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Előszó 

 

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

kormányhivatali és közigazgatási modell bevezetése” elnevezésű projekt 

keretében elfogadott Szolgáltatói Stratégia 2017-2018 az önkormányzati 

kapcsolatrendszer erősítése érdekében Önkormányzati Hírlevél kiadását 

tűzte célul. 

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal a negyedévente megjelenő 

Önkormányzati Hírlevélben szakmai tájékoztatókkal és közleményekkel 

próbálja segíteni az önkormányzati feladatellátást, ezzel kiegészítve a 

rendszeresen megszervezésre kerülő jegyzői értekezletek szakmai 

információátadását. 

 

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal  
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A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény lényeges változásai 

 

Az Alaptörvény hetedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2019. 

évi II. törvény módosította a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvényt (a 

továbbiakban: Jat.). Az Alaptörvény módosításával összefüggésben módosult 

a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet), valamint hatályba lépett 

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 (a továbbiakban: 5/2019. 

(III. 13.) IM rendelet). 

 

Az önkormányzati jogalkotás vonatkozásában két lényeges változást 

emelnénk ki. 

 

Önkormányzati rendelet bevezető részének módosítása 

 

A Jat. módosult 8. § (2) bekezdése értelmében már lehetőség van az 

önkormányzati rendelet bevezető részének a módosítására.  

Azonban továbbra sem lehet módosítani vagy - a jogszabály egészének 

hatályon kívül helyezése nélkül - hatályon kívül helyezni a jogszabály 

megjelölését, a hatályba lépett jogszabályi rendelkezés hatályba léptető 

rendelkezését. 

 

Önkormányzati rendelet indokolásának közzétételének kötelezettsége 

 

A jogszabály előkészítőjének eddig is kötelezettsége volt, hogy a jogszabály 

tervezetéhez indokolást csatoljon, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, 

gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást 

szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait. Új 

elem, hogy az indokolás tartalmazza a jogszabály előkészítőjének az 

álláspontját az indokolás közzétételéről. 

A Jat. új 18. § (4) bekezdése garanciális szabályként rögzíti, hogy az 

indokolás kötelező erővel nem rendelkezik. A normaszöveg elsőbbségét 

juttatja kifejezésre a Jat. 18. § (5) bekezdése, amely egyértelművé teszi, hogy 

ha - akár előkészítői hiba folytán - a jogszabály tervezetéhez tartozó 

indokolás ellentétes a jogszabály szövegével, azt nem kell figyelembe venni. 

 

A Jat. 18. § (3) bekezdése alapján új kötelezettség az indokolás 

nyilvánosságának biztosítása.  

A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolások közzétételére vonatkozó 

szabályokat az 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 6. alcíme tartalmazza. E 

szabályokat a 2019. június 15-én és az azt követően kihirdetett, 
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önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó indokolások tekintetében kell 

alkalmazni. 

 

Az 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3)-(4) bekezdése alapján az 

önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó, a megalkotását megelőzően 

rendelkezésre álló, végső előterjesztői indokolást (a rendelet kihirdetését 

követően) közzé kell tenni a Nemzeti Jogszabálytárban. A közzétett indokolás 

a közzétételét követően nem módosítható. 

 

Az 5/2019. (III. 13.) IM rendelet azonban meghatározza a közzétételi 

kötelezettség alóli kivételek körét is. Így a 21. § (2) bekezdés szerint nem kell 

közzétenni az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó indokolást - a 

jogszabály előkészítőjének az indokolásban kifejtett, erre vonatkozó 

álláspontja alapján - ha a jogszabály jelentős társadalmi, gazdasági, 

költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív 

terheket befolyásoló hatása nem kimutatható, illetve technikai vagy 

végrehajtási jellegű. 

 

A fentiekkel összefüggésben a 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet kiegészült 

egy új 4/A. §-al, mely értelmében az önkormányzati rendelet tervezetéhez 

tartozó indokolás Nemzeti Jogszabálytárban való közzétételére vonatkozó 

kötelezettségnek a jegyző a Nemzeti Jogszabálytár e célra kialakított 

informatikai rendszeren keresztül, az önkormányzati rendelet kihirdetését 

követő öt munkanapon belül tesz eleget. 
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Tájékoztatás a partnerségi egyeztetés szabályainak változásáról  

A településtervezéssel és területrendezéssel összefüggő kormányrendeletek 

módosításáról szóló 217/2018. (XI. 27.) Korm. rendelet 19. §-a 2018. 

december 5-től átfogóan módosította a településfejlesztési koncepcióról, az 

integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 

(XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR.) partnerségi egyeztetést 

szabályozó 29/A.§-át. 

 

A módosítás során a KR. egyértelműsíti, hogy  a partnerségi egyeztetés 

előzetes tájékoztató szakaszból és munkaközi tájékoztató szakaszból áll. (KR.  

29/A. § (2) bek.) 

 

Az új szabályozás alapján az előzetes tájékoztató szakasz lefolytatása csak a 

koncepció, a stratégia, a kézikönyv és a településképi rendelet készítése, 

valamint a településrendezési eszközök teljes eljárásban történő készítése 

során szükséges, tehát a módosításuk esetén már nem.  

 

Az előzetes tájékoztatás esetén a kötelező tájékoztatási formák annyiban 

változtak az eddigiekhez képest, hogy a honlapon való közzététel már minden 

önkormányzat esetén kötelező. Így az előzetes tájékoztatás lakossági fórum 

megtartásával, továbbá az előzetes javaslatoknak az önkormányzat 

honlapján, a közterületi hirdetőfelületen és - ha van ilyen - a helyi lapban 

való együttes közzétételével történik. (KR.  29/A. § (3) bek.) 

 

A munkaközi tájékoztató szakasz lefolytatása a koncepció, a stratégia, a 

településrendezési eszköz, a kézikönyv és a településképi rendelet készítése 

és – a KR.-ben meghatározott esetekben - módosítása során is szükséges. 

(KR.  29/A. § (4) bek.) 

A munkaközi tájékoztatás esetén a tájékoztatás kötelező (minimális) módját 

a KR. az eddigiekhez képest külön szabályozza. A munkaközi tájékoztatás 

lakossági fórum megtartásával, továbbá az elkészült tervezetnek az 

önkormányzat honlapján, a közterületi hirdetőfelületen és - ha van ilyen - a 

helyi lapban való együttes közzétételével történik  

 a koncepció és a stratégia készítésénél, 

 a településrendezési eszközök teljes eljárásban vagy egyszerűsített 

eljárásban történő készítésénél és módosításánál, az egyeztetés 

véleményezési szakaszában, 

 a településrendezési eszközök tárgyalásos eljárásában történő 

készítésénél és módosításánál, az egyeztetés végső véleményezési 

szakaszának kezdeményezése előtt, 
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 a kézikönyv és a településképi rendelet készítésénél. (KR.  29/A. § (5) 

bek.) 

 

Munkaközi tájékoztatás esetén bizonyos eljárások során továbbra sem 

kötelező minden tájékoztatási forma biztosítása. Azonban lényeges változás, 

hogy már nem a közterületen elhelyezett hirdetőfelületen vagy 

önkormányzati honlapon való közzétételi módok minősülnek kötelező 

„minimális” tájékoztatási formának, hanem a lakossági fórum és az 

önkormányzat honlapján való közzététel.  

Így a munkaközi tájékoztatás lakossági fórum megtartásával és az elkészült 

tervezetnek az önkormányzat honlapján való közzétételével történik 

 a koncepció és a stratégia módosításánál, 

 településrendezési eszköz tárgyalásos eljárás szerinti egyeztetése a 

Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén, az érintett 

településen a veszélyhelyzet következményeinek a felszámolása vagy a 

további, közvetlenül fenyegető veszélyhelyzet megelőzése miatt indokolt 

településrendezési eszköz készítés vagy módosítás esetén 

 a településrendezési eszközök állami főépítészi eljárásban történő 

készítésénél és módosításánál, a záró szakmai vélemény megkérése 

előtt, 

 a kézikönyv és a településképi rendelet módosításánál. (KR.  29/A. § 

(6) bek.) 

 

Az előzetes tájékoztatót és az elkészült tervezetet a lakossági fórum 

időpontját megelőzően legalább 8 nappal az önkormányzati honlapon - 

továbbá a KR. 29/A. § (3) és az (5) bekezdésben meghatározott esetekben az 

ott meghatározott egyéb helyen - meg kell jeleníteni. (KR.  29/A. § (7) bek. a) 

pont) 

 

A partnerségi egyeztetés során az észrevételeket és javaslatokat a lakossági 

fórumon szóban, továbbá a lakossági fórumtól számított 8 napon belül papír 

alapon vagy elektronikusan lehet megtenni. (KR.  29/A. § (7) bek. b) pont) 

 

Az önkormányzat rendelete a partnerségi egyeztetés KR-ben foglalt 

szabályaitól szigorúbb követelményeket is megállapíthat.   

 

A fentiekre tekintettel a vonatkozó önkormányzati rendeleteket szükséges 

felülvizsgálni és a hatályos szabályozásnak megfelelően módosítani.  
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Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály közleményei 

 

A Kormány idén 600 millió forintot biztosít a méhészek támogatására 

http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/hirek/a-

kormany-iden-600-millio-forintot-biztosit-a-meheszek-tamogatasara 

 

Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis 

támogatás 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kereses?p_p_id=101&p_p_lifecycle=

0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_pu

blisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=250953&_101_type=content&_

101_urlTitle=agrar-szechenyi-kartya-konstrukciok-kereteben-nyujtott-de-

minimis-tamogatas 

 

Lízingdíj-támogatás igényelhető új mezőgazdasági gép és berendezés 

beszerzéséhez  

https://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-

miniszterium/hirek/lizingdij-tamogatas-igenyelheto-uj-mezogazdasagi-gep-

es-berendezes-beszerzesehez 

 

Segédlet az elektronikus felület használatához és e-kifizetési (előleg) 

kérelem benyújtásához 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kereses?p_p_id=101&p_p_lifecycle=

0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_pu

blisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=6676341&_101_type=content&

_101_urlTitle=segedlet-az-elektronikus-felulet-hasznalatahoz-es-e-kifizetesi-

eloleg-kerelem-benyujtasahoz-2019-01-10 

 

Megjelent (Magyar Közlöny 109. számának (2019. június 26.) 3926. 

oldalán) a Kormány 153/2019. (VI. 26.) Korm. rendelete a nemzeti 

adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának 

biztosításáról szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet, valamint a 2014–

2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból 

származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 

5.) Korm. rendelet módosításáról - https://magyarkozlony.hu/ 

 

 

http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/hirek/a-kormany-iden-600-millio-forintot-biztosit-a-meheszek-tamogatasara
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/hirek/a-kormany-iden-600-millio-forintot-biztosit-a-meheszek-tamogatasara
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kereses?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=250953&_101_type=content&_101_urlTitle=agrar-szechenyi-kartya-konstrukciok-kereteben-nyujtott-de-minimis-tamogatas
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kereses?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=250953&_101_type=content&_101_urlTitle=agrar-szechenyi-kartya-konstrukciok-kereteben-nyujtott-de-minimis-tamogatas
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kereses?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=250953&_101_type=content&_101_urlTitle=agrar-szechenyi-kartya-konstrukciok-kereteben-nyujtott-de-minimis-tamogatas
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kereses?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=250953&_101_type=content&_101_urlTitle=agrar-szechenyi-kartya-konstrukciok-kereteben-nyujtott-de-minimis-tamogatas
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kereses?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=250953&_101_type=content&_101_urlTitle=agrar-szechenyi-kartya-konstrukciok-kereteben-nyujtott-de-minimis-tamogatas
https://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/hirek/lizingdij-tamogatas-igenyelheto-uj-mezogazdasagi-gep-es-berendezes-beszerzesehez
https://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/hirek/lizingdij-tamogatas-igenyelheto-uj-mezogazdasagi-gep-es-berendezes-beszerzesehez
https://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/hirek/lizingdij-tamogatas-igenyelheto-uj-mezogazdasagi-gep-es-berendezes-beszerzesehez
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kereses?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=6676341&_101_type=content&_101_urlTitle=segedlet-az-elektronikus-felulet-hasznalatahoz-es-e-kifizetesi-eloleg-kerelem-benyujtasahoz-2019-01-10
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kereses?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=6676341&_101_type=content&_101_urlTitle=segedlet-az-elektronikus-felulet-hasznalatahoz-es-e-kifizetesi-eloleg-kerelem-benyujtasahoz-2019-01-10
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kereses?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=6676341&_101_type=content&_101_urlTitle=segedlet-az-elektronikus-felulet-hasznalatahoz-es-e-kifizetesi-eloleg-kerelem-benyujtasahoz-2019-01-10
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kereses?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=6676341&_101_type=content&_101_urlTitle=segedlet-az-elektronikus-felulet-hasznalatahoz-es-e-kifizetesi-eloleg-kerelem-benyujtasahoz-2019-01-10
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kereses?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=6676341&_101_type=content&_101_urlTitle=segedlet-az-elektronikus-felulet-hasznalatahoz-es-e-kifizetesi-eloleg-kerelem-benyujtasahoz-2019-01-10
https://magyarkozlony.hu/
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GIRO kódok – frissített lista 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kiemelt-dokumentumok/-

/content/Spx3H7BXqCxL/giro-kodok 

 

Méhegészségügyi csekély összegű támogatás 

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

/tamogatas/7108452/jogcimismerteto  

 

Kapcsolódó AM rendelet 

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

/tamogatas/7108452/jogszabalyok/29-2019-vi-20-am-rendelet  

 

28/2019. (VI. 25.) számú Kincstár Közlemény - a baromfi ágazatban 

igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 11/2019. (IV. 

1.) AM rendelet szerinti 2019/2020. támogatási évi támogatások 

kifizetésének igénybevételéhez szükséges nyomtatványok 

rendszeresítéséről  

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/28-

2019-vi-25-szamu-kincstar-kozlemeny 

 

25/2019. (VI. 14.) számú Kincstár Közlemény - a szőlőültetvényeken 

megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 

9/2016. (II. 15.) FM rendelet szerinti támogatás igényléséről és a 2019. 

évi „Kifizetési kérelem” nyomtatvány közzétételéről  

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/25-

2019-vi-14-szamu-kincstar-kozlemeny 

 

Az agrár-tanácsadási szolgáltatást igénylő mezőgazdasági termelők 

eligazodását segíti a megújuló szaktanácsadói névjegyzék (kormany.hu) 

 

A hazai mezőgazdasági termelők a gazdasági teljesítményük 

hatékonyságának növelése érdekében több mezőgazdasági és vidékfejlesztési 

tanácsadási forma közül is választhatnak.  

 

Agrár-tanácsadással foglakoznak a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 

(továbbiakban: NAK) által nyilvántartott névjegyzéki szaktanácsadók, 

termelői csoportok, szakmai szervezetek, inputanyag gyártók és forgalmazók, 

pályázatíró irodák és egyéb, az agrártevékenységet segítő szolgáltatók. 

Igénybevevői oldalról nem mindig könnyű eldönteni, hogy mely szolgáltató 

jogosult agrár-szaktanácsadói tevékenységet végezni.  

 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kiemelt-dokumentumok/-/content/Spx3H7BXqCxL/giro-kodok
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kiemelt-dokumentumok/-/content/Spx3H7BXqCxL/giro-kodok
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/7108452/jogcimismerteto
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/7108452/jogcimismerteto
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/7108452/jogszabalyok/29-2019-vi-20-am-rendelet
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/7108452/jogszabalyok/29-2019-vi-20-am-rendelet
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/28-2019-vi-25-szamu-kincstar-kozlemeny
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/28-2019-vi-25-szamu-kincstar-kozlemeny
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/25-2019-vi-14-szamu-kincstar-kozlemeny
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/25-2019-vi-14-szamu-kincstar-kozlemeny
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A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői 

és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény (a 

továbbiakban Szakmaközi törvény) 26. § (1) bekezdése alapján az 

államháztartás alrendszeréből, európai uniós forrásból finanszírozott 

támogatás jogosultja részére szaktanácsadási szolgáltatást nyújtó 

vállalkozásnak, illetve természetes személynek be kell jelentenie a 

szaktanácsadói tevékenység végzésére irányuló szándékát a 2009. évi LXXVI. 

törvény szerint.  

 

Ezen bejelentési kötelezettség végrehajtása érdekében megjelent a 

mezőgazdasági és vidékfejlesztési szaktanácsadói tevékenységről és a 

mezőgazdasági szaktanácsadási rendszerről szóló 16/2019. (IV. 29.) AM 

rendelet (továbbiakban AM rendelet), melynek alapján minden olyan 

szolgáltatónak be kell jelentkezni a Szaktanácsadói Névjegyzékbe, akinek az 

ügyfelei között agrártámogatásra jogosult személy vagy szervezet van, és aki 

eddig még nem volt névjegyzési szaktanácsadó. Továbbá kiemelendő, hogy 

ezentúl a szaktanácsadó szervezeteknek is be kell jelentkezniük. Mivel az 

ügyfél jogosultsága a meghatározó, és nem az, hogy jelenleg igénybe vesz-e 

valamely támogatást, így szinte minden agrártevékenységet végző ügyfél 

részére agrár-tanácsadási szolgáltatást nyújtóra vonatkozik az új jogszabály.  

A szaktanácsadók az online névjegyzékben mindenki számára elérhetővé és 

kereshetővé válnak, mely elősegíti a szereplők közötti tudásátadást.  

 

Az előírt bejelentési kötelezettség a NAK honlapjára feltöltött regisztrációs 

űrlap kitöltésével és az AM rendeltben meghatározott dokumentumok 

megküldésével teljesíthető 2019 júniusától. A bejelentéssel kapcsolatos 

kérdéseket a nevjegyzek@nak.hu elektronikus levelezési címen várja a NAK 

Szaktanácsadási csoportja.  

(Forrás: AM Sajtóiroda) 
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A Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály közleményei 

I. Nyári Diákmunka 2019.  

Az elmúlt évek sikeres tapasztalatai alapján a Pénzügyminisztérium 

koordinálása mellett az állami foglalkoztatási szervként eljáró megyei 

kormányhivatalok megvalósításával „Nyári diákmunka 2019.” elnevezéssel 

az idei évben is elindul a már a szokásossá vált, fiatalokat célzó központi 

munkaerő-piaci program. 

A program célja a fiatalkori inaktivitás csökkentése, a korai 

munkatapasztalat és munkajövedelem szerzés elősegítése. Hosszú távú 

cél, hogy a diákok a későbbiek folyamán a hazai munkaerőpiacon, 

elsősorban a versenyszférában helyezkedjenek el, melyhez hozzájárul a 

program keretében történő munkatapasztalat-szerzés. A program ezen kívül 

lehetőséget kínál a diákok kötelező szakmai gyakorlatának teljesítésére is. 

A tavalyi évben a programot a foglalkoztatói oldal tekintetében kiterjesztette 

a kormány, így az ágazati munkaerőhiány kezelése érdekében a 

mezőgazdaság és a vendéglátás területén is lehetőséget teremtett a diákok 

foglakoztatására. 2019-ben a turizmus területével ismét bővült a 

foglalkoztatás lehetősége. 

A programban a 16-25 év közötti nappali tagozatos diákok vehetnek részt. 

Komárom-Esztergom megye részére idén összesen 151 millió Ft áll 

rendelkezésére, melyből minimálisan 1050 diák nyári foglalkoztatását 

kívánjuk megvalósítani A tavalyi évhez képest ezek a számok növekedést 

mutatnak, hiszen megyénkben a diákok jelentős aktivitásának és a 

foglalkoztatók érdeklődésének köszönhetően jelentős eredményeket értünk el 

a 2018. évi programban.  

A 2019. évi program két pillérre épül: 

1. Önkormányzati diákmunka: A programban a foglalkoztatást 

biztosító és így támogatható munkáltató a területi, települési 
önkormányzat és önkormányzati alaptevékenységet végző intézménye, 

továbbá egyházi jogi személy lehet. 
2. Diákmunka a mezőgazdaság, a turizmus és vendéglátás területén: 

A felmerülő ágazati munkaerőhiány kezelése érdekében a 

mezőgazdaság, valamint a turizmus és vendéglátás területén is 
lehetőség nyílik a program keretében diákok idényjellegű 
foglalkoztatására. 
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1. pillér: Önkormányzati diákmunka 

A program keretében a munkaadók számára a célcsoportba tartozó 

személyek munkaviszonyban történő foglalkoztatása esetén a munkabér és 

a ténylegesen megfizetésre kerülő szociális hozzájárulási adó együttes 

összegének 100 %-a kerül megtérítésre.   

A program keretében legfeljebb 2 hónap időtartamra, maximum napi 6 

órás foglalkoztatás támogatható. A támogatás megállapítása során havi 

munkabérként a szakképzettséget igénylő munkakör esetében 146.250 

Ft/fő/hó, szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében pedig 111.750 

Ft/fő/hó összeg vehető figyelembe, amely összegen felül kerül megtérítésre a 

szociális hozzájárulási adó. A napi 6 óránál rövidebb munkaidőben történő 

foglalkoztatás esetén a támogatási összeg arányosan csökken.  

2. pillér: Diákmunka a mezőgazdaság, a turizmus és a vendéglátás 

területén 

A program keretében a munkaadók számára a célcsoportba tartozó 

személyek munkaviszonyban történő alkalmazása esetén legfeljebb napi 8 

órás foglalkoztatás támogatható. A munkabér és a kapcsolódó szociális 

hozzájárulási adó együttes összegének 75 %-a kerül megtérítésre legfeljebb 

2 hónap időtartamra. A fennmaradó bérköltséget és járulékait a 

foglalkoztatónak kell viselnie.   

Ennek megfelelően a támogatás megállapítása során havi munkabérként a 

szakképzettséget igénylő munkakör esetében 146.250 Ft/fő/hó, 

szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében pedig 111.750 Ft/fő/hó 

összeg vehető figyelembe, amely összegen felül kerül megtérítésre a szociális 

hozzájárulási adó arányos része. A napi 8 óránál rövidebb munkaidőben 

történő foglalkoztatás esetén a támogatási összeg arányosan csökken. 

A program 2019. június 1-től 2019. augusztus 31-ig tart, de a támogatott 

foglalkoztatás leghamarabb július 1-jével indulhat. 

A támogatás előfeltétele, hogy a nappali tagozatos diák közvetítést kérőként a 

lakó,- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási 

osztályán nyilvántartásba vetesse magát. Ehhez személyes okmányaival, 

valamint érvényes diákigazolványával, vagy annak az iskolai tanulmányok 

befejezése miatti visszavonáskor kiadott iskolalátogatási igazolásával kell a 

munkaviszony kezdete előtt a járási hivatal foglalkoztatási osztályára 

befáradnia annak érdekében, hogy a programba vonásának előfeltételét 

jelentő regisztrációja megtörténhessen.  
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Felhívjuk figyelmüket, hogy az ügyintézés (támogatási kérelem és 
mellékleteinek benyújtása, hiánypótlás) kizárólag elektronikus úton 

történhet.  

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és 

Foglalkoztatási Főosztályának kollégái az elektronikus ügyintézés szabályos 
és minél egyszerűbb kivitelezhetősége érdekében összeállítottak egy 
segédanyagot, melyből a foglalkoztatók felhasználóbarát módszertani 

támogatást kapnak a kérelmek benyújtásához és az ügyintézéshez. Ezt a 
tájékoztatót minden érdeklődő partnerünknek megküldjük a kérelem csomag 

mellékleteként.  

További információszerzés érdekében, érdeklődni lehet a járási hivatalok 

foglalkoztatási osztályain! 

 

II. Elektronikus ügyintézés a járási hivatalok foglalkoztatási osztályain 

2018. január 1-jén hatályba léptek az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvénynek (a 

továbbiakban: Eüsztv.) az elektronikus ügyintézést biztosító szerv és az 

ügyfél elektronikus kapcsolatának általános szabályaival, továbbá az 

elektronikus ügyintézést biztosító, valamint egyéb szervek informatikai 

együttműködésével kapcsolatos rendelkezései. A vonatkozó 

részletszabályokat az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet tartalmazza. 

Az ágazati jogszabályok alapján 2019. július 1-jétől a Komárom-Esztergom 

Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Kormányhivatal) foglalkoztatási 

szakfeladatai tekintetében mint elektronikus ügyintézést biztosító szerv 

kizárólag elektronikus úton történő ügyintézés lehetőségét biztosítja az erre 

kötelezett gazdálkodó szervezetek és a jogi képviselőivel eljáró ügyfelek 

esetében. 

Technikai részletek 

Gazdálkodó szervezetként, foglalkoztatási támogatásokhoz 

kapcsolódóan jövőbeni ügyintézéshez használja a cégkapujába való 

belépésen keresztül az e-papír szolgáltatást (www.e-papir.gov.hu). Az e-papír 

szolgáltatás használatakor a „cégkapuból szeretnék e-papírt beküldeni” 

kérdést jelölje be (pipálja ki), majd adja meg a nem természetes személy (cég) 

nevét és adószámát, valamint az alábbiakat: 

Témacsoport: Kormányhivatali ügyek  

Ügytípus: Foglalkoztatási támogatások, közfoglalkoztatás és egyéb állami 

támogatások 

http://www.e-papir.gov.hu/
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Címzett: Foglakoztatás helye szerinti illetékes járási hivatal. 

Tárgy: meg kell adni a kérelem/pályázat azonosítására szolgáló 

információt/kódszámot/, röviden, tömören: (pl. GINOP 5.1.1./5.2.1/ 

bértámogatás, GINOP 5.1.1./5.2.1./ bérköltség támogatás, NFA-2019-KKV, 

nyári diákmunka, TOP 5.1.1/5.1.2./6.8.2 bértámogatás/bérköltség 

támogatás, munkaerőkölcsönző nyilvántartásba vétele,….)  

A levél szövegében kérjük feltüntetni a dokumentumot beküldő cég nevét, 

székhelyét, elérhetőségét. 

Az előzetesen beszkennelt, vagy elektronikusan előállított PDF kiterjesztésű 

dokumentumát töltse fel a levélhez, azt a „Hitelesítés” gombbal írja alá 

elektronikusan (AVDH hitelesítés), majd a kész levelet küldje el. 

 

Egyéni vállalkozóként használja az ügyfélkapujába való belépésen 

keresztül az e-papír szolgáltatást (www.e-papír.gov.hu) bejelentés, kérelem, 

nyilatkozat, illetve ügyintézéssel kapcsolatos levelezéséhez. Kérem, hogy az e-

papír szolgáltatás használatakor a természetes személy azonosítókat adja 

meg.  Ezt követően ugyan azokat válassza ki, mint ahogy fentebb, a 

gazdálkodó szervezet esetében leírtuk. 

 

Amennyiben kérdése lenne az ügyintézés menetével kapcsolatosan, kérem, 

keresse fel a járási hivatalok foglalkoztatási osztályait! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.e-papír.gov.hu/
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Az Esztergomi Járási Hivatal közleményei 

Népegészségügyi Osztály: 

1.) Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény  

5. § (1) A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében 

gondoskodik: 

a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, 

b) a fogorvosi alapellátásról, 

c) az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi 

ügyeleti ellátásról, 

d) a védőnői ellátásról, és 

e) az iskola-egészségügyi ellátásról. 

6. § (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete – a Kormány által 

kijelölt praxiskezelő által megadott szempontokat figyelembe véve – 

rendeletben megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit. 

Több településre is kiterjedő ellátás esetén a körzet székhelyét az érintett 

települési önkormányzatok erre irányuló megállapodásban határozzák meg. 

7. § (1) Az egészségügyi államigazgatási szerv a 6. § (1) bekezdése szerinti 

alapellátási körzetekről – a települési önkormányzatnak az adatokban 

bekövetkezett változást követő 15 napon belüli tájékoztatása alapján – 

nyilvántartást vezet. Az egészségügyi államigazgatási szerv a változásról szóló 

tájékoztatást követő 8 napon belül azt átvezeti a nyilvántartáson. 

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás a következő adatokat tartalmazza: 

a) az érintett szakma megnevezése, szakmakódja, 

b) a körzet székhelye, 

c) a körzetnek a település érintett részének közterületek általi lehatárolása 

helyrajzi szám, utcanevek, házszámok szerint, 

d) a körzetet létrehozó települési önkormányzat, illetve települési 

önkormányzatok megnevezése, székhelye, 

e) a körzet határát kijelölő önkormányzati rendelet száma. 
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Fenti jogszabály alapján jelenleg a Népegészségügyi Osztály az egészségügyi 

szolgáltatók eGEN nyilvántartása és a körzeti védőnők informatikai 

nyilvántartási rendszerének összekapcsolásához adatfeltöltést végez, 

amelyhez szükséges a minden település vonatkozásában a közterületek 

lehatárolása helyrajzi szám, utcanevek, házszámok szerint. 

Kérjük az önkormányzatoktól a nyilvántartás feltöltéséhez a pontos 

adatszolgáltatást. 

2.) A nyár kiemelt lakosságvédelmi feladatai: 

- Parlagfű-mentesítés virágzás előtt 

A pollenallergiások emelkedő száma miatt a belterületi közterek és 

magáningatlanok előtti területek parlagfű-mentesítése kiemelt figyelmet 

érdemel. Lakossági panasz, bejelentés esetén a helyileg illetékes 

önkormányzat feladata a parlagfű virágzás előtti eltávolítása, a rendszeres 

kaszálás, gyomirtás. 

- Hőségriadó 2. és 3. fokozat 

Hőségriadó esetén szintén az önkormányzatok feladata az ivóvíz biztosítása, 

a közterületek locsolása, a hőségnek kitett állampolgárok számára hűtött 

helyiségek biztosítása. Extrém meleg az ún. 3. fokozatú hőségriadó esetén a 

strandok nyitva tartásának meghosszabbításával, a rendszeres ivóvíznyerő 

automaták, lajtos kocsik kitelepítésével segíthetik a hőség okozta 

rosszullétek, a hőség hatására fellépő egészségkárosodások megelőzését. 
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Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály: 

Hatósági állatorvosi ügyeleti beosztás- 2019. II. félév 

Július Augusztus Szeptember 

6-7 Dr. Kollár 

Sándor 

3-4 Dr. Zelenka Éva aug.31-

szept.1 

Dr. Watzek István 

13-14 Dr. Bereczky 

Zoltán 

10-

11 

Dr. Kollár 

Sándor 

7-8 Dr. Zelenka Éva 

20-21 Dr. Zelenka Éva 17-

18 

Dr. Watzek 

István 

14-15 Dr. Kollár Sándor 

27-28 Dr. Sebő Tamás 19-

20 

Dr. Sebő Tamás 21-22 Dr. Sebő Tamás 

  24-

25 

Dr. Zelenka Éva 28-29 Dr. Bereczky 

Zoltán 

Október November December 

5-6 Dr. Zelenka Éva 1 Dr. Watzek 

István 

nov.30-

dec 1. 

Dr. Bereczky 

Zoltán 

12-13 Dr. Watzek 

István 

2-3 Dr. Bereczky 

Zoltán 

7-8 Dr. Sebő Tamás 

19-20 Dr. Kollár 

Sándor 

9-10 Dr. Kollár 

Sándor 

14-15 Dr. Zelenka Éva 

26-27 Dr. Bereczky 

Zoltán 

16-

17 

Dr. Bereczky 

Zoltán 

21-22 Dr. Watzek István 

  23-

24 

Dr. Sebő Tamás 24-25 Dr. Kollár Sándor 

    26-27 Dr. Sebő Tamás 

    28-29 Dr. Zelenka Éva 

 Január   31-1 Dr. Sebő Tamás 

4-5 Dr. Watzek 

István 

    

11-12 Dr. Zelenka Éva     
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Az ügyelet ellátási területe: Bajna, Bajót, Epöl, Lábatlan, Mogyorósbánya, 

Nagysáp, Nyergesújfalu, Süttő, Tát, Tokod, Tokodaltáró, Dorog, Dág, 

Máriahalom, Sárisáp, Úny, Csolnok, Kesztölc, Piliscsév, Leányvár, 

Esztergom, Annavölgy, Pilisszentlélek, Dömös, Pilismarót, Gyermely, Szomor. 

Az ügyelet az ügyeleti napot megelőző nap 16 órától az ügyeleti napot követő 

nap reggel 6 óráig tart. 

Állat okozta harapás sérülés esetén munkanapokon az alábbi területi 

beosztást kérem figyelembe venni, továbbá hogy  amennyiben lehetséges a 

harapásokat reggel 6.00  óra és  este 22.00 között jelentsék 

hatóságunknak. 

Dr. Kollár Sándor  06 (30) 934 0580 

Csolnok, Dág, Úny, Máriahalom, Szomor, Gyermely, Bajna, Annavölgy, 

Sárisáp, Epöl 

Dr. Bereczky Zoltán 06  (30) 993-6999 

Tokod, Bajót, Tát, Nyergesújfalu, Mogyorósbánya, Lábatlan, Süttő, 

Esztergom, Esztergom-kertváros,  

Dr. Zelenka Éva 06 (30) 195-1413 

Nagysáp, Dorog, Leányvár, Piliscsév 

Dr. Watzek István 06 (30) 402-7074  

Tokodaltáró, Pilisszentélek, Dömös, Pilismarót, Kesztölc. 

 

Kormányablak Osztály: 

2019. július 1-től bevezetésre került a Családvédelmi Akcióterv, melyen belül 

a „Babaváró támogatás”, a „Nagycsaládosok autóvásárlási programja” és a 

„Jelzáloghitel elengedés” ügyekben, a kormányablakok tájékoztatást 

nyújtanak, illetve az ezzel kapcsolatos kérelmek benyújthatóak. 

2019. július 1-től a kormányablakoknál intézhető azonnal intézhető ügyek, 

az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiállítása iránti kérelem-, valamint a 

Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány 

másodlatának kiadása iránti kérelem  ügykörökkel bővültek. 

Az új ügykörökhöz időpontok, a Központi Időpontfoglaló Alkalmazásban (KIA) 

„Családvédelmi Akcióterv” és Egészségbiztosítás” néven foglalhatók. 
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A Tatabányai Járási Hivatal közleményei 

1. Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

 
Fogyasztóvédelmi szakterület  

A nyári idegenforgalmi ellenőrzések során a fogyasztóvédelmi hatóság 

ellenőrzi a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 

210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet 12. § (3) betartását a fesztiválokon. 

 

A belföldi és a beutazó turizmus elmúlt években tapasztalt bővülésével a 

fogyasztóvédelmi hatóság ezen a területen folytatott ellenőrzéseinek 

jelentősége is erőteljesebbé vált. Az idegenforgalmi főszezon ideje alatt 

lefolytatott hatósági ellenőrzések elsősorban a turisták által leginkább 

látogatott helyszínek vendéglátó-ipari egységeit, közterületi, illetve alkalmi 

árusait, valamint a személyszállító szolgáltatást nyújtó vállalkozásokat 

(taxikat) érintik. A hatósági ellenőrzések kiterjednek az egyes idegenforgalmi 

szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi előírások megtartásának vizsgálatára, 

valamint a vásárlói magatartást tisztességtelenül befolyásoló kereskedelmi 

gyakorlatok kiszűrésére is. 

 

A járási hivatalok fogyasztóvédelmi hatósági feladatot ellátó munkatársai az 

ellenőrzések során ellenőrzik, hogy a fesztiválokon megjelenő alkalmi 

árusítással foglalkozó vállalkozók eleget tesznek-e a kereskedelmi 

tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) 

Kormányrendelet 12. § (3) bekezdésében foglaltaknak: 

 

Közterületi értékesítést a kereskedő a termékre vonatkozó külön 

jogszabályok alapján szükséges hatósági engedélyek birtokában, továbbá a 

nevének és székhelyének feltüntetésével folytathat. 

 

Azon túl, hogy a fogyasztók nagyobb bizalommal fordulnak az olyan 

vállalkozások felé, akik saját kilétüket közlik, a tisztességes kereskedelmi 

gyakorlat része, hogy a fogyasztó tájékozódhat arról, hogy az eladásra kínált 

terméket vagy nyújtott szolgáltatást mely vállalkozás kínálja felé. Különösen 
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fontos ez olyan esetben, ha a fogyasztó a termékkel vagy szolgáltatással 

kapcsolatban valamilyen kifogással kíván élni. Az átadott nyugta 

természetesen tartalmazza a vállalkozás nevét és székhelyét, azonban a 

rendelet feltüntetésről ír, ami jellemzően a jól látható és olvasható adatok 

árusító bódéra, sátorra vagy mutatványos berendezésre rögzítésében valósul 

meg jogszerűen. 

 

2. Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi Osztály: 

 

PARLAGFŰVEL KAPCSOLATOS BELTERÜLETI ELJÁRÁSOK 

I. A PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉSI FELADAT ISMERTETÉSE 

A parlagfű hazánk leggyakoribb gyomnövénye, melynek virágpora több 

allergiás megbetegedés kiváltója, mint az összes többi allergén növényé 

együttvéve. A hatékony gyomirtás szükségességét nem „csak” az indokolja, 

hogy allergiát okoz több millió embernek, hanem jelentős terméskiesést is 

okozhat a termelésben. 

 

Az országos gyomfelvételezési adatok alapján az ország szántóterületeinek 

becsülhetően 5,3 %-a borított parlagfűvel, így a gyomnövények közül mind 

gazdasági, mind humánegészségügyi szempontból ennek a fajnak a 

visszaszorítására nagy figyelmet kell fordítani. 

 

A becslések szerint hazánkban jelenleg minden 5. ember szenved 

parlagfűhöz kapcsolt allergiás, ill. asztmás megbetegedésben. A 

pollenallergia szempontjából fontos információ, hogy egy átlagos méretű 

parlagfű (120-140 cm) pollenproduktuma a tenyészidőszak folyamán 

virágzáskor 6 milliárd pollenszem is lehet. A magprodukció is hatalmas, egy 

közepes nagyságú növényé 3.000-4.000 db mag, de extrém esetben egyes 

generatívvá vált növények magprodukciója az 50.000-60.000 db magot is 

elérheti. A növény magvai a mélyebb talajrétegekben akár 40 évig is képesek 

nyugalmi állapotban maradni anélkül, hogy elveszetnék 

csírázóképességüket. Erősen fertőzött területen a talaj felső 0-10 cm-es 
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rétegében négyzetméterenként 8.000-10.000 mag is lehet. A szántóföldi 

talajok gyommagkészletének egy éven belül csak 10 %-a kel ki, a megmaradó 

tekintélyes hányad nyugalmi állapotban marad. 

 

A parlagfű elleni védekezés fő célja a parlagfű virágzásának és 

magképzésének megakadályozása. Ennek legfontosabb eszköze a tudatos és 

felelős földhasználat, hiányában azonban a hatósági intézkedések 

elkerülhetetlenek. 

 

A parlagfű elleni védekezés végrehajtási feladatait több hatóság látja el. Az 

országos koordinációt az Agrárminisztérium, illetve a Nemzeti 

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) végzi.  Megyei, illetve helyi szinten 

a hatósági feladatok a kormányhivatalok járási hivatalain belül működő 

Földhivatali Osztályok (ingatlanügyi hatóság), illetve Növény- és Talajvédelmi 

Osztályok (növényvédelmi hatóság), valamint a települési jegyzők között 

oszlanak meg.  

 

A hatósági feladatokat meghatározó legfontosabb jogszabályok az alábbiak: 

• Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 

törvény (Éltv.) 

• A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az 

állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és 

igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. 

rendelet (Vhr.) 

• Az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának 

módjáról és mértékéről szóló 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet 

(Bírság rendelet) 

• A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (Kijelölő rendelet) 

• Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

(Ákr.) 

• A panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. tv. 

(Panasztörvény) 
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• a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei 

kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt 

kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak 

mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének 

szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet (Díjtétel rendelet) 

• A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV.23.) FVM rendelet 

 

II. A KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁTORI FELADATAI 

Az Agrárminisztérium a fővárosi és a megyei kormányhivatalokkal közösen 

országos parlagfű koordinátori hálózatot hozott létre. A koordinátorok megyei 

szinten összefogják a mentesítéssel kapcsolatos feladatokat, ellenőrzik a 

felméréseket, illetve felelősek a parlagfű irtási tevékenységek 

összehangolásáért. Szintén feladatuk, hogy az Agrárminisztérium által 

meghirdetett pályázaton támogatást nyert civil szervezetek parlagfű-

mentesítési munkáját segítsék és egyeztessék a közmunkaprogrammal.  

 

III. JEGYZŐI FELADATOK  

A hatósági eljárás jogi háttere: 

Az Éltv. 17. § (4) bekezdése szerint: „A földhasználó köteles az ingatlanon a 

parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt 

az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.” 

Az Éltv. mellékletének 30. pontja alapján: „földhasználó: földdel rendelkezik, 

illetve azt használja, vagy a föld hasznosítására kötelezett, vagy olyan 

dologgal (eszközzel, berendezéssel, tárggyal) rendelkezik, illetve azt 

használja, amelyben növény fenntartható;” 

Az Éltv. 50. § (4) bekezdése alapján parlagfű elleni közérdekű védekezést kell 

elrendelni. 

Az Éltv. 50. § (2) bekezdése alapján a közérdekű védekezés költségei 

megtérítésére kell kötelezni a mulasztó földhasználót. 

Az Éltv. 60. § (1) bekezdésének c) pontja alapján növényvédelmi bírságot kell 

kiszabni. 
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A Vhr. 3. § (1) bekezdés alapján: a helyszíni ellenőrzést 

• külterületen az ingatlanügyi hatóság, 

• belterületen a jegyző végzi.  

A Vhr. 1. § (1) bekezdés alapján: a közérdekű védekezést 

• külterületen a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi 

feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatala (KH NTO),  

• belterületen a jegyző (kivéve ha az önkormányzat a földhasználó) 

rendeli el. 

A közelmúltban történt fontosabb jogszabályi változások: 

Az Éltv. 17.§ (4) bekezdésében foglalt védekezési kötelezettségben változás 

történt :  

A korábbi  június 30-i határnap megszűnt!!! 

A jelenleg hatályos szövegezés az alábbi : „A földhasználó köteles az 

ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt 

követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan 

fenntartani.”  

 

 



25 
 

Hatósági ellenőrzés 

A parlagfüves eljárások lakossági bejelentés (Parlagfű Bejelentő Rendszer, 

NÉBIH Zöld szám, közvetlen bejelentés) alapján, vagy hivatalból (saját 

felderítés) indulhatnak. 

 

A bejelentéseket a Panasztörvényben foglaltak szerint kell kezelni. 

Amennyiben az érintett belterületi ingatlan önkormányzati használatban áll, 

a bejelentést az Ákr. 17.§-a alapján 8 napon belül intézkedésre át kell tenni 

a hatáskörrel rendelkező járási hivatal növény- és talajvédelmi osztályához. 

Az áttételről a bejelentőt egyidejűleg értesíteni kell. A Panasztörvény 2/A.§ 

alapján a korábbival azonos tartalmú, ugyanazon panaszos, illetőleg 

bejelentő által tett ismételt, továbbá névtelen bejelentés vizsgálata 

mellőzhető. 

 

Saját hatáskörben kiemelten ellenőrizendő területek: 

– turisztikai célpontok, 

– nagy lélekszámú települések, 

– kertvárosi részek, 

– óvodák, iskolák, kórházak, közintézmények környéke, 

– beruházások (ipari park, lakópark, út, bevásárlóközpont építés). 

Problémás ingatlanok: 

– a települések szélén lévő belterületi szántók, kertművelésű 

parcellák, 

– az ingatlanfejlesztés alatt álló területek, 

– az elhagyott ingatlanok, 

– a bérelt telephelyek. 

 

A helyszíni ellenőrzésről az ügyfél (földhasználó) előzetes tájékoztatása 

mellőzhető. A bejelentés alapján indult helyszíni ellenőrzésről minden 

esetben jegyzőkönyvet kell készíteni (akkor is, ha nem parlagfüves az 

ingatlan). Jegyzőkönyv felvétele természetesen akkor is szükséges, ha a 

jogszabálysértés ténye megállapítható. Az eljárás megindításának a kezdete a 

helyszíni ellenőrzés napja lesz. 
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A jegyző megbízásából ellenőrzést végző személy körbejárja az ingatlant – 

amennyiben lehetséges –, GPS pontokkal megjelöli (körbeméri) a parlagfűvel 

borított területet, a folt nagyságának pontosabb meghatározásához. Ennek 

hiányában – pl. zárt ingatlanra nem lehet bejutni – a helyrajzi számot kell 

feltüntetni, illetve a parlagfűvel fertőzött terület nagyságát meg kell becsülni. 

A jegyzőkönyv valamennyi oldalát alá kell írnia a jelenlévőknek (jegyző, 

növényvédelmi felügyelő, ellenőrzött – amennyiben jelen van). A parlagfűvel 

való fertőzöttség tényének megállapítása esetén a felvett jegyzőkönyv alapján 

el kell járni! Amennyiben a jegyzőkönyv hiányos, és már nem pótolhatóak 

utólag az adatok, a meglévő jegyzőkönyv alapján szükséges döntést hozni a 

növényvédelmi bírság tekintetében. 

Ha a jegyzőkönyvben a fertőzött terület nagysága (m2 vagy a fertőzött terület 

%-os meghatározása a teljes terület nagysága alapján) nincs megadva, 

csupán a minimális bírság szabható ki. Ha az eljárás szempontjából alapvető 

adat hiányzik (gyomnövény fajának –parlagfű – meghatározása, parlagfű 

fenológiája), a növényvédelmi bírság kiszabására irányuló eljárást meg kell 

szüntetni. 

 

A Vhr. 3. § (5) bekezdése alapján: az Éltv. 17. § (4) bekezdésében foglaltak 

betartásának ellenőrzése érdekében végzett helyszíni ellenőrzés során az 

ingatlanügyi hatóság és a jegyző az agrárminiszter által az 1. számú 

melléklet szerinti adattartalommal rendszeresített, a NÉBIH honlapján 

közzétett formanyomtatvány felhasználásával jegyzőkönyvet vesz fel. 
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A jegyzőkönyv kötelező formai és tartalmi elemei: 

1. Ákr 78.§ szerinti kötelező tartalmi elemek; 

2. az arra való utalás, hogy a helyszíni ellenőrzés az élelmiszerláncról és 

hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) 

bekezdése szerinti kötelezettség ellenőrzésére irányul; 

3. a helyszíni ellenőrzést végző személy neve és beosztása; 

4. annak megjelölése, hogy a helyszíni ellenőrzésre bejelentés alapján 

vagy egyébként hivatalból került sor; 

5. annak megjelölése, hogy a helyszíni ellenőrzésre lezárt terület 

felnyitásával került-e sor; 

6. a hatóságnak a helyszíni ellenőrzés során arra vonatkozóan tett 

megállapítása, mely szerint az ellenőrzéssel érintett földterület 

használója a parlagfű elleni védekezési  kötelezettségének eleget tett-e, 

és hogy a földterület parlagfűvel fertőzött-e; 

7. a parlagfű fenológiai állapota: csíranövény; száras-leveles, de még nem 

virágbimbós növény; újrasarjadó növény; virágbimbós állapot; virágzó 

növény; terméses növény; érett termésű növény; elszáradt kóró; 

8. a parlagfű növény hozzávetőleges átlagos magassága (cm); 

9. más allergén gyomnövény faja; 

10. a fertőzött terület főbb töréspontjainak koordinátái vagy a mérési 

fájl(ok) neve, illetve a helyrajzi szám; 

11. az ellenőrzött terület jellemzőinek leírása: 

a) nem mezőgazdasági (művelés alól kivett) terület mezőgazdasági 

terület, 

b) ha mezőgazdasági terület: művelt/nem művelt (parlag), 

c) c) ha művelt mezőgazdasági terület: kultúrnövénnyel 

 fedett/tarló/kaszált/egyéb; 

12. annak megállapítása, hogy a közérdekű védekezés kultúrnövény 

károsodása nélkül elvégezhető-e; 

13. a kultúrnövény faja; 

14. a parlagfű felületi borítottságának és a kultúrnövény 

tőszámának megállapításához felvett egyes főbb töréspontok 

https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
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koordinátái, valamint e töréspontok környezetében kijelölt kvadrátok 

parlagfű borítottságának %-os mértéke, illetve a leszámolt tőszám; 

15. a parlagfűvel való felületi borítottság (%); 

16. a kultúrnövény tőszámának számított átlaga (db); 

17. a helyszíni ellenőrzésről készült képfelvétel azonosítója, illetve a 

képfelvétel helyének koordinátái vagy a mérési fájl neve, illetve a 

helyrajzi szám; 

18. a jegyzőkönyv mellékleteinek megnevezése. 

 

Közérdekű védekezés elrendelése 

• A közérdekű védekezést a jegyző rendeli el 

– ha az ingatlan tulajdonosa elmulasztja a védekezést (július 1. 

után legalább virágbimbós vagy fejlettebb parlagfű található a 

területen), 

– erről határozatot ad ki (közérdekű védekezést elrendelő 

határozat), 

– a határozatról az ügyfél írásban vagy hirdetmény útján értesül. 

• Az NTO rendeli el 

– ha önkormányzati tulajdonú területről van szó, 

– határozatot ad ki, 

– az önkormányzatot írásban értesíti. 

 

A közérdekű védekezés elrendelése kötelező, kivéve: 

• ha a parlagfű nem éri el legalább a virágbimbós állapotot, 

• ha nem parlagfűvel, hanem egyéb (allergén) gyomnövénnyel fertőzött a 

terület, 

• kultúrnövénnyel borított a terület. 

 

Kultúrnövénnyel borított területen közérdekű védekezés az Éltv. 50. § (7) 

bekezdése szerint csak akkor rendelhető el 

• ha az a kultúrnövény károsodása nélkül elvégezhető, vagy 
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• az adott területen a kultúrnövény tőszáma nem éri el az agronómiailag 

indokolt tőszám 50%-át, és (!) a parlagfűvel való felületi borítottság a 

30%-ot meghaladja. 

 

A közérdekű védekezés végrehajtása 

A közérdekű védekezés végrehajtásáról – az annak elrendeléséről szóló 

döntés közlését követően – haladéktalanul intézkedni kell. A közérdekű 

védekezés elsősorban gépi vagy kézi kaszálással esetleg szárzúzással, 

szükség esetén tárcsázással történik. A közérdekű védekezés elvégzésére 

minden év május 31. napjáig meg kell bízni egy pályázat útján kiválasztott 

gazdálkodó szervezetet. A megbízási szerződésben pontosan rögzíteni 

szükséges többek között a szerződés tárgyát, a felek közti kommunikáció 

rendjét, a mentesítési munka végrehajtására vonatkozó részleteket, a 

vállalási díjakat, az elszámolás rendjét, illetve a nem megfelelő teljesítésre 

vonatkozó rendelkezéseket. A közérdekű védekezéssel kapcsolatos 

költségeket végzés formájában kell az ügyfél számára megküldeni, mely a 

mentesítéssel megbízott szervezet által kiadott számlán alapul.  

 

A közérdekű védekezés költségeinek megelőlegezése 

A Vhr. 7. § (1) bekezdése alapján a közérdekű védekezéssel kapcsolatos 

költségek előlegezését a jegyző a védekezést elrendelő határozat meghozatala 

után igényelheti a növény- és talajvédelmi hatóságtól. Amennyiben a 

földhasználó a közérdekű védekezés elrendelését követően tesz eleget 

védekezési kötelezettségének, az okafogyottá vált kiszállással felmerült 

költségeket lehet érvényesíteni. 

A Vhr. 7. §  (2) bekezdése alapján a növény- és talajvédelmi hatóság a 

közérdekű védekezéssel kapcsolatos költségeket a hozzá érkezett igény 

szerint a jegyző részére az előirányzat terhére megelőlegezi, az igénylés 

beérkezését követő nyolc napon belül. 

A közérdekű védekezést elrendelő hatóság a földhasználó által befizetett, 

illetve az adóhatóság által behajtott és a közérdekű védekezést elrendelő 

hatóságnak továbbított összeget a beérkezéstől számított nyolc napon belül 

visszatéríti az előirányzatba. A jegyző a befizetett, illetve továbbított összeget 
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a növény- és talajvédelmi hatóságon keresztül téríti vissza az előirányzatba. 

(Vhr. 8. § (2) bek.) 

 

IV. A NÖVÉNY- ÉS TALAJVÉDELMI OSZTÁLYOK FELADATA BELTERÜLETEN 

Az NTO az Éltv. 37.§ (2) bekezdés f) pontja alapján belterületen is végez 

parlagfű felderítési feladatokat. 

A Vhr. 1. § (2) bekezdése alapján: Ha belterületi ingatlan esetében a 

települési önkormányzat nem tesz eleget az Éltv. 17. § (4) bekezdésében 

előírt parlagfű elleni védekezési kötelezettségének (az ingatlan önkormányzati 

tulajdonú), a megyei NTO rendeli el a közérdekű védekezést.  

A parlagfű elleni védekezési kötelezettség elmulasztása miatt a 

növényvédelmi bírság kiszabása az Éltv. 60. § (1) bekezdés c) pontja alapján 

minden esetben a megyei NTO feladata, ennek érdekében a jegyzők által 

feltárt parlagfűvel kapcsolatos jogsértések esetében keletkezett iratokat 

(elsősorban a jegyzőkönyv, közérdekű védekezést elrendelő határozat) az Ákr. 

17. § alpján át kell tenni a területileg illetékes járási hivatal növény- és 

talajvédelmi osztályához. 

 

V. HATÓSÁGI MUNKÁT SEGÍTŐ ALKALMAZÁSOK 

A parlagfűvel fertőzött területek belterületi eljárásrendjének egységesítése, a 

jegyzők, valamint a növény és talajvédelmi feladatkörükben eljáró megyei 

kormányhivatalok munkájának segítése, hatékonyságának növelése és a 

kapcsolattartás megkönnyítése érdekében került kialakításra 2013-ban az 

Önkormányzati Parlagfű Bejelentő Rendszer (ÖPBR), amelynek üzemeltetési 

feladatait a Nébih koordinálja. Ez a korábban már működő Parlagfű 

Bejelentő Rendszer (PBR) továbbfejlesztésével valósult meg és 2014-től már 

elérhető valamennyi önkormányzat számára.  

Az ÖPBR biztosítja a regisztrált önkormányzatok számára a bejelentés 

alapján induló eljárás intézéséhez kapcsolódó adatok és események 

rögzítését, az ügyintézési folyamat vezérlését, továbbá a rögzített adatok 

alapján automatikusan legenerálja az ügyintézéshez kapcsolódó 

nyomtatványokat. Az ÖPBR-nek köszönhetően a PBR-en keresztül érkező, és 

a belterületet érintő bejelentések nem csupán e-mailen kerülnek 
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továbbításra az önkormányzatok felé, hanem az ÖPBR-en keresztül is, így a 

teljes hatósági munkafolyamat végigkövethetővé válik.  

Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy a rendszerben található iratsablonok 

hosszú ideje nem kerültek frissítésre, így azok fenntartásokkal kezelendők. 

Azok az önkormányzatok, amelyek szeretnének kapcsolódni az ÖPBR-hez, 

regisztrációs lapot kell kitölteni, majd a kitöltött regisztrációs lapot 

a pbr@nebih.gov.hu e-mail címre továbbítani. Az adatlap alapján 

megtörténik a program használatára kijelölt ügyintézők regisztrációja, 

melynek sikerességéről az érintettek a megadott e-mail címen kapnak 

tájékoztatást. Az ÖBPR a https://pbr.nebih.gov.hu oldalon érhető el. Az 

ÖPBR működésével, használatával kapcsolatos felhasználói kézikönyv a 

regisztrációt követően kerül továbbításra. 

Amennyiben az önkormányzat közvetlenül 

a https://pbr.nebih.gov.hu oldalon keresztül regisztrál – vagyis nem a 

regisztrációs lap kitöltésével –, akkor csak a PBR használatára lesz jogosult, 

amely a lakossági felhasználók részére került kifejlesztésre a parlagfüves 

területek bejelentése céljából. 

A rendszer optimális működéséhez elengedhetetlen a regisztrációkor 

megadott e-mail címek folyamatos frissítése, aktualizálása. Tapasztalataink 

szerint számos esetben a rendszer által kiküldött értesítések nem jutnak el 

az illetékes jegyzőhöz az elektronikus levelezési címek változása miatt. 

 

A hatósági munkát nagyban segítő, a jegyzők számára is elérhető 

alkalmazások továbbá a Mezőgazdasági Parcella-azonosító Rendszer 

(www.mepar.hu), illetve a TAKARNET (http://www.takarnet.hu/) is, 

melyekhez az ellenőrzések tervezésében, a területek beazonosításában, a 

területmérésben, illetve az adott ingatlan tulajdonosi, földhasználói 

adatainak beszerzéséhez nyújtanak segítséget. 

 

Az idei évtől a parlagfüves területek hatékonyabb felderítése érdekében 

drónokat is alkalmaznak az eljáró hatóságok. 

 

 

mailto:pbr@nebih.gov.hu
https://pbr.nebih.gov.hu/
https://pbr.nebih.gov.hu/
http://www.mepar.hu/
http://www.takarnet.hu/
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A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal szervezeti egységei által 

használt hivatali kapuk elérhetőségei 

Rövid név KR ID Hosszú név E-mail 

KEMKHEELBA 353630147 

Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatal Esztergomi 

Járási Hivatal Élelmiszerlánc-

biztonsági és Állategészségügyi 

Osztály 

elba-

esztergom@komarom.gov.hu 

KEMKHKF 114556998 

KEMKH Tatabányai Járási 

Hivatal Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Útügyi Osztály 

malomsoki.zsolt@kemkh.hu 

KEMKHMK 218198775 
KEMKH Társadalombiztosítási és 
Foglalkoztatási Főosztály 

foglalkoztatas@ 
komarom.gov.hu 

KEMKHFHTB 528475999 
KEMKH Tatabányai Járási 

Hivatal Földhivatali Osztály 
malomsoki.zsolt@kemkh.hu 

JH11KOMARO 714451101 
KEMKH Komáromi Járási Hivatal hivatal.komarom@ 

komarom.gov.hu 

KEMKHFCSTF 755089370 

KEMKH Tatabányai Járási 

Hivatal Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási Főosztály 

titkarsag.fcsttb@ 

komarom.gov.hu 

KEMKHEHOTF 732742355 KEMKH Hatósági Főosztály hatosag@komarom.gov.hu 

JH11KISBER 113484119 
KEMKH Kisbéri Járási Hivatal hivatal.kisber@ 

komarom.gov.hu 

KEMKH 409747359 
Komárom-Esztergom Megyei 

Kormányhivatal 

hivatal@ 

komarom.gov.hu 

KEMKHEP 723420198 

KEMKH Tatabányai Járási 

Hivatal Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási Főosztály 

Egészségbiztosítási Osztály 

egeszsegbiztositas@ 
komarom.gov.hu 

KEMKHFH 412850998 

KEMKH Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Földhivatali Főosztály 
Földhivatali Osztály 

foldhivatal@ 

komarom.gov.hu 

KEMKHTBHAT 645460962 

KEMKH Tatabányai Járási 

Hivatal Hatósági Főosztály 

Hatósági Osztály 

titkarsag.hatosag@ 

komarom.gov.hu 

KEMKHMVMU 228470938 

KEMKH Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási Főosztály 

Munkaügyi és Munkavédelmi 

Osztály 

foglalkoztatas.mv@ 

komarom.gov.hu 

KEMKHEBAI 510678758 

KEMKH Élelmiszerlánc-biztonsági 

és Földhivatali Főosztály 

Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Állategészségügyi Osztály 

elba@komarom.gov.hu 

KEMKHEPITS 222328198 

KEMKH Állami Főépítész - 

Hatósági Főosztály Építésügyi 

Osztály 

epitesugy@komarom.gov.hu 

ANTSZTTB 202291798 

KEMKH Tatabányai Járási 

Hivatal Népegészségügyi Osztály 

nepeu.tatabanya@ 

komarom.gov.hu 
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JH11TATAI 318421100 
KEMKH Tatai Járási Hivatal hivatal.tata@ 

komarom.gov.hu 

JH11ESZTE 116401103 
KEMKH Esztergomi Járási 

Hivatala 

hivatal.esztergom@ 

komarom.gov.hu 

KEMKHMKDO

R 
725459978 

KEMKH Esztergomi Járási 

Hivatal Foglalkoztatási Osztály II. 

foglalkoztatas.dorog@ 

komarom.gov.hu 

KEMKHMKKO

M 
223415198 

KEMKH Komáromi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály 

baksa.arpad@ 

komarom.gov.hu 

KEMKHEJEPO 157544141 
KEMKH Esztergomi Járási 

Hivatal Építésügyi Osztálya 

epitesugy.esztergom@ 

komarom.gov.hu 

KEMKHJOKOF 239673190 
KEMKH Jogi és Koordinációs 

Főosztály 

koordinacio@ 

komarom.gov.hu 

JH11TATABA 517491102 
KEMKH Tatabányai Járási 

Hivatala 

hivatal.tatabanya@ 

komarom.gov.hu 

KEMKHFHEGM 120424159 
KEMKH Esztergomi Járási 

Hivatal Földhivatali Osztály 

malomsoki.zsolt@ 

kemkh.hu 

KEMKHEPEGM 325421918 

KEMKH Tatabányai Járási 

Hivatal Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási Főosztály 
Egészségbiztosítási Osztály 

Esztergom 

baksa.arpad@ 

komarom.gov.hu 

KEMKHTBGYM 548450741 

KEMKH Tatabányai Járási 

Hivatal Hatósági Főosztály 

Gyámügyi Osztály 

tatabanya.gyam@ 

komarom.gov.hu 

KEMKHMKEG

M 
222486118 

KEMKH Esztergomi Járási 

Hivatal Foglalkoztatási Osztály I. 

foglalkoztatas.esztergom@ 

komarom.gov.hu 

KEMKHMKOR

O 
129474918 

KEMKH Oroszlányi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály 

foglalkoztatas.oroszlany@ 

komarom.gov.hu 

KEMKHHUMA

N 
646214940 

KEMKH Jogi és Humánpolitikai 

Főosztály Humánpolitikai Osztály 

humanpolitika@ 

komarom.gov.hu 

KEMKHKAB01 144727315 
KEMKH Tatabányai Járási 
Hivatal Kormányablak Osztály 

kormanyablak.tatabanya@ 
komarom.gov.hu 

KEMKHMKKIS 521402118 
KEMKH Kisbéri Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztály 

foglalkoztatas.kisber@ 

komarom.gov.hu 

KEMKHKFKZO 444451766 

KEMKH Tatabányai Járási 
Hivatal Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Közlekedési Osztály 

kozlekedes.meff@ 

komarom.gov.hu 

KEMKHTBEAO 146911330 

KEMKH Tatabányai Járási 

Hivatal Agrárügyi és 
Környezetvédelmi Főosztály 

Élelmiszerlánc-biztonsági, 

Állategészségügyi Osztály  

elba-tatabanya@ 

komarom.gov.hu 

KEMKHMKTAT 520412138 
KEMKH Tatai Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztály 

foglalkoztatas.tata@ 
komarom.gov.hu 

KEKHNSZSZ 718089315 
KEMKH Népegészségügyi 

Főosztály 

nepegeszsegugy@ 

komarom.gov.hu 

KEMKHNYUGD 325433958 

KEMKH Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási Főosztály 

Nyugdíj-megállapítási és 

Adategyeztetési Osztály 

baksa.arpad@ 

komarom.gov.hu 

KEMKHFF 722248798 
KEMKH Tatabányai Járási 
Hivatal Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály 

fogyasztovedelem.meff@ 
komarom.gov.hu 
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Fogyasztóvédelmi Osztály 

KEMKHGYAMH 623399738 

KEMKH Gyámügyi és Igazságügyi 

Főosztály Szociális és Gyámügyi 

Osztály 

gyamugy@komarom.gov.hu 

KEMKHFCSTO 153060770 

KEMKH Tatabányai Járási 
Hivatal Foglalkoztatási, 

Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási Főosztály 

Családtámogatási Osztály 

cstam.kom@ 

komarom.gov.hu 

KEMKHFHTAT 426444378 
KEMKH Tatai Járási Hivatal 

Földhivatali Osztály 

foldhivatal.tata@ 

komarom.gov.hu 

JH11TATABE 521109759 

KEMKH Tatabányai Járási 

Hivatal Járási Építésügyi és 

Örökségvédelmi Hivatala 

epitesugy.tatabanya@ 

komarom.gov.hu 

KEMKHFHKOM 429464758 
KEMKH Komáromi Járási Hivatal 

Földhivatali Osztály 

foldhivatal.komarom@ 

komarom.gov.hu 

KEMKHISZ 223359118 
KEMKH Gyámügyi és Igazságügyi 

Főosztály Igazságügyi Osztály 

igazsagugy@ 

komarom.gov.hu 

JH11OROSZL 312420999 
KEMKH Oroszlányi Járási Hivatal hivatal.oroszlany@ 

komarom.gov.hu 

KEMKHNTI 512576958 

KEMKH Tatabányai Járási 
Hivatal Agrárügyi és 

Környezetvédelmi Főosztály 

Növény- és Talajvédelmi Osztály 

nto@komarom.gov.hu 

KEMKHPENZ 643827952 
KEMKH Pénzügyi és 

Gazdálkodási Főosztály 
penzugy@komarom.gov.hu 

KEMKHRSZSZ 220319778 

KEMKH Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási Főosztály 

Rehabilitációs Ellátási és 

Szakértői Osztály 

kem.resz@komarom.gov.hu 

ANTSZKOMAR 703231186 
KEMKH Komáromi Járási Hivatal 

Népegészségügyi Osztály 

nepeu.komarom@ 

komarom.gov.hu 

KEMKHFMI 119377338 

KEMKH Tatabányai Járási 

Hivatal Agrárügyi és 
Környezetvédelmi Főosztály 

Földművelésügyi Osztály 

fmo@komarom.gov.hu 

KEMKHKTO 746202396 

KEMKH Tatabányai Járási 

Hivatal Agrárügyi és 

Környezetvédelmi Főosztály 
Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Osztály 

kornyezetvedelem@ 
komarom.gov.hu 

ANTSZDOROG 305241195 
KEMKH Esztergomi Járási 

Hivatal Népegészségügyi Osztály 

nepeu.esztergom@ 

komarom.gov.hu 

KEMKHMKTB 320412939 
KEMKH Tatabányai Járási 

Hivatal Foglalkoztatási Osztály 

foglalkoztatas.tatabanya@ 

komarom.gov.hu 

KEMKHKABKO 155779954 

Komárom-Esztergom Megyei 

Kormányhivatal Komáromi Járási 
Hivatal Kormányablak Osztály  

kormanyablak.komarom@ 

komarom.gov.hu 

KEMKHKOMEP 

262003748 

Komárom-Esztergom Megyei 

Kormányhivatal Komáromi Járási 

Hivatal Építésügyi Osztály 

epitesugy.komarom@ 

komarom.gov.hu 
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A városok gazdálkodása fenntarthatóságának ellenőrzése – összefoglaló 

az Állami Számvevőszék ellenőrzéseiről  

Önkormányzatok pénzügyi monitoring alapján végzett ellenőrzése -              

A városi önkormányzatok gazdálkodásának fenntarthatósága  

 

322 városi önkormányzat 2015-2016 közötti gazdálkodásának 

fenntarthatóságát ellenőrizte, illetve gazdálkodásuk kockázatait értékelte az 

Állami Számvevőszék.  

 

A 2015-2016. évekre vonatkozó önkormányzati éves beszámolók adatain 

alapuló ellenőrzés megállapította, hogy az érintett városi önkormányzatoknál 

a pénzügyi egyensúly és a vagyon értékének megőrzése biztosított, a 

pénzügyi gazdálkodás stabil volt. Az ÁSZ a hosszú lejáratú pénzintézeti 

kötelezettségek növekedésének üteme, a lejárt kötelezettségek állományának 

növekedése és a gazdasági társaságok veszteséges működése területén 

azonosított kockázatokat. 

 

A magyar települési önkormányzatok 2002–2008 között felhalmozott 

adósságállományának állami konszolidációjára 2011 és 2014 között több 

ütemben került sor. Az adósságkonszolidációk eredményeként az 

önkormányzatok feladatellátása újra strukturálódott, rendszerszinten a 

pénzügyi egyensúlyuk helyreállt. Az Állami Számvevőszék ugyanakkor 

továbbra is kiemelt figyelmet fordít az önkormányzatok pénzügyi egyensúlyi 

helyzetére ható kockázatok monitorizálására, a pénzügyi sérülékenységet 

okozó folyamatokra, illetve az önkormányzati alrendszert veszélyeztető 

rendszeregyensúlyi kockázatokra. 

 

A Magyar Államkincstár központi információs rendszerében rendelkezésre 

álló önkormányzati éves költségvetési beszámolók adatait felhasználva, 

monitoring riportok kiértékelésével az ÁSZ hozzájárul azon kockázatos 

területek feltárásához, amelyek különböző szintű beavatkozást igényelnek az 

önkormányzatok pénzügyi egyensúlyának biztosítása érdekében. 
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Az Állami Számvevőszék jelen ellenőrzés keretében értékelte Magyarországon 

működő összesen 322 városi önkormányzat eladósodási kockázatait, továbbá 

a pénzügyi gazdálkodásuk fenntarthatóságának, valamint a 

vagyongazdálkodás során a vagyon értéke megőrzésének biztosítását. 

 

A 322 városi önkormányzat állandó lakosainak száma 2016. január 1-jén 3,3 

millió fő volt. 202 város lakossága 10000 fő alatt volt, 84 város lakossága 10 

000 és 20 000 fő között alakult, 36 város 20 000 fő feletti lakosságszámú 

volt 2016. január 1-jén. Az egy állandó lakosra jutó működési kiadás 162 

ezer Ft, az egy állandó lakosra jutó helyi adóbevétel pedig 69 ezer Ft volt a 

2016-ban. 221 városi önkormányzat (68,6%) rendelkezett többségi tulajdoni 

gazdasági társasággal a 2016-ban. A többségi tulajdonú gazdasági 

társaságok száma a 2016-ban 590 volt. 

 

Az ÁSZ megállapította, hogy a városi önkormányzatok gazdálkodása stabil 

képet mutatott az ellenőrzött időszakban. Az ellenőrzés a 322 városi 

önkormányzatból 19 városi önkormányzat (Ajak, Bátonyterenye, Heves, 

Kalocsa, Komárom, Kondoros, Körmend, Mándok, Mátészalka, Mindszent, 

Nagyecsed, Nagymányok, Ózd, Püspökladány, Rakamaz, Szendrő, 

Hajdúnánás, Lenti, Nagyatád) esetében tárta fel az adósságrendezési eljárás 

megindításának veszélyét, amely a feladatellátás tekintetében is magas 

kockázatot hordozott. 

 

A városi önkormányzatok pénzügyi, vagyoni helyzetére, eladósodósára 

irányuló kockázatok értékelése rámutatott arra, hogy a magyarországi városi 

önkormányzatok gazdálkodása stabil, rendszerszintű beavatkozást nem 

igényel. 

 

Az ÁSZ ellenőrzése arra is rámutat ugyanakkor, hogy az önkormányzatok 

szintjén a pénzügyi gazdálkodás változatlan formában történő fenntartása 

kockázatot jelent a pénzügyi egyensúlyra, ezáltal az önkormányzatok 

eladósodására. A működési jövedelem ugyan fedezetet nyújtott a 

felhalmozási költségvetés negatív egyenlegére és tőketörlesztésre is, azonban 
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a külső források visszafizetésének növekedése, az elindult fejlesztések 

finanszírozása és az abból adódó fenntartási kiadások megjelenése 

kockázatforrást jelent a városi önkormányzatok eladósodására, ezért e 

kockázatok kezelése kiemelt figyelmet igényel – mutat rá az ÁSZ ellenőrzése. 

 

A számvevőszéki ellenőrzés megállapításai alapján a városi önkormányzatok 

a vagyon értékét megőrizték, ugyanakkor a többségi tulajdonban lévő 

gazdasági társaságok kötelezettség-állományából adódó kockázatok 

középtávú kezelése indokolt – hívja fel a figyelmet az Állami Számvevőszék. 

 

(Az összefoglaló eredetileg a sajtó tájékoztatása céljából készült, a Komárom-

Esztergom Megyei Kormányhivatal megkeresésére az Állami Számvevőszék 

fentiek megjelenítését javasolta az Önkormányzati Hírlevélben.)  


