/-/uj-verzio-erheto-el-a-mobilgazda-applikaciora
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/8770663
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/8770663
https://kormany.hu/hirek/mar-lehet-palyazni-a-gombatermeszto-uzemek-fejlesztesere
https://kormany.hu/hirek/mar-lehet-palyazni-a-gombatermeszto-uzemek-fejlesztesere
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kertszet-ltetvnytelepts-s-gygynvnytermeszts-tmogatsa-cm-vp2-4132-4133-511-21-kdszm-felhvs-1
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kertszet-ltetvnytelepts-s-gygynvnytermeszts-tmogatsa-cm-vp2-4132-4133-511-21-kdszm-felhvs-1
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Módosult a „Kertészeti üzemek korszerűsítése” című (VP2-4.1.3-20 

kódszámú) felhívás 

Módosult a Széchenyi2020 keretében megjelent „Kertészeti üzemek 

korszerűsítése” című (VP2-4.1.3-20 kódszámú) felhívás dokumentációja. 

Felhívjuk a Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulása az 

alábbi részt érinti: 

• Nem támogathatók azok a kérelmek, amelyek esetében a fenti 

szempontrendszer alapján a kérelemre adott összpontszám nem éri el 

a minimális 50 pontot, továbbá az üzleti terv minőségére adható 55 

ponton belül a 30 pont helyett a 25 pontot. 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kertszeti-zemek-korszerstse-cm-

vp2-413-20-kdszm-felhvs-1 

 

Kiegészült a „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című (VP6-7.2.1.1-

21 kódszámú) felhívás 

Megjelent az elektronikus felület használatához és e-kérelem benyújtásához 

segítséget nyújtó felhasználói kézikönyv a „Külterületi helyi közutak 

fejlesztése” című (VP6-7.2.1.1-21 kódszámú) felhívás vonatkozásában. 

 https://www.palyazat.gov.hu/kiegszlt-a-klterleti-helyi-kzutak-fejlesztse-cm-

vp6-7211-21-kdszm-felhvs 

 

Megjelent a „Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós 

fejlesztések támogatása” című (VP2-4.1.8-21 kódszámú) felhívás 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Támogatást Igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 

keretében megjelent a „Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó 

precíziós fejlesztések támogatása” című (VP2-4.1.8-21 kódszámú) felhívás. 

A támogatási kérelmek benyújtására 2021. július 26. napjától 2021. 

november 19. napjáig van lehetőség. A felhívás meghirdetésekor a 

támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 100 milliárd Ft. 

https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-mezgazdasg-digitlis-tllshoz-

kapcsold-preczis-fejlesztsek-tmogatsa-cm-vp2-418-21-kdszm-felhvs 

 

 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kertszeti-zemek-korszerstse-cm-vp2-413-20-kdszm-felhvs-1
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kertszeti-zemek-korszerstse-cm-vp2-413-20-kdszm-felhvs-1
https://www.palyazat.gov.hu/kiegszlt-a-klterleti-helyi-kzutak-fejlesztse-cm-vp6-7211-21-kdszm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/kiegszlt-a-klterleti-helyi-kzutak-fejlesztse-cm-vp6-7211-21-kdszm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-mezgazdasg-digitlis-tllshoz-kapcsold-preczis-fejlesztsek-tmogatsa-cm-vp2-418-21-kdszm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-mezgazdasg-digitlis-tllshoz-kapcsold-preczis-fejlesztsek-tmogatsa-cm-vp2-418-21-kdszm-felhvs
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Kiegészült a „Kertészeti üzemek megújításának támogatása” című (VP2-

4.1.3.5-21 kódszámú) felhívás 

Megjelent az elektronikus felület használatához és e-kérelem benyújtásához 

segítséget nyújtó felhasználói kézikönyv a „Kertészeti üzemek megújításának 

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

https://www.palyazat.gov.hu/kiegszlt-a-kertszeti-zemek-megjtsnak-

tmogatsa-cm-vp2-4135-21-kdszm-felhvs 

 

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

4.2.2-1-21 kódszámú) felhívás 

Megjelent az elektronikus felület használatához és e-kérelem benyújtásához 

segítséget nyújtó felhasználói kézikönyv az „Élelmiszeripari üzemek 

fejlesztése” című (VP3-4.2.1-4.2.2-1-21 kódszámú) felhívás vonatkozásában. 

https://www.palyazat.gov.hu/kiegszlt-az-lelmiszeripari-zemek-fejlesztse-cm-

vp3-421-422-1-21-kdszm-felhvs 

 

Kiegészült a „Minőségrendszerekhez kapcsolódó előállítói, termelői 

csoportosulások tájékoztatási és promóciós tevékenysége” című (VP3-

3.2.1-21 kódszámú) felhívás 

Megjelent az elektronikus felület használatához és e-kérelem benyújtásához 

segítséget nyújtó felhasználói kézikönyv a „Minőségrendszerekhez 

kapcsolódó előállítói, termelői csoportosulások tájékoztatási és promóciós 

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

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

termeli-csoportosulsok-tjkoztatsi-s-promcis-tevkenysge-cm-vp3-321-21-

kdszm-felhvs 

 

Módosult az „Egyedi szennyvízkezelés” című (VP6-7.2.1.2-16 kódszámú) 

felhívás 

Módosult a Széchenyi2020 keretében megjelent „Egyedi szennyvízkezelés” 

(VP6-7.2.1.2-16 kódszámú) felhívás dokumentációja. 

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulása az 

alábbi pontot érinti: 

https://www.palyazat.gov.hu/kiegszlt-a-kertszeti-zemek-megjtsnak-tmogatsa-cm-vp2-4135-21-kdszm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/kiegszlt-a-kertszeti-zemek-megjtsnak-tmogatsa-cm-vp2-4135-21-kdszm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/kiegszlt-az-lelmiszeripari-zemek-fejlesztse-cm-vp3-421-422-1-21-kdszm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/kiegszlt-az-lelmiszeripari-zemek-fejlesztse-cm-vp3-421-422-1-21-kdszm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/kiegszlt-a-minsgrendszerekhez-kapcsold-elllti-termeli-csoportosulsok-tjkoztatsi-s-promcis-tevkenysge-cm-vp3-321-21-kdszm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/kiegszlt-a-minsgrendszerekhez-kapcsold-elllti-termeli-csoportosulsok-tjkoztatsi-s-promcis-tevkenysge-cm-vp3-321-21-kdszm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/kiegszlt-a-minsgrendszerekhez-kapcsold-elllti-termeli-csoportosulsok-tjkoztatsi-s-promcis-tevkenysge-cm-vp3-321-21-kdszm-felhvs
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https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-egyedi-szennyvzkezels-cm-vp6-

7212-16-kdszm-felhvs-2 

 

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 módosulása az 

alábbi pontokat érinti:  

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

fejlesztse-cm-vp2-414-16-kdszm-felhvs-1 

 

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 Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulása az 

alábbi pontokat érinti:  

A „VP3-4.2.1-4.2.2-1-21 Élelmiszeripari üzemek fejlesztése” című felhívás 

keretében lehetőség van élelmiszeripari és borászati tevékenységhez 

kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek (N járműkategória 

szerint: teherautók és furgonok) beszerzésére. 

Az Irányító Hatóság ezúton hívja fel a Támogatást Igénylők figyelmét, hogy az 

ún. pickupok beszerzése nem támogatott, csak az élelmiszeripari/borászati 

tevékenységhez kifejezetten kapcsolódó, áruszállításra alkalmas teherautók 

és furgonok beszerzése megengedett. 

Fentieknek megfelelően pontosításra került a felhívás 3.3. Nem támogatható 

tevékenységek fejezete. 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-lelmiszeripari-zemek-fejlesztse-

cm-vp3-421-422-1-21-kdszm-felhvs 

 

 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-egyedi-szennyvzkezels-cm-vp6-7212-16-kdszm-felhvs-2
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-egyedi-szennyvzkezels-cm-vp6-7212-16-kdszm-felhvs-2
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mezgazdasgi-vzgazdlkodsi-gazat-fejlesztse-cm-vp2-414-16-kdszm-felhvs-1
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mezgazdasgi-vzgazdlkodsi-gazat-fejlesztse-cm-vp2-414-16-kdszm-felhvs-1
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-lelmiszeripari-zemek-fejlesztse-cm-vp3-421-422-1-21-kdszm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-lelmiszeripari-zemek-fejlesztse-cm-vp3-421-422-1-21-kdszm-felhvs
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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 Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulása az 

alábbi pontokat érinti: 

A „VP3-4.2.1-4.2.2-2-21 Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése” című 

felhívás keretében lehetőség van élelmiszeripari és borászati tevékenységhez 

kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek (N járműkategória 

szerint: teherautók és furgonok) beszerzésére. 

Az Irányító Hatóság ezúton hívja fel a Támogatást Igénylők figyelmét, hogy az 

ún. pickupok beszerzése nem támogatott, csak az élelmiszeripari/borászati 

tevékenységhez kifejezetten kapcsolódó, áruszállításra alkalmas teherautók 

és furgonok beszerzése megengedett.  

Fentieknek megfelelően pontosításra került a felhívás 3.3. Nem támogatható 

tevékenységek fejezete. 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-lelmiszeripari-zemek-komplex-

fejlesztse-cm-vp3-421-422-2-21-kdszm-felhvs 

 

Módosult az „Állattartó telepek fejlesztésének támogatása” című (VP2-

4.1.1-20 kódszámú) felhívás 

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Állattartó telepek 

fejlesztésének támogatása” című (VP2-4.1.1-20 kódszámú) felhívás 

dokumentációja. 

Felhívjuk a Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a felhíváshoz tartozó 0.1 

verziószámú elektronikus felület használatához és e-kérelem benyújtásához 

segítséget nyújtó felhasználói kézikönyv lecserélésre került a 0.2 verziószámú 

elektronikus felület használatához és e-kérelem benyújtásához segítséget 

nyújtó felhasználói kézikönyvre. 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-llattart-telepek-fejlesztsnek-

tmogatsa-cm-vp2-411-20-kdszm-felhvs-2 

 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-lelmiszeripari-zemek-komplex-fejlesztse-cm-vp3-421-422-2-21-kdszm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-lelmiszeripari-zemek-komplex-fejlesztse-cm-vp3-421-422-2-21-kdszm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-llattart-telepek-fejlesztsnek-tmogatsa-cm-vp2-411-20-kdszm-felhvs-2
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-llattart-telepek-fejlesztsnek-tmogatsa-cm-vp2-411-20-kdszm-felhvs-2
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Módosult a „Kertészeti üzemek megújításának támogatása” című (VP2-

4.1.3.5-21 kódszámú) felhívás 

Módosult a Széchenyi2020 keretében megjelent „Kertészeti üzemek 

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

dokumentációja. 

Felhívjuk a Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a felhíváshoz tartozó 0.1. 

verziószámú elektronikus felület használatához és e-kérelem benyújtásához 

segítséget nyújtó felhasználói kézikönyv lecserélésre került a 0.2. 

verziószámú elektronikus felület használatához és e-kérelem benyújtásához 

segítséget nyújtó felhasználói kézikönyvre. 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kertszeti-zemek-megjtsnak-

tmogatsa-cm-vp2-4135-21-kdszm-felhvs 

 

Módosult a „Terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének 

támogatása” című (VP2-4.1.7-21 kódszámú) felhívás 

Módosult a Széchenyi2020 keretében megjelent „Terménytárolók, szárítók és 

tisztítók fejlesztésének támogatása” (VP2-4.1.7-21 kódszámú) felhívás 

dokumentációja. 

Felhívjuk a Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulása az 

alábbi pontot érinti: 

•  A felhívás 5. számú mellékletében hivatkozott azonosító jel „VP2-

4.1.7-21” azonosító jelre módosult. 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-termnytrolk-szrtk-s-tiszttk-

fejlesztsnek-tmogatsa-cm-vp2-417-21-kdszm-felhvs 

 

Módosult a „Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés 

támogatása” című (VP2-4.1.3.2-4.1.3.3.-5.1.1-21 kódszámú) felhívás 

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Kertészet – 

ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása” című (VP2-4.1.3.2-

4.1.3.3.-5.1.1-21 kódszámú) felhívás dokumentációja. 

Felhívjuk a Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulása az 

alábbi pontokat érinti: 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kertszeti-zemek-megjtsnak-tmogatsa-cm-vp2-4135-21-kdszm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kertszeti-zemek-megjtsnak-tmogatsa-cm-vp2-4135-21-kdszm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-termnytrolk-szrtk-s-tiszttk-fejlesztsnek-tmogatsa-cm-vp2-417-21-kdszm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-termnytrolk-szrtk-s-tiszttk-fejlesztsnek-tmogatsa-cm-vp2-417-21-kdszm-felhvs
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1. A felhívás 3.4.1.2. Egyéb elvárások pontja új bekezdéssel egészült ki, 

ami szabályozza az öt évnél hosszabb kötelező termesztésben tartás 

idejű ültetvények esetén a létszámfenntartásra vonatkozó fenntartási 

kötelezettséget. 

2. A felhívás 1. számú melléklet II. c. táblázatában módosult a szamóca 

szaporítóanyag esetében a figyelembe vehető egységköltség. 

3. Az 1. pont alapján a Támogatói Okirat vonatkozó pontja is módosult. 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kertszet-ltetvnytelepts-s-

gygynvnytermeszts-tmogatsa-cm-vp2-4132-4133-511-21-kdszm-felhvs-2 

 

Kiegészült a „Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós 

fejlesztések támogatása” című (VP2-4.1.8-21 kódszámú) felhívás 

Megjelent az elektronikus felület használatához és e-kérelem benyújtásához 

segítséget nyújtó felhasználói kézikönyv a „Mezőgazdaság digitális 

átállásához kapcsolódó precíziós fejlesztések támogatása” című (VP2-4.1.8-

21 kódszámú) felhívás vonatkozásában. 

 https://www.palyazat.gov.hu/kiegszlt-a-mezgazdasg-digitlis-tllshoz-

kapcsold-preczis-fejlesztsek-tmogatsa-cm-vp2-418-21-kdszm-felhvs 

 

Kiegészült a „Terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének 

támogatása” című (VP2-4.1.7-21 kódszámú) felhívás 

Megjelent az elektronikus felület használatához és e-kérelem benyújtásához 

segítséget nyújtó felhasználói kézikönyv a „Terménytárolók, szárítók és 

tisztítók fejlesztésének támogatása” című (VP2-4.1.7-21 kódszámú) felhívás 

vonatkozásában. 

https://www.palyazat.gov.hu/kiegszlt-a-termnytrolk-szrtk-s-tiszttk-

fejlesztsnek-tmogatsa-cm-vp2-417-21-kdszm-felhvs 

 

Módosult a „Minőségrendszerekhez kapcsolódó előállítói, termelői 

csoportosulások tájékoztatási és promóciós tevékenysége” című (VP3-

3.2.1-21 kódszámú) felhívás 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kertszet-ltetvnytelepts-s-gygynvnytermeszts-tmogatsa-cm-vp2-4132-4133-511-21-kdszm-felhvs-2
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kertszet-ltetvnytelepts-s-gygynvnytermeszts-tmogatsa-cm-vp2-4132-4133-511-21-kdszm-felhvs-2
https://www.palyazat.gov.hu/kiegszlt-a-mezgazdasg-digitlis-tllshoz-kapcsold-preczis-fejlesztsek-tmogatsa-cm-vp2-418-21-kdszm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/kiegszlt-a-mezgazdasg-digitlis-tllshoz-kapcsold-preczis-fejlesztsek-tmogatsa-cm-vp2-418-21-kdszm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/kiegszlt-a-termnytrolk-szrtk-s-tiszttk-fejlesztsnek-tmogatsa-cm-vp2-417-21-kdszm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/kiegszlt-a-termnytrolk-szrtk-s-tiszttk-fejlesztsnek-tmogatsa-cm-vp2-417-21-kdszm-felhvs
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Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Minőségrendszerekhez 

kapcsolódó előállítói, termelői csoportosulások tájékoztatási és promóciós 

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

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulása az 

alábbi pontot érinti: 

1. Pontosításra került, hogy az elnyerhető támogatás összege támogatást 

igénylőnként értendő. 

2. A Műszaki és szakmai elvárások közül a 4. pont kiegészítésre került, 

miszerint új támogatási kérelem akkor nyújtható be, ha az előző 

támogatási kérelem elutasításra vagy visszavonásra került, vagy az 

előző támogatási kérelemben vállalt tevékenységek megvalósultak és a 

záró kifizetési kérelem benyújtásra került. 

3. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam című fejezetben 

törlésre került a projekt fizikai befejezésére vonatkozó, a Támogatói 

Okirat hatálybalépését követő naptól számított legfeljebb 24 hónapos 

időkorlát. 

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

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

21-kdszm-felhvs 

 

Módosult a „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című (VP6-7.2.1.1-21 

kódszámú) felhívás 

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Külterületi helyi közutak 

fejlesztése” című (VP6-7.2.1.1-21 kódszámú) felhívás dokumentációja. 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-klterleti-helyi-kzutak-fejlesztse-cm-

vp6-7211-21-kdszm-felhvs-1 

 

Kiegészült az „Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése” című (VP3-

4.2.1-4.2.2-2-21 kódszámú) felhívás 

Megjelent az elektronikus felület használatához és e-kérelem benyújtásához 

segítséget nyújtó felhasználói kézikönyv az „Élelmiszeripari üzemek komplex 

fejlesztése” című (VP3-4.2.1-4.2.2-2-21 kódszámú) felhívás vonatkozásában. 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-minsgrendszerekhez-kapcsold-elllti-termeli-csoportosulsok-tjkoztatsi-s-promcis-tevkenysge-cm-vp3-321-21-kdszm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-minsgrendszerekhez-kapcsold-elllti-termeli-csoportosulsok-tjkoztatsi-s-promcis-tevkenysge-cm-vp3-321-21-kdszm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-minsgrendszerekhez-kapcsold-elllti-termeli-csoportosulsok-tjkoztatsi-s-promcis-tevkenysge-cm-vp3-321-21-kdszm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-klterleti-helyi-kzutak-fejlesztse-cm-vp6-7211-21-kdszm-felhvs-1
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-klterleti-helyi-kzutak-fejlesztse-cm-vp6-7211-21-kdszm-felhvs-1
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https://www.palyazat.gov.hu/kiegszlt-az-lelmiszeripari-zemek-komplex-

fejlesztse-cm-vp3-421-422-2-21-kdszm-felhvs 

 

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 Kedvezményezettek figyelmét, hogy a felhívás 

módosulásai az alábbi pontokat érintik: 

A felhívás 4.1.2. pontjának második bekezdéséből törlésre került a „és az 

igazolt üzemméret vonatkozásában a legalább 50%-os kertészeti arány 

meglétét” rész. 

A felhívás 4.4.2. fejezet 3. pontja esetében a 3. értékelési szempont 

vonatkozásában a harmadik alszempont: A támogatást igénylő legalább egy 

alkalmazottja a támogatási kérelem benyújtásakor a felhívás 10. 

mellékletében meghatározott mezőgazdasági termeléssel összefüggő 

szakképesítéssel rendelkezik, kiegészül a „vagy” szóval: A támogatást igénylő 

vagy legalább egy alkalmazottja a támogatási kérelem benyújtásakor a 

felhívás 10. mellékletében meghatározott mezőgazdasági termeléssel 

összefüggő szakképesítéssel rendelkezik. 

A fenti módosítások a már benyújtott támogatási kérelmek vonatkozásában 

is figyelembe vételre kerülnek. 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mezgazdasg-digitlis-tllshoz-

kapcsold-preczis-fejlesztsek-tmogatsa-cm-vp2-418-21-kdszm-felhvs 

 

Kiegészült a „Kertészet – gomba előállító üzemek fejlesztésének 

támogatása” című (VP2-4.1.3.4-21 kódszámú) felhívás 

Megjelent az elektronikus felület használatához és e-kérelem benyújtásához 

segítséget nyújtó felhasználói kézikönyv a „Kertészet – gomba előállító 

üzemek fejlesztésének támogatása” című (VP2-4.1.3.4-21 kódszámú) felhívás 

vonatkozásában. 

https://www.palyazat.gov.hu/kiegszlt-az-lelmiszeripari-zemek-komplex-fejlesztse-cm-vp3-421-422-2-21-kdszm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/kiegszlt-az-lelmiszeripari-zemek-komplex-fejlesztse-cm-vp3-421-422-2-21-kdszm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mezgazdasg-digitlis-tllshoz-kapcsold-preczis-fejlesztsek-tmogatsa-cm-vp2-418-21-kdszm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mezgazdasg-digitlis-tllshoz-kapcsold-preczis-fejlesztsek-tmogatsa-cm-vp2-418-21-kdszm-felhvs
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 https://www.palyazat.gov.hu/kiegszlt-a-kertszet-gomba-elllt-zemek-

fejlesztsnek-tmogatsa-cm-vp2-4134-21-kdszm-felhvs 

 

Módosult a „Borszőlőültetvény telepítés támogatása” (VP2-4.1.3.6-17 

kódszámú) című felhívás dokumentációja 

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Borszőlőültetvény telepítés 

támogatása” című (VP2-4.1.3.6-17 kódszámú) felhívás dokumentációja. A 

felhívás 2021. szeptember 27. napjával újranyitásra kerül, ismét lehetőség 

nyílik támogatási kérelmek benyújtására. 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-borszlltetvny-telepts-tmogatsa-vp2-

4136-17-kdszm-cm-felhvs-dokumentcija 

 

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

4.2.1-4.2.2-2-21 kódszámú) felhívás dokumentációja 

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 Igénylőket, hogy módosult a felhívás 3.3. 

fejezete. A módosítás értelmében a 2. célterület tekintetében megengedett a 

tájba illeszkedő, bontott építési termékek használata. A 3. számú szakmai 

melléklet (Fogalomtár) kiegészült a bontott építési termék fogalmával. 

Továbbá módosultak a felhívás 4. számú szakmai mellékletben 

(Jogkövetkezmény) meghatározott százalékos mértékek. Ennek megfelelően 

módosult a Támogatási Okirat sablon is. 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-lelmiszeripari-zemek-komplex-

fejlesztse-cm-vp3-421-422-2-21-kdszm-felhvs-dokumentcija 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.palyazat.gov.hu/kiegszlt-a-kertszet-gomba-elllt-zemek-fejlesztsnek-tmogatsa-cm-vp2-4134-21-kdszm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/kiegszlt-a-kertszet-gomba-elllt-zemek-fejlesztsnek-tmogatsa-cm-vp2-4134-21-kdszm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-borszlltetvny-telepts-tmogatsa-vp2-4136-17-kdszm-cm-felhvs-dokumentcija
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-borszlltetvny-telepts-tmogatsa-vp2-4136-17-kdszm-cm-felhvs-dokumentcija
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-lelmiszeripari-zemek-komplex-fejlesztse-cm-vp3-421-422-2-21-kdszm-felhvs-dokumentcija
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-lelmiszeripari-zemek-komplex-fejlesztse-cm-vp3-421-422-2-21-kdszm-felhvs-dokumentcija
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Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztály 

 

Hatályba lépett az új bortörvény és annak két végrehajtási rendelete 

 

Az új bortörvény és két végrehajtási rendeletének szövege az alábbi linkeken 

érhető el: 

 A szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény  

https://njt.hu/jogszabaly/2020-163-00-00 

 

 A szőlő-bor ágazatban folytatott hatósági eljárásokról és 

teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 435/2021. 

(VII. 16.) Korm. rendelet   

https://njt.hu/jogszabaly/2021-435-20-22 

 

 A szőlő- és bortermelés részletes szabályairól szóló 26/2021. (VII. 

29.) AM rendelet  

https://njt.hu/jogszabaly/2021-26-20-7R 

 

Egyéves átmeneti időszak 

Az új bortörvény és két végrehajtási rendelete 2021. augusztus 1-jén 

hatályba lépett, azonban az új szabályokra való felkészülést egy egyéves 

átmeneti időszak segíti, amely 2021. augusztus 1. és 2022. július 31. között 

tart. 

Az átmeneti időszak első fele 2021. augusztus 1-jén kezdődik, és 2022. 

január 28-ig tart. E periódusba tartozik tehát a szüret és az újborok 

elkészülésének ideje is. Ekkor még a régi adminisztrációs ügymenetet kell 

alkalmazni. Egyes dokumentumok címe változik, így például szőlő 

származási bizonyítvány helyett szüreti bejegyzés igazolást kell kérelmezni 

(azonos határidőben és azonos adatok megadásával), de ez az ügyintézés 

menetét nem érinti. 

Az átmeneti időszak második fele 2022. január 29-én kezdődik, és 

2022. július 31-ig tart. Ekkor már az új adminisztrációs szabályok lépnek 

életbe, és ezzel együtt az ágazati adminisztráció (pl. szőlőtelepítés, szüret, 

származási bizonyítványok, forgalomba hozatal) informatikai hátterét is az 

ePincekönyv rendszer fogja biztosítani. Ebben az időszakban az elektronikus 

adminisztráció még fakultatív marad.  

Kinek, mit és mikortól kell elektronikusan intéznie? 

Az új szabályok 2022. augusztus 1-jétől lépnek teljes körűen hatályba. 

Ekkortól kezdve a nem kisüzemi bortermelők, valamint a (3 év átlagában) 10 

hektárnál több ültetvényt használók számára kötelező lesz az ágazati 

adminisztrációs ügyeiket elektronikusan intézni, míg a kisebb termelők 

file:///C:/Users/korfantib/Documents/GroupWise/A%20szőlészetről%20és%20borászatról%20szóló%202020.%20évi%20CLXIII.%20törvény
https://njt.hu/jogszabaly/2020-163-00-00
file:///C:/Users/korfantib/Documents/GroupWise/A%20szőlő-bor%20ágazatban%20folytatott%20hatósági%20eljárásokról%20és%20teljesítendő%20adatszolgáltatási%20kötelezettségekről%20szóló%20435/2021.%20(VII.%2016.)%20Korm.%20rendelet
file:///C:/Users/korfantib/Documents/GroupWise/A%20szőlő-bor%20ágazatban%20folytatott%20hatósági%20eljárásokról%20és%20teljesítendő%20adatszolgáltatási%20kötelezettségekről%20szóló%20435/2021.%20(VII.%2016.)%20Korm.%20rendelet
file:///C:/Users/korfantib/Documents/GroupWise/A%20szőlő-bor%20ágazatban%20folytatott%20hatósági%20eljárásokról%20és%20teljesítendő%20adatszolgáltatási%20kötelezettségekről%20szóló%20435/2021.%20(VII.%2016.)%20Korm.%20rendelet
https://njt.hu/jogszabaly/2021-435-20-22
file:///C:/Users/korfantib/Documents/GroupWise/A%20szőlő-%20és%20bortermelés%20részletes%20szabályairól%20szóló%2026/2021.%20(VII.%2029.)%20AM%20rendelet
file:///C:/Users/korfantib/Documents/GroupWise/A%20szőlő-%20és%20bortermelés%20részletes%20szabályairól%20szóló%2026/2021.%20(VII.%2029.)%20AM%20rendelet
https://njt.hu/jogszabaly/2021-26-20-7R
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részére továbbra is megmarad a hegybírónál történő személyes ügyintézés 

lehetősége a hegybírónál. 

Az elektronikus ügyintézési kötelezettség nem terjed ki a szakmai-jövedéki 

nyilvántartások vezetésére. 

Szakmai-jövedéki nyilvántartások 

Az eddigiekben két típusú szakmai-jövedéki nyilvántartást vezethettek a 

bortermelők: 

 kisüzemi bortermelői regiszter (kisüzemi bortermelők) 

 pincekönyv (egyszerűsített adóraktár engedélyesek és kisüzemi 

bortermelők) 

 

2022. augusztus 1-jétől kezdődően három típusú szakmai-jövedéki 

nyilvántartást vezethetnek a bortermelők: 

 kisüzemi bortermelői regiszter (kizárólag a kisüzemi bortermelők 

választhatják) 

 általános bortermelői regiszter (kizárólag a 20.000 hl-t meg nem 

haladó egyszerűsített adóraktár engedélyesek és a kisüzemi 

bortermelők választhatják) 

 online bortermelői regiszter (bárki választhatja) 

 

Ennek megfelelően a szakmai-jövedéki nyilvántartás online vezetése csak 

az (3 év átlagában) évi 20.000 hl borászati terméknél többet értékesítő 

borászati üzemengedélyesek számára lesz kötelező, és csak 2022. 

augusztus 1-től. 

A 2022. július 31-ig tartó egyéves átmeneti időszakban a régi szakmai-

jövedéki nyilvántartások is használhatók. 
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Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 

 

KÉMÉNYSEPRÉS 

Ki végezheti az ingatlanomnál a kéményseprést? 

 

A kéményseprő-ipari feladatok a kéményseprő-ipari szerv 

(Katasztrófavédelem), vagy kéményseprő-ipari szolgáltató (a továbbiakban: 

szolgáltató) láthat el. Szolgáltató azon gazdálkodó szervezet lehet, akit a 

telephelye, vagy székhelye szerinti illetékességgel rendelkező megyei 

katasztrófavédelmi igazgatóság nyilvántartásba vesz. Az adott megyében 

nyilvántartott szolgáltatókról a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok 

közhiteles nyilvántartást vezetnek, amelyet az igazgatóság honlapján is meg 

lehet tekinteni.  

(https://komarom.katasztrofavedelem.hu/18465/kemenyseproipari-

szolgaltatok) 

 

Komárom-Esztergom megye területén az alábbi 11 kéményseprő-ipari 

szolgáltató tevékenykedhet: 

 FŐKÉTÜSZ Tüzeléstechnika Kft. 

 Kémény Fejér Megyei Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Zrt. 

 Kétüsz Győr Kft. 

 Kétüsz Kapuvár Kft. 

 Kéményseprő Ipari Kft. 

 Magyar Kéményseprő Kft. 

 Magyar Kürtő Szolgáltató Kft. 

 Országos Kémény Ellenőrző Szolgáltató Kft. 

 Szücs István egyéni vállalkozó 

 Szegedi Kéményseprőipari Kft. 

Szolgáltató kizárólag gazdálkodó szervezet tulajdonában lévő, vagy 

székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett ingatlanok esetében 

végezhet tevékenységet. A szolgáltatás elvégeztetését a gazdálkodó 

szervezeteknek kell kérni, azonban a felülvizsgálatok megléte jogszabályi 

előírás. 

Azon ingatlanok esetében, amelyek természetes személyek tulajdonában 

vannak, és gazdálkodó szervezet telephelye, fióktelep nincs bejegyezve 2016. 

július 1-től a katasztrófavédelem kéményseprő ellátási csoportja (a 

továbbiakban: ellátási csoport) látja el a szolgáltatást. 

https://komarom.katasztrofavedelem.hu/18465/kemenyseproipari-szolgaltatok
https://komarom.katasztrofavedelem.hu/18465/kemenyseproipari-szolgaltatok
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A sormunka keretében, azaz előzetes értesítés alapján rendszeres 

időközönként az ellátási csoport kizárólag a társasházak esetén végez 

tevékenységet, így családi házaknál a szolgáltatást meg kell rendelni a 1818-

as ingyenesen hívható telefonszám 9.1 mellékén. Amennyiben az első 

kiértesítést időpontjában az ellenőrzést nem tudják végrehajtani 30 napon 

belüli időponttal egy újabb értesítést helyeznek el az ingatlantulajdonosnál.  

Költségviselés 

A katasztrófavédelmi szakterület által végrehajtott ellenőrzés minden esetben 

ingyenes. A szolgáltatásért akkor kell térítést fizetni, amennyiben a második 

értesítés alkalmával sem sikerül elvégezni a szolgáltatást. A térítéses 

szolgáltatást minden esetben számlával kell fizetni, így a kéményseprőnek a 

helyszínen készpénzt nem kell átadni. 

Kéményseprők azonosítása 

Az ellátási csoport munkavállalói rendelkeznek fekete színű kéményseprő 

feliratú egyenruhával, fényképes igazolvánnyal, valamint kéményseprés 

feliratú feliratozott személygépjárművel.  

Kéményellenőrzések gyakorisága 

A szilárd tüzelésű égéstermék elvezetőket évente, a gáznemű anyaggal 

üzemelő égéstermék elvezetőket két évente kell ellenőrizni.  

Panaszkezelés a kéményseprésben 

Az ingatlan tulajdonosa, használója a kéményseprő-ipari szolgáltató 

tevékenységével összefüggésben panaszával először a kéményseprő-ipari 

szolgáltatóhoz fordulhat, csak ezek igazolt eredménytelensége esetén 

nyújthat be panaszt a tűzvédelmi hatóságnál. A kéményseprő-ipari 

tevékenységet ellátók a panaszok intézésére, az ingatlan használójának 

tájékoztatására ügyfélszolgálatot kötelesek működtetni, mely szolgáltató 

esetén legalább telefonos ügyfélszolgálatot jelent. A Komárom-Esztergom 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kezeli a kéményseprői-pari 

tevékenységet ellátó által már elbírált panaszokat. A panaszkezelésben 

fontos a sorrendiség, miszerint az ügyfelek panaszjogukat először a 

szolgáltatónál kell, hogy kimerítsék, és ezt követően fordulhatnak panaszhoz 

a katasztrófavédelem területi szervéhez, Komárom-Esztergom Megye 

esetében a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz. 
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Mit vizsgál a kéményseprő a sormunka kapcsán? 

Égéstermék elvezető ellenőrzése 

1. A legutóbbi tanúsítványban foglaltakat, azaz milyen hibák álltak fenn 

a legutóbbi ellenőrzéskor és azok megszüntetéséről szóló 

dokumentumokat. 

2. A tüzelőberendezésnél annak külső állapotát, a tüzelés módját és a 

környezetben tárolt anyagokat, szerkezeteket és az égéstermékek 

szabad áramlásának feltételeit. Vizsgálja a közös légtérben lévő tüzelő, 

fűtőberendezések egyidejű üzemeltetésének feltételeit. Ellenőrzi a 

matrica meglétét. 

3. Gáztüzelő berendezésnél vizsgálja,  

 üzem közben az égéstermék tartós visszaáramlását - a telepítés 

helyiségében és a vele légtér-összeköttetésben lévő helyiségekben 

a külső nyílászárók, és a rendeltetésszerűen zárható 

szellőzőnyílások zárt állapota mellett - annak érzékelésére 

alkalmas műszerrel,  

 nyitott égésterű gáztüzelő-berendezés esetében a belső 

nyílászárókat is bezárva, a bekapcsolást követően, és 

visszaáramlás esetén 5 perc után is,  

 valamint zárt égésterű gáztüzelő-berendezés esetében a 

tüzelőberendezés helyiségében vagy azzal légtér-

összeköttetésben álló helyiségekben elszívásos szellőztetés 

maximális teljesítménnyel való működtetése mellett a 

bekapcsolást követően. 

4. Az égéstermék-elvezetőnél 

 a tisztítási, ellenőrzési feltételek meglétét, 

 az ellenőrző-, tisztítóajtók állapotát, zárhatóságát, 

 az összekötő elem ellenőrzési tisztítási feltételeinek meglétét, 

 a teljes nyomvonalon van-e külső elváltozás, repedés, 

 a tető feletti állékonyságát, 

 a rögzítettséget, 

 található-e korrózióra utaló jel, elváltozás a járatban a 

tisztítónyílásnál, 

 a járat átjárhatóságát, szabad keresztmetszetét a teljes 

nyomvonala mentén szemrevételezéssel, szükség esetén a 

járaton átvezetett, arra alkalmas idomszerrel, 

tisztítószerszámmal, 

 szilárd- vagy olaj-tüzelőberendezés égéstermék-elvezetőjénél 

szükség esetén a szikrafogó meglétét, 

 éghető anyagtól való távolságot. 

5. Az égéstermék elvezető tartozékainak állapotát, működőképességét. 
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6. A biztonságos munkavégzés helyi feltételeit. 

7. A szén-monoxid érzékelő berendezéssel összefüggő szabályok 

betartását. 

8. Tüzelőberendezések biztonságos üzemeléséhez szükséges (égési, 

hígítási) levegő utánpótlásának 

9. Az égéstermék paraméterei (CO tartalom) 

Minden negyedik évben az égéstermék-elvezető műszaki felülvizsgálatát 

elvégzi sormunka keretében. 

Kéményseprői tevékenység dokumentálása 

Az égéstermék-elvezető ellenőrzéséről és annak eredményeiről a 

kéményseprő tanúsítványt állít ki, amelynek egy példányát az ügyfélnek 

igazolt módon átadja.  

Nyilvántartások 

A tűzvédelmi hatóság a kéményseprő-ipari szolgáltatókról nyilvántartást 

vezet, amely a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának 

általános szabályairól szóló törvényben meghatározott adatokon túl a 

kéményseprőtörvényben meghatározott adatokat is tartalmazza. 

A kéményseprő-ipari szolgáltató az égéstermék-elvezetők és a 

csatlakoztatott tüzelőberendezések kéményseprő-ipari tevékenység 

elvégzéséhez szükséges műszaki adatairól (a továbbiakban: műszaki adat) 

címenként nyilvántartást vezet. 

A szén-monoxid-érzékelő berendezések piacfelügyeleti eljárásai alapján a 

piacfelügyeleti hatóság nyilvántartja a szén-monoxid-érzékelő berendezés 

törvényben meghatározott adatait, melyet honlapján közzétesz. 

A Katasztrófavédelem ügyfélszolgálata 

Az ingyenes sormunka iránti igényét időpontfoglalással jelentheti be: 

 Online az ügyfélszolgálat oldalon az „időpontfoglalás” elektronikus 

űrlap kitöltésével 

 Telefonon a 1818-as hívószám, 9, 1, 1-es menüpontban 

 E-mailben a kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu címen  

 Írásban a BM OKF GEK részére címzetten a 1903 Budapest, Pf.: 314. 

címen 

 Személyesen, nyitvatartási időben a megyei ügyfélszolgálati pontokon 

(Megyei ügyfélszolgálati pontok) 

https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat
mailto:kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu
https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat/megyei
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 Külföldről a +36 (1) 550 1858 helyi díjszabással hívható 

telefonszámon. 

A kéménysepréssel kapcsolatban az alábbi oldalon részletes tájékoztatás 

érhető el: 

https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ 

 

A tűzijátékok biztonságosabb alkalmazásáról 

A tűzijátékok biztonságos alkalmazását elsősorban annak használati, vagy 

kezelési útmutatója segíti elő, határozza meg használója számára, hogy a tőle 

elvárható biztonsággal alkalmazza azt. 

A pirotechnikai termékek működésüket jellemzően az indítás helyétől távol 

fejtik ki. Nem minden használó tudja, hogy az adott termék milyen 

távolságban fog elműködni, milyen irányváltoztatásokra lehet képes, vagy 

éppen vannak-e rejtett hibái a terméknek. A termék működésének ismerete 

fontos lehet a kezelési útmutató helyes alkalmazásához, ezért a 

termékismertető áttekintése is nagyon fontos. Magyar nyelvű használati 

utasítás nélküli, magyarországi forgalmobahozatali engedéllyel nem 

rendelkező termékek használatát kerüljük. A pirotechnikai termékek 

minősítését legalább egy CE jelölés és tanúsítvány szám kell, hogy igazolja. 

A tűzijátékok bontási magassága épületek közelében történő alkalmazása 

során jelenthet veszélyt, hiszen tüzet okozhat az épület erkélyén tárolt 

anyagoknál, vagy lakások nyitott ablakánál, ha ott függöny, szőnyeg, vagy 

egyéb éghető anyag van. Személyi sérülés veszélye is fennállhat, ha nyitott 

ablak mellett működik el a pirotechnikai termék. 

Használója is követhet el súlyos hibát. A termék sikertelen indítási kísérlete 

során a bombetta telep fölé hajolni kifejezetten tilos és veszélyes. A nem 

megfelelően elhelyezett termék működés közben váratlanul felborulhat, 

amivel veszélyt jelent mindenre ami a lövés irányában van. A használó nem 

megfelelő gyújtóeszközt választ, jellemzően túl nagy lángot használ amivel a 

telepet közvetlenül is meggyújthatja. 

Azonban a termék mindenféle minősítése ellenére hibás is lehet, ami sajnos 

csak működésbe hozásakor derül ki. Ilyen eset, amikor a bombetta telepen 

belül töltet van kiszóródva a telepek között, vagy a telep alatt. Ebben az 

esetben a telep szétvetődése súlyos következményekkel járhat. Hibás 

működés az is, amikor a termék nem tartalmaz elegendő lökőtöltetet és az 

elműködés nagyon alacsony magasságban következik be. Ezeknek az 

eseteknek a kivédésére határozza meg a termékleírás, hogy milyen biztonsági 

távolságot kell betartani. 

https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/
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Észlelhető termékhibák közé tartozik a kanóccal indítható termékek esetén a 

kanóc hiánya, vagy elnedvesedése, vetőcső keresztmetszetét csökkentő 

sérülés, deformálódások, illetve nedvesség megjelenése a termék bármely 

pontján. Veszélyes lehet az is, ha észleljük, hogy a termék korábban 

nedvességet kapott és csomagolása a száradás következtében gyűrődött meg. 

A nedvesség többször is elhangzott. Veszélye abban rejlik, hogy száradás 

után a termék működése megváltozhat, jellemzően gyorsabban, 

érzékenyebben reagálhat, ami előre nem látható veszélyeket is okozhat. 

Termék hiba lehet még az effekt, vagy a lökőtöltet kiszóródására utaló 

bármeilyen lerakódás, nyom, stb. 

A termékek működtetése során visszahulló izzó pernye nem várt helyen is 

okozhat tüzet. Ha egy termék működése során sok ilyen pernyét képez, 

akkor a továbbiakban kerülni kell azt annak érdekében, hogy ne okozzunk 

vele akaratlanul is tüzet. A visszahulló izzó pernyéket fel kell kutatni és az 

izzásukat meg kell szüntetni oly mértékben, hogy az gyújtási veszélyt ne 

jelentsen. 

A pirotechnika biztonságos alkalmazásához sokszor kevés az, hogy valaki a 

18. életévét betöltötte. Használatához kapcsolódó biztonsági kultúra 

elsajátítására van szükség. 

 


