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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 

 
Az önkormányzati rendeletek bevezető része 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek eltérő 

alkalmazásáról szóló 307/2021. (VI. 5.) Korm. rendelet és a veszélyhelyzet 

kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről 

szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 2022. június 1. napjától már nem 

hatályos, így az önkormányzati rendeletek bevezető részében e két 

jogszabályra már nem lehet hivatkozni.  

 

Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius 

katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az 

elhárítása érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti 

szabályokról szóló a 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 4. §-a értelmében a 

veszélyhelyzet ideje alatt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat képviselő-testülete, a 

fővárosi, megyei közgyűlés, illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét 

maga gyakorolja. 

 

Amennyiben a Kormány által elrendelt veszélyhelyzet időszaka alatt történik 

az önkormányzati rendelet kihirdetése, akkor a rendelet bevezető részében a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére és az Ukrajna 

területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára 

tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása 

érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról 

szóló a 180/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 4. §-ára is szükséges utalni. 

 

A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet (a 

továbbiakban: Jszr.) 52. § (3) bekezdésében és az 58. § (1) bekezdésében 

foglaltakra hivatkozással az önkormányzati rendelet bevezető részében a 

véleményezés tényét fel kell tüntetni, ha a rendeletet más jogszabályban 

kifejezetten az adott rendelet megalkotása vonatkozásában véleményezési 

hatáskörrel felruházott szervvel vagy személyekkel egyetértésben, valamint 

ha más szerv vagy személy véleményének kikérésével alkotják meg. 

 

A Jszr. 52. § (3) bekezdéséhez fűzött Kommentár a következőképpen 

fogalmaz: „Azokban az esetekben, amikor jogszabály egy másik jogszabály 

megalkotására vonatkozó eljárásban más személyt vagy szervet 

https://njt.hu/jogszabaly/2011-128-00-00
https://njt.hu/jogszabaly/2021-307-20-22#SZ1
https://njt.hu/jogszabaly/2021-27-20-22
https://njt.hu/jogszabaly/2021-27-20-22
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véleményezési vagy egyetértési hatáskörrel ruház fel, vagy ezek 

véleményének kikérését írja elő, a jogalkotó hatáskör annyiban korlátozott, 

hogy az kizárólag a megjelölt szervek vagy személyek véleményének 

kikérését, illetve egyetértésének beszerzését követően gyakorolható. A 

közreműködést kötelezővé tevő jogszabályban foglalt rendelkezések figyelmen 

kívül hagyása esetén - ha a közreműködés alkotmányossági követelmény - a 

jogszabály nem felel meg az érvényességi kellékeknek, tehát 

alkotmányellenes. A más jogszabályban foglalt rendelkezések teljesülésének 

ellenőrzése érdekében szükséges az ilyen közreműködések megvalósulására 

vonatkozó hivatkozást a bevezető rendelkezések között rögzíteni.” 

 

Fentiekkel összefüggésben a Jszr. 77. § (2) bekezdésének b) pontja az alábbi 

rendelkezést tartalmazza: „A felhatalmazó rendelkezésben meghatározhatóak 

a rendeletalkotás további feltételei, ha a rendeletet valamely egyetértővel 

egyetértésben vagy valamely személy vagy szerv véleményének kikérésével 

kell megalkotni.” 

 

A Jszr. 77. § (2) bekezdéséhez fűzött Kommentár értelmezi és egyértelművé 

teszi, mely esetben korlátozott a jogalkotói hatáskör: „Ha a rendeletet 

valamely jogalkotói hatáskörrel rendelkező szervvel vagy személlyel 

egyetértésben vagy valamely személy vagy szerv véleményének kikérésével 

kell megalkotni, akkor az egyetértőre vagy a véleményezőre vonatkozó 

hivatkozást gondolatjelek között, a felhatalmazó rendelkezésre meghatározott 

elemek közül a rendeletben kifejezés elé írva kell megjelölni.” 

 

Fentiek alapján a véleményezési jogkörrel érintett önkormányzati rendeletek 

körében két típus különböztethető meg. 

 

Egyik, azon rendeletek köre, amelyek esetében a jogalkotói hatáskör 

korlátozott, és kizárólag a megjelölt szervek véleményének kikérését, illetve 

egyetértésének beszerzését követően gyakorolható. Az önkormányzati 

rendeletalkotásra felhatalmazást adó törvényi rendelkezés 

megfogalmazásából megállapítható, hogy az egyetértési/véleményezési jogot 

gyakorló szervre utalást a rendelet bevezető részének tartalmaznia kell. 

 

E felhatalmazó rendelkezés típusra példa Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 12. § (2) bekezdése: „A 

feladat- és hatáskör vállalásáról a települési önkormányzat képviselő-testülete 

- a feladat- és hatáskör eredeti címzettjének előzetes egyetértése esetén - 

rendeletben, a társulás határozatban dönt a feladat- és hatáskör vállalás 

tervezett időpontját megelőzően legalább három hónappal korábban.” 
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Ebben az esetben a jogszabály megalkotásához szükséges, hogy a rendelet 

bevezető része feltüntesse az előzetes egyetértési jogot gyakorló 

önkormányzatot is. 

 

Másik pedig azon rendeletek köre, amelyek esetében az előzetes vélemény 

kikérést jogszabály írja elő, vagy jogszabály a rendeletalkotás garanciális 

feltételeként szabja az előzetes véleményeztetési eljárás lefolytatását. 

Ezekben az esetekben a bevezető rendelkezésben nem kell feltüntetni a 

véleményező szervet, célszerű arra a rendelethez fűzött indokolásban utalni, 

de az előterjesztésnek mindenképpen tartalmaznia kell. 

 

Példa a véleményezési joggal érintett rendeletek típusára a környezet 

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) 

bekezdés c) pontjában és 48. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazó 

rendelkezés és a véleményeztetésre vonatkozó kötelezettség megállapítása, 

illetve véleményezési jogkörrel érintettek a helyi építési szabályzatok is, de 

idesorolandó az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 

felhatalmazó rendelkezése is. 

 

Kétségtelen tény, hogy a véleményezési eljárás lefolytatása garanciális 

szabály, ennek hiányában az önkormányzati rendelet megalkotására 

vonatkozó eljárási szabályok sérülnek. 

 

A Kúria Önkormányzati Tanácsa – követve az Alkotmánybíróság gyakorlatát 

– több döntésében kifejtette, hogy az eljárási szabályok betartása és az 

eljárási garanciák érvényesülése a rendeletalkotási eljárás 

kiszámíthatóságának, ésszerű rendben történő lefolytatásának lényeges 

feltétele. Ha a jogalkotás során a jogalkotási eljárás garanciális szabályai 

sérülnek, akkor ez az adott jogszabály közjogi érvénytelenségét vonja maga 

után. 
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Hatósági Főosztály 
Hatósági és Oktatási Osztály 

 
Tájékoztatás a kisajátítási eljárásokhoz kapcsolódó egyes gyakorlati 

kérdésekkel összefüggésben 

 
A kisajátítási eljárás során a kisajátítás jogalapját érintő lényeges eljárásjogi 

kérdések merültek fel, amelyeket a Miniszterelnökség a kisajátításról szóló 

jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök kodifikációjáért felelős 

Igazságügyi Minisztérium (a továbbiakban: IM) közreműködésével 

megvizsgált, és azokkal kapcsolatban – az IM egyetértésével – az alábbi 

szakmai álláspontot alakította ki. 

 

1. Több tulajdonos esetén a kisajátítási eljárást megelőző adásvételi 

szerződés megkötésének alapvető feltétele-e, hogy az adott ingatlanra 

vonatkozó vételi ajánlatot valamennyi tulajdonostárs elfogadja?  

 

E kérdés kapcsán lényeges kiemelni, hogy a Polgári Törvénykönyvről 2013. 

évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 5:13. § (1) és (2) bekezdése szerint „A 

tulajdonost tulajdonjogának tárgyán – jogszabály és mások jogai által 

megszabott korlátok között – teljes és kizárólagos jogi hatalom illeti meg. A 

tulajdonost megilleti különösen a birtoklás, a használat, a hasznosítás, a 

hasznok szedésének és a rendelkezés joga.” 

 

A Ptk. 5:30. § (1) bekezdése értelmében „A tulajdonost megilleti az a jog, hogy 

a dolog birtokát, használatát vagy hasznai szedésének jogát másnak 

átengedje, azt biztosítékul adja, vagy más módon megterhelje, továbbá hogy a 

tulajdonjogát másra átruházza, vagy azzal felhagyjon.” 

 

A Ptk. 5:80. §-a szerint „saját tulajdoni hányadával a tulajdonostárs jogosult 

rendelkezni”. 

 

A fentiekből következik, hogy az adásvételi szerződésre vonatkozó ajánlatot 

közös tulajdon esetén a tulajdonostárs is elfogadhatja tulajdoni hányadának 

megfelelő arányban, ezért a kisajátítás csak az olyan résztulajdon esetében 

szükséges, amelyik vonatkozásában a vételi ajánlatot nem fogadják el. 

 

Ezt erősíti, hogy a Kúria megállapította a KGD2018.126. számú döntésében 

– a BH1980.125. számú határozattal összhangban -, hogy miután a szabad 

forgalomban valamennyi tulajdoni hányad önálló forgalom tárgya lehet és a 

tulajdoni hányad tulajdonjoga önállóan átruházható, megszerezhető, nem 

indokolt különbséget tenni a hatósági kényszer útján, kisajátítással történő 

tulajdonelvonás esetében sem, mivel ilyen különbségtétel a kisajátításról 
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szóló 2007. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban:Kstv.) 6. § (4) bekezdéséből 

sem következik. 

 

A Kúria 16/2010. (XI. 8.) KK számú véleményében foglaltak szerint az 

osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan egy részének kisajátítása esetén a 

kártalanítás megállapítását a használati mód szabályozása nem érinti. A 

kisajátítás a Kstv. 1. § (1) bekezdése alapján az ingatlan tulajdonjogának 

elvonását jelenti, amit az ingatlan közös tulajdoni jellege sem változtat meg. 

A közös tulajdonban lévő ingatlan egy részének kisajátítása esetén a 

kártalanítás megállapítása során az ingatlan közös tulajdoni jellegéből kell 

kiindulni és a meglévő tulajdoni hányadok alapján kell a kártalanításról 

határozni. A közös tulajdonban lévő ingatlan szabályozott használata a 

tulajdoni állás megváltoztatását nem eredményezi. Ez azt is jelenti, hogy az 

osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan esetén a kisajátítás az ingatlan egy 

meghatározott térmértékére és természetbeni helyére kérhető, ez azonban 

nem érinti a közös tulajdon szabályait. 

 

A fenti jogszabályi rendelkezések és a Kúria ítélkezési gyakorlata 

alapján megállapítható, hogy osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan 

esetében, amennyiben az ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatot nem 

minden tulajdonostárs fogadja el, a kisajátítási eljárást csak azon 

tulajdoni hányadokra vonatkozóan lehet lefolytatni, amelyeknek 

tulajdonosai a vételi ajánlatot nem fogadtál el. 

 

A Kstv. 6. § (2) bekezdése főszabályként lehetővé teszi az ingatlan részleges 

kisajátítását, amely a tárgyi kérdés esetében is érvényesül, egyedül a Kstv. 6. 

§ (3) bekezdésében foglalt korlátozást kell figyelembe venni. Beépítésre szánt 

területen nincs helye részleges kisajátításnak, ha az ingatlan visszamaradó 

része a megengedett legkisebb teleknagyságot nem éri el, kivéve, ha az 

ingatlan e teleknagyságot már eredetileg sem érte el. Beépítésre nem szánt 

területen a részleges kisajátításnak nem akadálya, ha az ingatlan 

visszamaradó része a megengedett legkisebb teleknagyságot nem éri el, 

azonban a felek erre irányuló megállapodása esetén a visszamaradó részt is 

ki kell sajátítani. 

 

2. A kisajátítást kérő vagy a kisajátítással érintett ingatlan 

tulajdonosa, illetve a tulajdonostársak kötelezettsége az ingatlanon 

fennálló haszonélvezeti, illetve egyéb jog jogosultjainak megkeresése az 

adásvételi szerződés megkötéséhez való hozzájáruló nyilatkozatok 

beszerzése érdekében?  

 

Az ingatlanon fennálló haszonélvezeti, illetve egyéb jog jogosultjainak 

megkeresése és hozzájáruló nyilatkozatuk beszerzése az ingatlan 
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tulajdonosának ugyan érdekkörébe esik, erre azonban jogszabály nem 

kötelezi őt, különös tekintettel arra, hogy a Ptk. 5:147. § (3) bekezdése 

alapján a haszonélvezeti jog a dolog tulajdonosának személyében beállított 

változásra tekintet nélkül fennmarad. Ugyanakkor a kisajátítást helyettesítő 

adásvételi (vagy csere) szerződések esetében célszerű rendezni a 

tulajdonossal történő megállapodás mellett az ingatlanon fennálló egyéb 

jogokat és jogosultságokat is, mivel az ingatlan megszerzésének célja kizárja, 

illetve lehetetlenné teszi ezen jogosultságok fenntartását. Ezzel áll 

összhangban a Kstv. 8. § (1) bekezdése is, amely szerint a kisajátítási 

határozat véglegessé válásával – a Kstv. eltérő rendelkezése (Kstv. 8. § (6)-(8) 

bekezdései) hiányában (pl. végrehajtási jog, jelzálogjog, telki szorgalmi jog) – 

az ingatlan tulajdonjogának tehermentes megszerzésére kerül sor.  

 

A Ptk. és a Kstv. szabályozása alapján arra lehet következtetni, hogy az 

ingatlan megszerzése érdekében az állam vagy az önkormányzat 

képviseletében tevékenykedő szervnek vagy szervezetnek kell az 

érintett ingatlan jogosultjait megkeresnie. Erre utal a Kstv. 3. § (2) 

bekezdésének a) pontja is, amikor az adásvételi vagy csereszerződés 

meghiúsulásának esetei közé sorolja, ha más – azaz a tulajdonostól eltérő – 

kártalanításra jogosult a kézhezvételtől számított harminc napon belül nem 

tesz a tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási átvezetésére is alkalmas elfogadó 

nyilatkozatot, vagy írásban úgy nyilatkozik, hogy nem fogadja el az ajánlatot. 

 

Kiemelendő továbbá, hogy a Ptk. 6:218. §-a szerint azokat a költségeket, 

amelyek a birtokátruházással és az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett 

állapot rendezésével kapcsolatosak, az eladónak kell viselni, ennek 

érdekében a bejegyzett terhet törölni kell az ingatlan tulajdoni lapjáról. Az 

ingatlan tehermentesítése történhet a terhelt jogosultjainak kielégítésével, 

rangsorcserével vagy a velük való megegyezéssel, amit hozzájáruló 

nyilatkozattal tudnak megerősíteni.  

 

3. A kisajátítást pótló adásvétel megkísérléséhez kapcsolódóan az 

ingatlan tulajdonosának címzett vételi ajánlat átvételének igazolására 

kizárólag a tértivevény fogadható-e el, vagy alkalmazható az igazolás 

más módja is (pl. postai tudakozvány vagy átvételi igazolás)?  

 

A kérdés vizsgálata során a kisajátítás jogintézményének különös, a tulajdon 

elvonásának jogszerű jellegéből szükséges kiindulni. Az Alaptörvény XIII. 

cikk (2) bekezdése rögzíti, hogy tulajdont kisajátítani csak kivételesen és 

közérdekből, törvényben meghatározott esetekben és módon, teljes feltétlen 

és azonnali kártalanítás mellett lehet. Ezen rendelkezést erősíti meg a Kstv. 

1. §-ának (1) bekezdése. A kivételesség követelményéhez kapcsolódik az 

ingatlan kisajátíthatóságának azon feltétele, amely szerint a kisajátításnak 
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csak akkor van helye, ha az ingatlan tulajdonjogának megszerzése adásvétel 

vagy csere útján nem lehetséges [Kstv. 3. § (1) bekezdés b) pontja]. 

 

A rendelkezés célja, hogy a későbbi kisajátítást kérő és az ingatlan 

tulajdonosa között, a felek kölcsönös egyetértése alapján létrejövő magánjogi 

jogviszony keretében kerüljön sor a tulajdonjog átszállására, megelőzve ezzel 

a közhatalmi kényszer alkalmazását. A Kstv. szabályozásából egyértelműen 

kitűnik, hogy az adásvétel vagy csere létrejötte elkülönül a kisajátítási 

eljárástól, annak nem része, arra a kisajátítási hatósági eljárásban 

érvényesülő előírásokat nem lehet figyelembe venni. Ebből a szempontból bír 

jelentőséggel az adásvételi vagy csereszerződés megkötésének meghiúsulása, 

mivel annak igazolása lehetőséget teremt a kisajátítási eljárás megindítására. 

 

A Kstv. 3. § (2) bekezdésének a) pontja szerint az adásvételi vagy 

csereszerződés megkötését meghiúsultnak kell tekinteni, ha a kisajátítást 

kérőnek – a kisajátítási kérelem benyújtását megelőző 1 éven belül megtett – 

ajánlatára a tulajdonos vagy más kártalanításra jogosult a kézhezvételtől 

számított harminc napon belül nem tesz a tulajdonjog ingatlan-

nyilvántartási átvezetésére is alkalmas elfogadó nyilatkozatot vagy írásban 

úgy nyilatkozik, hogy nem fogadja el az ajánlatot. 

 

A kisajátítást kérő az eljárást megindító kérelmében köteles tájékoztatni a 

kisajátítási hatóságot a Kstv. 2-5. §-a szerinti szempontok – így az adásvétel 

vagy csere meghiúsulása, mint feltétel – mérlegeléséhez szükséges adatokról, 

és az azokat igazoló dokumentumokat a hatóság rendelkezésére bocsátani 

[Kstv. 24. § (6) bekezdés]. Ebből következően a kisajátítást kérőnek a vételi 

ajánlat kézhezvételét, azaz annak az ingatlantulajdonos részére történő 

kézbesítését és a tulajdonos általi átvételét kell igazolnia. A Kstv. ugyanokkor 

nem határoz meg további követelményt a vételi ajánlat kézhezvételének 

igazolására, ezért a fentiek ismeretében a kisajátítást kérőnek olyan iratot 

kell kérelméhez mellékelnie, amely alkalmas a kézhezvétel idejének, 

helyének, illetve az átvevő személyének és az általa megvalósuló átvétel 

tények igazolására.  

 

A vételi ajánlat postai úton történő küldése esetén – a kstv. vonatkozó 

szabályainak hiányában – álláspontom szerint a postai szolgáltatásokról 

szóló 2012. évi CLIX. törvény (a továbbiakban: Posta tv.) rendelkezései 

vehetők alapul. 

 

A Posta tv. 2. §-ának 1., 18., 22. és 40. pontja az alábbiakat rögzíti:  

 

Az ajánlott szolgáltatás olyan postai többletszolgáltatás, amely a nem 

könyvelt könyvelt küldeménnyé minősíti. 
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A könyvelt küldemény esetében a postai szolgáltató a küldemény felvételét a 

feladó irányában elismeri és a kézbesítést a jogosult átvevővel 

elismerteti. 

 

A tértivevény-szolgáltatás a könyvelt küldeményekhez igénybe vehető postai 

többletszolgáltatás, amely alapján a postai szolgáltató a kézbesítés napját, 

valamint a jogosult átvevő nevét és aláírását rögzítő okiratot a feladónak 

visszajuttatja. 

 

A hivatalos irat pedig az állami vagy önkormányzati szervek, valamint a 

jogszabályban meghatározott egyéb szervek vagy személyek által feladott, 

olyan könyvelt postai küldemény, amelynek feladásához vagy 

kézbesítéséhez, vagy azok időpontjához jogszabály jogkövetkezményt fűz. 

 

A kisajátítást kérők köre viszont összetett, a Kstv. 1. § (2) bekezdése alapján 

kisajátítást kér lehet az állam, illetve a helyi önkormányzat, valamint az 

államon és a helyi önkormányzaton kívüli harmadik személy, ha a Kstv. 2. §-

ában meghatározott közérdekű célt megvalósító tevékenységet lát el, vagy 

akit törvény az állam javára, saját nevében, kisajátítást kérőként való 

eljárásra kötelez – az utóbbiak akár gazdasági társaságok is lehetnek. Ebből 

következően tehát nem feltétlenül állami, vagy önkormányzati szerv küldi 

meg vételi ajánlatát az ingatlantulajdonos részére, és ilyen esetben a 

tértivevénnyel történő kézbesítés megkövetelésének nem is lenne jogszabályi 

alapja.  

 

A Posta tv. 41. § (3) bekezdése szerint könyvelt postai küldeményt a 

címzettnek vagy a Kormány által rendeletben meghatározott egyéb jogosult 

átvevőnek történő személyes átadással kell kézbesíteni.  

 

A Posta tv. 2. §-ában meghatározott postai szolgáltatások 

összehasonlításának eredményeként az állapítható meg, hogy a tértivevényes 

szolgáltatás a könyvelt küldeményként (ajánlott küldeményként) feladott 

postai küldeményektől abban különbözik, hogy előbbi esetében a postai 

szolgáltató a kézbesítés napját, valamint a jogosult átvevő nevét és 

aláírását rögzítő okiratot vagy erre irányuló szerződés esetén annak 

digitalizált változatát a feladónak visszajuttatja. 

 

A Posta tv. 41. § (11) bekezdésének a) pontja értelmében az átvevő aláírását – 

a jogszabályi feltételeknek megfelelően – tartalmazó dokumentum az 

ellenkező bizonyításáig teljes bizonyítékul szolgál arra, hogy a könyvelt 

levélküldemény vagy hivatalos irat kézbesítése során a küldeményt a 

jogosult átvevő átvette. E szabály tehát mind a tértivevényes, mind a nem 

tértivevények könyvelt küldeményekre vonatkozik. 
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A postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos 

postai szolgáltatás részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók 

általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy 

feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 22. § (5) bekezdése alapján a 

könyvelt küldemény kézbesítése esetén a küldemény átadásának 

igazolásaként a kézbesítési okiraton (címhelyen történő kézbesítése esetén) 

az átvétel jogcímének – kivéve, ha a küldeményt a címzett veszi át – 

feltüntetése, és a címzett vagy egyéb jogosult átvevő saját kezű aláírása, 

illetve kézbesítési ponton történő kézbesítés esetén az előzőekben foglaltakon 

túl a címzett vagy egyéb jogosult átvevő személyazonosságát igazoló okmány 

elnevezésének, betűjelének és számának feltüntetése szükséges. 

 

Tértivevény többletszolgáltatással feladott postai küldemény kézbesítésekor a 

küldemény átvételének igazolásaként a tértivevénynek tartalmaznia kell az 

átvevő személy olvasható nevét, továbbá azon az átvevő saját kezű aláírásán 

túl – kivéve, ha a küldeményt a címzett veszi át – fel kell tüntetni az átvétel 

jogcímét is [Korm. rendelet 22. § (5b) bekezdése]. 

 

A hivatalos iratot a címzettnek vagy az egyéb jogosult átvevőnek személyes 

átadással kell kézbesíteni [Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése]. Hivatalos irat 

kézbesítésekor a küldemény átvételének igazolásaként a kézbesítési okiraton 

és a tértivevényen az átvevő saját kezű aláírásán túl fel kell tüntetni az 

átvevő személy olvasható nevét és – kivéve, ha a küldeményt a címzett veszi 

át – az átvétel jogcímét, valamint helyettes átvevőnek történő átadás esetén a 

hozzátartozói jogcímet is, továbbá az átvevő személyazonosságát igazoló 

okmány elnevezését, betűjelét, számát is [Korm. rendelet 30. § (1) 

bekezdése]. 

 

A tárgykörhöz kapcsolódóan meg kell jegyezni, hogy a Kstv. 5. § (2) 

bekezdése alapján, a Kstv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben az 

ingatlan tulajdonosa is kezdeményezheti ingatlanának kisajátítását. A 

tulajdonos annak a szervnek a kisajátítási kérelem benyújtására vonatkozó 

kötelezését kérheti, akivel – az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló törvény szerint – az ingatlan adásvételére vonatkozó megállapodás a 

tulajdonos kezdeményezésétől számított öt éven belül nem jött létre. Az 

ingatlan tulajdonosának kell igazolnia, hogy az ingatlan megvásárlását 

kezdeményezte, de az adásvételre vonatkozó megállapodás a kezdeményezése 

ellenére nem jött létre [Kst. 5. § (4) bekezdése]. Nyilvánvaló, hogy ebben az 

esetben nem merülhet fel az ajánlat kizárólag tértivevénnyel történő 

igazolása, annak ellenére sem, hogy az igazoláshoz jelentős joghatás – a 

kisajátítási eljárásra kötelezés – kapcsolódik. 
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A fentiekkel kapcsolatban összefoglalásként szükséges megállapítani, 

hogy a Kstv. nem tartalmaz kifejezett rendelkezést a kisajátítást pótló 

adásvételi (vagy csere) szerződés megkötésére vonatkozó vételi ajánlat 

kézhezvételének igazolására. Természetesen a tértivevény alkalmazása 

célszerű, hiszen azzal az igazolás visszaérkezik az ajánlattevőhöz – a 

későbbi kisajátítást kérőhöz. Ugyanakkor a könyvelt postai küldemény 

átvételét igazoló, a Magyar Posta Zrt. kézbesítéssel kapcsolatos 

hivatalos tájékoztatása is elfogadható igazolásnak minősülhet, mivel 

alkalmas arra, hogy a kézhezvétel helyszínét, időpontját, valamint az 

átvevő személyét és tudomásszerzését tanúsítsa. 
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Tájékoztatás az Ákr. módosításáról 
 

 
A Magyar Közlöny 2022. június 17. napján megjelent 2022. évi 100. 

számában közzétételre került a 2022. évi VII. törvény az egyes 

törvényeknek a honvédelemmel, a gazdaságfejlesztéssel valamint a 

kormányzati igazgatással összefüggő módosításáról. A hivatkozott 

jogszabály módosítja többek között az általános közigazgatási rendtartásról 

szóló 2016. évi CL. törvényt (a továbbiakban Ákr.).  

 

A jogszabály-módosítás tervezetéhez (a továbbiakban: Tervezet) fűzött 

indokolás szerint az Ákr. jelen módosítása két célt szolgál. Egyrészről a 

védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. 

törvény (a továbbiakban Vbö.) szerinti összehangolt védelmi tevékenység 

idejére biztosítja a Kormánynak a megfelelő felhatalmazást az Ákr. 

meghatározott részeitől való eltérésre. Másrészről az egészségügyi 

válsághelyzet és a rendkívüli jogrendben történő jogalkotás tapasztalatait - a 

Vbö. célkitűzésével összhangban - becsatornázza az Ákr.-be.  

 

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a módosítások nem biztosítanak 

általános jellegű felhatalmazást a hatóságoknak, azaz az Ákr. speciális 

szabályai önmagában a védelmi helyzet idején nem válnak alkalmazhatóvá. 

Az új rendelkezések csak akkor alkalmazhatóak, ha az adott ügy 

tekintetében a védelmi helyzet alapjául szolgáló ok miatt kell intézkednie a 

hatóságnak. Tehát önmagában például egy egészségügyi válsághelyzet még 

nem ok arra, hogy az eljáró hatóság minden eljárásban  

telefonon közölje a döntését.  

 

Ezzel szemben a módosítások – miként erre a Tervezet indokolása is utal - a 

népegészségügyi szervek számára például a járványügyi zárlattal vagy 

hatósági karanténnal kapcsolatos döntések egyszerűsítése és közlése terén 

olyan rugalmas eljárási környezetet teremtenek, amelyekkel a járvány miatt 

kialakult egészségügyi válsághelyzetek egyszerűbben és gyorsabban 

kezelhetőek. Praktikusan a példánál maradva, a járványügyi szerv telefonon 

„közli” a konkrét döntés tartalmát, majd ezt követően formális, írásbafoglalt 

döntést is közöl az ügyféllel, amely utóbbi közléstől számítódnak a 

jogorvoslati határidők.  

 

A személyes kapcsolattartás rugalmasabbá tételét, egyszerűsítését szolgálja 

az Ákr. 26. § (1) bekezdésének azon módosítása, amelynek értelmében a 

személyes kapcsolattartás alatt az összeköttetés közvetlenségét, 

kölcsönösségét, folyamatos kép- és hangkapcsolatot biztosító  

telekommunikációs eszköz alkalmazását is érteni szükséges.  
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A kapcsolattartásra irányadó rendelkezések módosítása (Ákr. 26. § (3)) 

egyértelműsíti továbbá a jogalkalmazás számára, hogy a védelmi helyzet 

elrendelésének alapjául szolgáló ok által érintett ügyben - mivel ezek 

mögött valamilyen életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető  

helyzet húzódik - a hatóság választhatja meg a kapcsolattartási módot.  

 

Az Ákr. 85. § (6) bekezdésének módosítása egyértelműsíti a jogalkalmazás 

számára, hogy a védelmi helyzet alapjául szolgáló ok által érintett 

ügyben, a hatóság a döntését az Ákr. formai és tartalmi kötöttségei 

nélkül, bármilyen alkalmas módon (például telefon, SMS, email, 

applikáció, QR-kód, stb.) közölheti. A Tervezet indokolása szerint fontos 

hangsúlyozni, hogy ez csupán az olyan ügyek tekintetében értelmezhető, 

ahol a védelmi helyzetet kiváltó ok is releváns. Például a hatóság építési 

engedélyt nem adhat ki szóban, telefonon közölve egy családi házra 

járványhelyzetben, viszont a járványügyi hatóság járványügyi zárlatot ily 

módon az Ákr. rendelkezése alapján elrendelhet. Garanciális okból az ilyen 

jellegű döntésekről és közlésről szükséges a hatóságnak feljegyzést 

készítenie, hogy utólag igazolható legyen a közlés ténye és ideje.  

 

Az Ákr. 84. §-ának módosítása egyrészt egyértelműsíti a jogalkalmazás 

számára, hogy a védelmi helyzet alapjául szolgáló ok által érintett 

ügyben, a hatóság a döntését azonnal végrehajthatónak nyilvánítja. Ez 

esetben is fontos hangsúlyozni, hogy ez nem általános felhatalmazás, tehát a 

védelmi helyzet nem ok arra, hogy az elrendelés alapjául szolgáló okkal nem 

érintett ügyben a hatóság elrendelhesse az azonnali végrehajthatóságot.  

 

Szintén a védelmi helyzettel összefüggésben módosulnak a közhírré 

tétel szabályai (Ákr. 89. § (3) b)) és a hivatalból indított eljárásról szóló 

értesítéssel kapcsolatos szabályok szabályai (Ákr. 104. § (3) b)).  

 

Fenti módosítások 2022. november 1. napjától hatályosak.  
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Állami Főépítész 
 

Tájékoztatás a 2022. július 1-től hatályos 

településrendezéssel kapcsolatos jogszabály-változásokról 

 

1. 2022. június 30-án hatályát veszítette 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: korábbi R.) V. és VI. 

FEJEZETE, mely a településrendezési eszközök készítésének és 

módosításának szabályait tartalmazta.  

 

2022. július 1-től a fenti tervek készítése és módosítása már a 

településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. 

(VII.15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: új R.) szabályai alapján történhet. 

 

A 2022. június 30-ig megkezdett eljárások a korábbi R. eljárási rendje 

alapján zárulnak le. 

2022. július 1-től a véleményezési eljárások kizárólag elektronikus úton 

folytathatók le az E-TÉR felületen keresztül (hasonlóan, mint a 

településképi rendeletek véleményezése). A partnerségi egyeztetés is ezen 

keresztül folyik, de az önkormányzatok emellett egyéb módon is 

véleményeztethetik a terveket a lakossággal. 

A digitális egyeztető felület működtetése érdekében az érintett 

önkormányzatoknak, államigazgatási szervezeteknek, költségvetési 

szerveknek első alkalommal 2021. szeptember 30-ig kellett az 59/C. § (2) 

bekezdése szerinti adattartalommal regisztrálniuk az E-TÉR-ben, megjelölve 

a szervezet képviseletében eljáró adminisztrátort és a felhasználói 

adminisztrátorokat. A szervezetek felhasználóinak 2021. december 31-ig 

kellett az 59/C. § (6) bekezdése szerinti adattartalommal, a szervezeti 

adminisztrátorok irányításával regisztrálniuk az E-TÉR-ben. 

2022. július 1-jétől a településfejlesztési tervek és településrendezési tervek 

készítésének és módosításának, valamint a korábbi településfejlesztési 

koncepciók, integrált településfejlesztési stratégiák településrendezési 

eszközök módosításának adatszolgáltatását és véleményezését az E-TÉR-ben 

kell lefolytatni. A 2022. június 30-ig megindított eljárások esetén a 

polgármester mentesül a településterv kormányrendeletben meghatározott, a 

településügyi műszaki követelményeknek megfelelő szerkeszthető 

állományainak E-TÉR-be történő feltöltése alól. 
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A településrendezés 2021. július 1-től koncepcionálisan megváltozott. 

Korábban a településrendezési eszközök 3 dokumentumból álltak: a 

településfejlesztési koncepcióból, a településszerkezeti tervből és a Helyi 

Építési Szabályzatból. 2021. július 1-től az alábbiak a fogalmi 

meghatározások: 

Településterv (régi megfelelő: településrendezési eszközök): a 

településfejlesztési terv (régi megfelelője a koncepció és szerkezeti terv) és a 

településrendezési terv (régi megfelelője a HÉSZ) együttes megnevezése.  

Fentiek alapján a településrendezés során csak 2 dokumentumot kell 

elkészíteni a településeknek.  

Azon településeknek, amelyek a korábbi R. tartalmi követelményei alapján 

nem készítettek településfejlesztési koncepciót, integrált településfejlesztési 

stratégiát és településrendezési eszközöket, az új településfejlesztési 

tervüket és településrendezési tervüket legkésőbb 2024. január 1-ig 

hatályba kell léptetniük, a 2012. augusztus 6-án hatályos szabályoknak 

megfelelő településfejlesztési koncepciójuk, integrált településfejlesztési 

stratégiájuk vagy településrendezési eszközeik módosítására 2023. december 

31-ig van lehetőségük. 

Azon településeknek, amelyek a korábbi R. tartalmi követelményei alapján 

készítettek településfejlesztési koncepciót, integrált településfejlesztési 

stratégiát és településrendezési eszközöket, az új településfejlesztési 

tervüket és településrendezési tervüket legkésőbb 2027. július 1-ig 

hatályba kell léptetniük, és a korábbi R. tartalmi követelményeinek 

megfelelő településfejlesztési koncepciójuk, integrált településfejlesztési 

stratégiájuk és településrendezési eszközeik módosítására 2027. június 30-ig 

van lehetőségük.  

Ha a településrendezési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és 

településrendezési eszköz készítését a korábbi R. tartalmi követelményei 

alapján 2021. június 30-ig megkezdték és legalább az előzetes 

tájékoztatási szakasz megindult, az új koncepció, stratégia, 

településrendezési eszközök készítésére irányuló eljárást 2022. 

december 31-ig önkormányzati döntéssel le kell zárni. A 2022. december 

31-ig elkészített koncepció, stratégia és településrendezési eszköz 2027. 

június 30-ig maradhat hatályban és módosításukra eddig az időpontig 

lehetőség van. 

A településtervek 2021. július 1-jétől történő készítése, majd az elkészült 

tervek módosítása során a településtervek tartalmáról, elkészítésének és 

elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló kormányrendelet (a továbbiakban: új R.) 
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rendelkezéseit kell alkalmazni. 2021. július 1-jétől csak a település egészére 

készülhet településfejlesztési terv, valamint - a megyei jogú város és a 

fővárosi kerület kivételével - csak a település teljes közigazgatási területére 

készülhet településrendezési terv. 

A 2021. július 1-jét megelőzően elfogadott integrált településfejlesztési 

stratégia és településfejlesztési koncepció, ha megfelel az új R. szerinti 

településfejlesztési terv tartalmi követelményeinek, 2027. június 30-ig 

településfejlesztési tervként felhasználható. Ha a település nem készített 

2021. július 1-jét megelőzően integrált településfejlesztési stratégiát vagy az 

nem felel meg az új R. követelményeinek, az új R-nek való átmeneti 

megfelelés érdekében a szükséges kiegészítések elkészítésével 

településfejlesztési tervnek tekintendő tervet készíthet, amely 2027. 

június 30-ig hatályos. 

2. Új eljárások az új R. szerint:  

Általános egyeztetési eljárás: 

 véleményezési szakasz: 30 / 15 nap 

 záró szakasz: 20 /10 /10+10 (hp) nap 

Az általános egyeztetési eljárás megfelel a régi teljes eljárásnak, csak az 

adatkérés E-TÉR-en keresztül történik, a határidők csökkennek. 

Amennyiben hiánypótlásra kerül sor, annak teljesítése 10 nap, melynek nem 

teljesítése esetén az eljárás megszűnik, záró véleményezés nélkül. 

Egyszerűsített eljárás: 

 tárgyalás: 10 napon belül 

 záróvélemény: 5 nap 

Az eljárás tárgyalásos formában történik a régi tárgyalásos eljárás 

szabályaihoz hasonlóan, de rövidebb határidőkkel. 

Rövid eljárás: 

 záró vélemény: 10 nap / egyeztetés esetén: 15 nap 

Az eljárás tulajdonképpen a régi főépítészi eljárásnak megfelelő eljárás, de 

rövidebb határidővel és főépítészi egyeztetés lehetőségével.  
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Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály  
 

Megjelent a 42/2022. (VI. 15.) számú Kincstár Közlemény az étkezési 

tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok 

állatjóléti támogatásának feltételeiről szóló 38/2016. (VI. 6.) FM 

rendelet szerinti 2021/2022. tárgyévre vonatkozó kifizetési kérelem 

benyújtásáról  

 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/documents/20182/11556938/42-

2022.+%28VI.+15.%29+sz%C3%A1m%C3%BA+Kincst%C3%A1r+K%C3%B6z

lem%C3%A9ny/5f667375-ee35-4dff-900b-eeb6c53e6124  

 

Megjelent 41/2022. (VI. 15.) számú Kincstár Közlemény a tenyészkoca 

állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III. 

11.) FM rendelet szerinti 2022/2023. támogatási évre vonatkozó 

kifizetési kérelem benyújtásáról 

 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/documents/20182/11556938/41-

2022.+%28VI.+15.%29+sz%C3%A1m%C3%BA+Kincst%C3%A1r+K%C3%B6z

lem%C3%A9ny/8b32fe99-a3ac-4841-ae73-5a1ec6a33dcf 

 

Megjelent a 40/2022. (VI. 9.) számú Kincstár Közlemény az operatív 

programok végrehajtásának támogatása iránti részleges kifizetési 

kérelmek benyújtásáról 

 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/documents/20182/11556938/40_2

022_VI_9_sz%C3%A1m%C3%BA+Kincst%C3%A1r+K%C3%B6zlem%C3%A9

ny.pdf/cdf7115f-219f-4453-8939-6c30e96a0cea  

 

Új verzió érhető el a mobilGAZDA applikációra  

 

Az applikációban már elérhetőek a 2022. évben beadott egységes kérelmek 

területadatai, térképes megjelenítésük, továbbá lehetőség van a mobilGAZDA 

alkalmazáson keresztül is megtenni az egységes kérelemhez kapcsolódó 

területalapú és kérelemszintű vis maior bejelentéseket is. A területmérés 

funkció is bővült, melynek segítségével a gazdálkodók kiválaszthatják, hogy 

kizárólag műholdas adatokat szeretnének felhasználni területméréskor, vagy 

pedig a GPS-adatok mellett a WI-FI, mobiltornyok és különböző szenzorok 

adatait is felhasználja a készülék a tartózkodási hely meghatározásának 

javításához. Az első lehetőséget különféle precíziós helymeghatározó 

eszközök használatával együtt javasoljuk, mivel ezen eszközöknek a saját, 

speciális beállításai mellett kizárólag a műholdadatokra van szükségük. 

Amennyiben továbbra is hagyományos mobiltelefonnal vagy táblagéppel végzi 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/documents/20182/11556938/42-2022.+%28VI.+15.%29+sz%C3%A1m%C3%BA+Kincst%C3%A1r+K%C3%B6zlem%C3%A9ny/5f667375-ee35-4dff-900b-eeb6c53e6124
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/documents/20182/11556938/42-2022.+%28VI.+15.%29+sz%C3%A1m%C3%BA+Kincst%C3%A1r+K%C3%B6zlem%C3%A9ny/5f667375-ee35-4dff-900b-eeb6c53e6124
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/documents/20182/11556938/42-2022.+%28VI.+15.%29+sz%C3%A1m%C3%BA+Kincst%C3%A1r+K%C3%B6zlem%C3%A9ny/5f667375-ee35-4dff-900b-eeb6c53e6124
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/documents/20182/11556938/41-2022.+%28VI.+15.%29+sz%C3%A1m%C3%BA+Kincst%C3%A1r+K%C3%B6zlem%C3%A9ny/8b32fe99-a3ac-4841-ae73-5a1ec6a33dcf
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/documents/20182/11556938/41-2022.+%28VI.+15.%29+sz%C3%A1m%C3%BA+Kincst%C3%A1r+K%C3%B6zlem%C3%A9ny/8b32fe99-a3ac-4841-ae73-5a1ec6a33dcf
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/documents/20182/11556938/41-2022.+%28VI.+15.%29+sz%C3%A1m%C3%BA+Kincst%C3%A1r+K%C3%B6zlem%C3%A9ny/8b32fe99-a3ac-4841-ae73-5a1ec6a33dcf
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/documents/20182/11556938/40_2022_VI_9_sz%C3%A1m%C3%BA+Kincst%C3%A1r+K%C3%B6zlem%C3%A9ny.pdf/cdf7115f-219f-4453-8939-6c30e96a0cea
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/documents/20182/11556938/40_2022_VI_9_sz%C3%A1m%C3%BA+Kincst%C3%A1r+K%C3%B6zlem%C3%A9ny.pdf/cdf7115f-219f-4453-8939-6c30e96a0cea
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/documents/20182/11556938/40_2022_VI_9_sz%C3%A1m%C3%BA+Kincst%C3%A1r+K%C3%B6zlem%C3%A9ny.pdf/cdf7115f-219f-4453-8939-6c30e96a0cea
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a területmérést, továbbra is a hibrid használatot javasoljuk, melyben a 

műholdadatokon kívül más adatokat is felhasznál az eszköz a mérés során. 

A mobilGAZDA zavartalan működése érdekében kérjük, hogy amennyiben 

nincs beállítva mobileszközükön az alkalmazás automatikus frissítése, 

abban az esetben frissítsék manuálisan a Google Play, illetve az App Store 

áruházakban. 

 

Az alkalmazást a jövőben folyamatosan bővítjük és továbbfejlesztjük, hogy 

minél inkább megfeleljen a felhasználók igényeinek. Javasoljuk, hogy a fent 

említett funkciók eléréséhez töltse le Ön is a mobilGAZDA applikációt! 

 

Megjelent a „Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja – 

Lovas létesítmények fejlesztése” című (VP6-6.4.1.1-22 kódszámú) 

felhívás 

 

A támogatási kérelmek benyújtására 2022. május 4. napjától 2022. július 

12. napjáig van lehetőség. A felhívás meghirdetésekor a támogatásra 

rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 milliárd Ft. 

https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-

diverzifikcija-lovas-ltestmnyek-fejlesztse-cm-vp6-6411-22-kdszm-felhvs 

 

Módosult a Széchenyi2020 keretében megjelent „Kertészet – 

ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása” (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: 

1. A 4.3. (A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja) 

fejezetben a támogatási kérelmek benyújtására vonatkozóan új 

szakaszok kerültek meghatározásra. A továbbiakban 2022. június 30-

ig lesz lehetőség a támogatási kérelmek benyújtására. 

2. Az 5.7. (Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára 

vonatkozó elvárások) fejezetben található táblázatból törlésre került az 

Időjárási káresemények kivédést szolgáló tevékenységek 

vonatkozásában meghatározott 100 millió forintos maximális 

támogatási összegre vonatkozó előírás. 

 

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

gygynvnytermeszts-tmogatsa-cm-vp2-4132-4133-511-21-kdszm-felhvs-8 

 

Kiegészült a „Nem mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja - 

Lovas létesítmények fejlesztése” című (VP6-6.4.1.1-22 kódszámú) 

felhívás 

https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-diverzifikcija-lovas-ltestmnyek-fejlesztse-cm-vp6-6411-22-kdszm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-diverzifikcija-lovas-ltestmnyek-fejlesztse-cm-vp6-6411-22-kdszm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kertszet-ltetvnytelepts-s-gygynvnytermeszts-tmogatsa-cm-vp2-4132-4133-511-21-kdszm-felhvs-8
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-kertszet-ltetvnytelepts-s-gygynvnytermeszts-tmogatsa-cm-vp2-4132-4133-511-21-kdszm-felhvs-8
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Megjelent az elektronikus felület használatához és e-kérelem benyújtásához 

segítséget nyújtó felhasználói kézikönyv a „Nem mezőgazdasági 

tevékenységek diverzifikációja - Lovas létesítmények fejlesztése” című (VP6-

6.4.1.1-22 kódszámú) felhívás vonatkozásában. 

 

https://www.palyazat.gov.hu/kiegszlt-a-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-

diverzifikcija-lovas-ltestmnyek-fejlesztse-cm-vp6-6411-22-kdszm-felhvs 

 

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: 

 Módosult a felhívás 5/A számú melléklete (Üzleti terv kitöltési 

útmutató): a Megalapozottság c. fejezetben egyértelműsítésre került, 

hogy a „Családi gazdálkodóként pályázik?” kérdés az őstermelők 

családi gazdaságának tagjára is vonatkozik. 

 

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

fejlesztse-cm-vp2-414-16-kdszm-felhvs-4 

 

Módosult a Vidékfejlesztési Program keretén belül meghirdetett 

felhívások vonatkozásában a Felhasználói segédlet változás bejelentés 

benyújtásához  

 

A segédlet továbbra is a palyazat.gov.hu oldalon, a Vidékfejlesztési Program 

főoldalán érhető el. 

 

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

meghirdetett-felhvsok-vonatkozsban-a-felhasznli-segdlet-vltozs-bejelents-

benyjtshoz 

 

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Tavaszi fagykár 

megelőzésére szolgáló beruházások támogatása” című (VP3-5.1.1.1-21 

kódszámú) felhívás dokumentációja 

 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-tavaszi-fagykr-megelzsre-szolgl-

beruhzsok-tmogatsa-cm-vp3-5111-21-kdszm-felhvs 

 

 
 

https://www.palyazat.gov.hu/kiegszlt-a-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-diverzifikcija-lovas-ltestmnyek-fejlesztse-cm-vp6-6411-22-kdszm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/kiegszlt-a-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-diverzifikcija-lovas-ltestmnyek-fejlesztse-cm-vp6-6411-22-kdszm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mezgazdasgi-vzgazdlkodsi-gazat-fejlesztse-cm-vp2-414-16-kdszm-felhvs-4
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-mezgazdasgi-vzgazdlkodsi-gazat-fejlesztse-cm-vp2-414-16-kdszm-felhvs-4
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-vidkfejlesztsi-program-keretn-bell-meghirdetett-felhvsok-vonatkozsban-a-felhasznli-segdlet-vltozs-bejelents-benyjtshoz
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-vidkfejlesztsi-program-keretn-bell-meghirdetett-felhvsok-vonatkozsban-a-felhasznli-segdlet-vltozs-bejelents-benyjtshoz
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-vidkfejlesztsi-program-keretn-bell-meghirdetett-felhvsok-vonatkozsban-a-felhasznli-segdlet-vltozs-bejelents-benyjtshoz
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-tavaszi-fagykr-megelzsre-szolgl-beruhzsok-tmogatsa-cm-vp3-5111-21-kdszm-felhvs
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-tavaszi-fagykr-megelzsre-szolgl-beruhzsok-tmogatsa-cm-vp3-5111-21-kdszm-felhvs
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Földhivatali Főosztály 
 

TÁJÉKOZTATÓ 

a határszemle ellenőrzések végrehajtásának elrendeléséről 

 

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal felhívja az 

ingatlantulajdonosok és földhasználók figyelmét arra, hogy az 

Agrárminisztérium elrendelte a 2022. évi határszemle ellenőrzések 

végrehajtását. 

 

A határszemle ellenőrzéseket Komárom-Esztergom megye településeinek 

külterületein (beleértve a zártkerti ingatlanokat is) a megyei kormányhivatal 

ingatlanügyi hatósági feladatkört ellátó szervezeti egységei hajtják végre. 

 

A határszemlén a hatóság szakemberei  elsősorban a termőföld védelméről 

szóló 2007. évi CXXIX. törvény (Tfvt.) 5. § (1)–(4) bekezdéseiben előírt 

hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettség 

teljesítését ellenőrzik. 

 

A hivatkozott jogszabályhely arra kötelezi a földhasználót, hogy a termőföldet 

a művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítsa, vagy termelés 

folytatása nélkül – a talajvédelmi előírások betartása mellett – a 

gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozza. Ezen vagylagos 

módon teljesíthető hasznosítási kötelezettség nem érvényesül a szőlő és 

gyümölcsös művelési ágban nyilvántartott területek esetén, mivel e 

földrészletek kizárólag a művelési águknak megfelelő termeléssel 

hasznosíthatók. 

 

Agrártámogatást igénylők részére hangsúlyozandó, hogy az éghajlat és 

környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó 

támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az 

állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület 

növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának 

feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet értelmében a támogatás 

szempontjából ökológiai jelentőségű szántó és gyepterületek akkor 

támogathatók, ha mezőgazdasági termelés hiányában sem áll fenn a terület 

nagymértékű, súlyos lágyszárú, illetve maradandó fás szárú gyomosodása. 

Vagyis az FM rendeletben előírt követelmény és a Tfvt. szerinti hasznosítási 

kötelezettség összhangban van. 

 

A hasznosítási kötelezettség elmulasztása földvédelmi bírság kiszabását 

vonja maga után (Tfvt. 24. §). 
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A határszemle ellenőrzések – a hasznosítási kötelezettség teljesítésének 

ellenőrzése mellett – kiterjednek a termőföldek engedély nélküli 

igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és 

ingatlan-nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is. 

 

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy az ingatlanügyi hatóság a határszemle 

ellenőrzésekkel párhuzamosan a parlagfű elleni hatósági védekezéssel 

összefüggő felderítést is végez. 

 

A Kormányhivatal kéri az ingatlantulajdonosokat és földhasználókat, hogy 

jogszabályban foglalt kötelezettségeiknek tegyenek eleget! 

 

 

A határszemlével és parlagfű ellenőrzésekkel kapcsolatos kérdésekre a 

kormányhivatal munkatársai szívesen válaszolnak az alábbi elérhetőségeken: 

 

 KEM KH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 1.  

2500 Esztergom, Rudnay S. tér 2. 

     Tel.: 33/510-180, E-mail: foldhivatal.esztergom@komarom.gov.hu 

 

 KEM KH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2. 

2900 Komárom, Szabadság tér 1. 

     Tel.: 34/795-913, E-mail: foldhivatal.komarom@komarom.gov.hu 

 

 KEM KH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 3. 

2890 Tata, Ady Endre u. 34.   

     Tel.: 34/795-036, E-mail: foldhivatal.tata@komarom.gov.hu 

 

 KEM KH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4.  

2800 Tatabánya, Bárdos L.u.2.  

     Tel.: 34/795-110; E-mail: foldhivatal.tatabanya@komarom.gov.hu 

 

 KEM KH Földhivatali Főosztály Földhivatali Koordinációs Osztály:  

Tel.: 33/510-827; E-mail: foldhivatal@komarom.gov.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:foldhivatal.esztergom@komarom.gov.hu
mailto:foldhivatal.komarom@komarom.gov.hu
mailto:foldhivatal.tata@komarom.gov.hu
mailto:foldhivatal.tatabanya@komarom.gov.hu
mailto:foldhivatal@komarom.gov.hu
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Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály 
 

Ismét indul a „Nyári diákmunka 2022”  

központi munkaerőpiaci program 

A fiatalkori inaktivitás csökkentésére, a korai munkatapasztalat és 

munkajövedelem szerzés elősegítésére 2022. évben ismét meghirdetésre 

kerül a „Nyári diákmunka” program. Hosszú távú cél, hogy a diákok a 

későbbiek folyamán, tanulmányaik végeztével, sikerrel helyezkedjenek el a 

versenyszférában.  

 

A program célcsoportjába azok a fiatalok tartoznak, akik  

- 16 – 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok, 

- közvetítést kérőként kérték nyilvántartásba vételüket a lakóhelyük 

szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán és 

- foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal nem 

rendelkeznek. 

 

A program egyik alappillére az Önkormányzati diákmunka. A 

programban a foglalkoztatást biztosító és így támogatható munkáltató a 

területi, települési önkormányzat és önkormányzati alaptevékenységet végző 

intézménye lehet. Az önkormányzati foglalkoztatók ebben a programban 

maximum 2 hónap időtartamban a bérköltség 100%-os támogatása mellett 

foglalkoztathatják legfeljebb napi hat órában a jelentkező diákokat. 

 

A támogatás megállapítása során havi munkabérként a szakképzettséget 

igénylő munkakör esetében 195.000 Ft/fő/hó, szakképzettséget nem igénylő 

munkakör esetében pedig 150.000 Ft/fő/hó összeg vehető figyelembe. A 

személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 29/F. §-ában 

foglaltak alapján 2022. január 1-jétől lépett hatályba a 25 év alatti fiatalok 

kedvezménye. A kedvezményt a 25. életévüket még be nem töltött 

fiatalok érvényesíthetik. 

 

A támogatás időtartama 

A program 2022. július 1. napjától 2022. augusztus 31. napjáig tart.  

 

A támogatás közigazgatási hatósági eljárás keretében nyújtható, a kérelmet a 

foglalkoztató székhelye, telephelye vagy a munkavégzés helye szerint 

illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztálya bírálja el. Az elektronikus 

ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 

CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.) alapján az elektronikus kapcsolattartásra 

kötelezettek csak elektronikus úton igényelhetik a támogatást egyszerűsített 

kérelem nyomtatványon, melynek mellékleteként kizárólag a diákok által 
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betölteni kívánt üres álláshelyre vonatkozó munkaerőigény bejelentő lapot 

szükséges csatolni. A programmal kapcsolatos bővebb tájékoztatás a 

területileg illetékes állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatalnál 

érhető el. 

 

Elindult a megyei TOP_PLUSZ foglalkoztatási paktum projekt 

 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében 2022 

áprilisában elindult a TOP_PLUSZ-3.1.1-21-KO1-2022-00001 azonosító 

számú, Komárom-Esztergom Megyei Foglalkoztatási Paktum 2021-2027 

elnevezésű, hatókörét tekintve az egész megyét lefedő foglalkoztatási paktum 

projekt.  

A fejlesztés célja a 2016-ban megalakult megyei foglalkoztatási és 

gazdaságfejlesztési együttműködés (paktum) tevékenységeinek folytatása, az 

előző európai uniós programozási ciklusban sikeresen megvalósított, illetve 

zárás előtt álló TOP-5.1.1-es megyei foglalkoztatási paktum projektek 

eredményeire és tapasztalataira épülve. Kiemelt cél a megyei gazdasági 

folyamatok, a járványhelyzet miatt bekövetkező foglalkoztatási problémák 

kezelése, a megye gazdasági sajátosságaira épülő fejlesztési irányok 

kijelölésével és támogatásával a versenyképes munkaerőpiaci és gazdasági 

környezethez való hozzájárulás, a hátrányos helyzetű csoportok 

munkaerőpiaci reintegrációjának elősegítése, a másodlagos munkaerőpiaci 

hátrányokból fakadó nehézségek leküzdése, és az inaktív, dolgozni tudó 

társadalmi csoportok munkaerőpiaci aktivitásának növelése. 

 

Kiemelt cél, hogy a TOP_PLUSZ programban, illetve a GINOP_PLUSZ 

programban infrastrukturális jellegű támogatásban részesülő megyei 

önkormányzatok, illetve elsősorban megyei vállalkozások a saját fejlesztésük 

révén vállalt, illetve előálló humánerőforrás kapacitás bővítésükhöz a 

TOP_PLUSZ foglalkoztatási paktum projekt bér- és egyéb, lent bemutatott 

támogatásokkal hozzájáruljon, amennyiben a programba vont célcsoporti 

személyek foglalkoztatására lehetőség nyílik, illetve szándék mutatkozik.  

 

A támogatás főkedvezményezettje a Komárom-Esztergom Megyei 

Önkormányzat, konzorciumi partner a Komárom-Esztergom Megyei 

Kormányhivatal, illetve a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési 

Korlátolt Felelősségű Társaság. 

 

A szerződött 100%-os finanszírozású európai uniós és hazai támogatás 

összege 2.417.000.000 Ft. A projekt tervezett befejezési dátuma: 2027.03.31. 

 

A projektbe az alábbi 3 célcsoportba sorolható hátrányos helyzetű személyek 

vonhatóak be: 30 év feletti inaktívak; 30 év feletti tartós álláskeresők, illetve 
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tartós álláskereséssel veszélyeztetettek; illetve 50 év feletti álláskeresők. A 

célcsoport tagok számára foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások (pl. 

tanácsadás, mentorálás) nyújthatóak az igényeknek és szükségleteknek 

megfelelően. Elhelyezkedésük esetén foglalkoztatóik bértámogatásban 

részesülhetnek a kifizetett munkabér legfeljebb 100%-áig, de a támogatás 

maximális mértéke a kötelező legkisebb munkabér 150%-a lehet. Ezen felül 

a támogatott célcsoporti személy mobilitási támogatásban (lakhatási vagy 

utazási támogatásban) is részesülhet. Utazási (munkába járási) támogatást a 

munkáltató is igényelhet a támogatott személy után.  

 

Az új program sajátossága, hogy a munkáltatói járulékok ezúttal nem 

támogatható bérelemek. Ha a bértámogatás meghaladja a célcsoport személy 

munkabérének 50%-át, akkor a támogatás időbeli mértékének feléig 

továbbfoglalkoztatási kötelezettség áll fenn a munkáltató részéről.  

 

Szintén újdonság, hogy a képzések költségeihez való hozzájárulás a 

célcsoport munkaerőpiaci alkalmazkodásának elősegítése keretében, a 

jogszabályok által meghatározott két esetben biztosítható. Egyrészt a 

munkáltató kaphat támogatást olyan képzési költségre, mely a célcsoporti 

személynek az adott munkakör ellátásához szükséges. Másrész a célcsoporti 

személy havonta a kötelező legkisebb munkabér 70%-ának megfelelő összegű 

havi támogatást kaphat álláskeresést ösztönző juttatásként a képzés idejére, 

amennyiben a munkaerőpiacon történő elhelyezkedése érdekében 

jogszabályban meghatározott képzésen vesz részt. (Tehát a Kormányhivatal a 

TOP_PLUSZ programban nem fog képzési tevékenységet szervezni.) 

 

Hasonlóan az előző programozási ciklus TOP foglalkoztatási paktum 

projektjeihez, a célcsoportba vonható álláskeresők, inaktív személyek, új 

egyéni vállalkozásuk elindításához legfeljebb hat hónapon keresztül a 

kötelező legkisebb munkabér 100%-ának megfelelő mértékű támogatásban 

részesíthetőek. Új elem azonban, hogy egyszeri tőketámogatás is társul a 

havi támogatási összeghez, melynek feltétele egy legalább egy hónap 

időtartamú szolgáltatásban való részvétel, ahol vállalkozások indításával 

kapcsolatos ismereteket sajátíthatnak el az álláskeresők. További feltétel, 

hogy az elindított vállalkozást legalább 24 hónapig fenn kell tartani.  

A támogatások pontos mértéke, időtartama a TOP_PLUSZ eljárásrend 

ismeretében lesz meghatározva. 

 

A támogatható foglalkoztatói kör széles, így egyéni vagy társas vállalkozások, 

civil szervezetek mellett ezúttal is nyújthatóak önkormányzatoknak 

bérjellegű támogatások. A megyei önkormányzatokkal való intenzív, 

folyamatos kapcsolattartásból a projektnek a megyei önkormányzatnál 

működő Paktumirodája, valamint a Kormányhivatal is kiveszi a részét, illetve 
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a konzorciumvezető, a hátrányos helyzetű célcsoport 

foglalkoztathatóságának megkönnyítése érdekében egyéb szolgáltatásokat is 

nyújtani fog az önkormányzatok számára. 

 

A célcsoporti személyek programba vonása és a munkáltatók számára 

nyújtható támogatások elindulása 2022 utolsó harmadában várható. 

A lehetőségekről az álláskereső lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes 

járási hivatalok foglalkoztatási osztályán lehet érdeklődni. 

 

Bővebb információ a projektről a www.kemkh.hu oldalon található. 

 

2022. augusztus 31. napjáig meghosszabbíthatóak  

a közfoglalkoztatási programok 

 

A Kormány a közfoglalkoztatás 2022. évi céljai között határozta meg a 

közfoglalkoztatási programok folytatását. Ez biztosítja, hogy mindazon 

álláskeresők, akiknek a nyílt munkaerőpiac nem kínál munkalehetőséget, 

vagy jelenleg nem alkalmasak a piaci munkavállalásra, a 

közfoglalkoztatásban munkát vállalhassanak, ezáltal munkával szerzett 

jövedelmük és megélhetésük biztosított legyen. 

 

A 2022. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programokban prioritást 

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

helyi-, és nemzetiségi önkormányzat jogi személyiséggel rendelkező 

társulása; az állami és önkormányzati tulajdon kezelésével és fenntartásával 

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

gazdálkodó szervezet; egyházi jogi személy; közhasznú jogállású szervezet; 

civil szervezet. 

 

Jelenleg a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok legfeljebb 

2022. július 31. napjáig tartanak. A Belügyminisztérium azonban június 

elején lehetőséget biztosított ezen programok meghosszabbítására 2022. 

augusztus 31. napjáig. A hosszabbításra irányuló kérelmet a 

közfoglalkoztatónak az illetékes járási hivatalhoz kell benyújtania a 

Közfoglalkoztatási Támogatások Keretrendszerén (KTK) keresztül. 

 

Bővebb tájékoztatásért keressék fel a foglalkozatás helye szerint illetékes 

járási hivatal foglalkoztatási osztályát! 

 

 

 

 

 

http://www.kemkh.hu/
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Tatabányai Járási Hivatal 
 

Gyorsabb, önkiszolgáló és automatizált ügyintézés is elérhető a 

Kormányablakokban  

 

Mesterséges intelligenciával támogatott ügyintézési pont (KIOSK) működik a 

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal épületének földszintjén (2800 

Tatabánya, Bárdos László utca 2. – Integrált Közigazgatási Központ – 

Tatabányai Járási Hivatal Kormányablak Osztály). 

 

A kihelyezett terminálon sorban állás és ügyintézői beavatkozás nélkül már 

több ügytípus is intézhető, mint például erkölcsi bizonyítvány és anyakönyvi 

kivonat igénylése, személyi igazolvány és vezetői engedély pótlása, 

lakcímbejelentés, gépjármű forgalomból történő kivonása iránti kérelem 

benyújtása. 
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Esztergomi Járási Hivatal 
 

Nyári táborok szervezését a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 6 héttel 

a kezdés előtt be kell jelenteni az illetékes járási hivatal Népegészségügyi 

Osztályánál a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi 

feltételeiről szóló 12/1991. (V.18.) NM rendelet előírásai szerint. 

 

A pollenallergiások emelkedő száma miatt a belterületi közterek és 

magáningatlanok előtti területek parlagfű-mentesítésére kiemelt figyelmet 

kell fordítani. Lakossági panasz, bejelentés esetén az illetékes önkormányzat 

feladata a parlagfű virágzás előtti eltávolítása, a rendszeres kaszálás és 

gyomirtás. 

 

Hőségriadó 2. és 3. fokozatának elrendelése esetén szintén az 

önkormányzatok feladata az ivóvíz biztosítása, a közterületek locsolása, a 

hőségnek tartósan kitett állampolgárok számára hűtött helyiségek 

biztosítása. Extrém melegben (3. fokú hőségriadó) a strandok nyitva 

tartásának meghosszabbításával, rendszeres ivóvíznyerő automaták, lajtos 

kocsik kitelepítésével segíthetik a hőség okozta rosszullétek, a hőség 

hatására fellépő egészségkárosodások megelőzését. 
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Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
 

Módosult a tűzvédelmet érintő legfontosabb jogszabály, az OTSZ 

A legfontosabb változások egyike a szabadterületen történő égetéssel függ 

össze:  

Az olyan füstfejlődéssel vagy lánghatással járó tevékenységet, amely 

összetéveszthető a valós tűzesettel, az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi 

szerv területi szervéhez a tevékenység megkezdése előtt írásban be kell 

jelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a tevékenység végzésének 

időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal, címmel vagy helyrajzi 

számmal megadott helyét, a kapcsolattartó telefonos elérhetőségét és lakcímét 

vagy tartózkodási helyét. 

A jogszabály általános tiltást megfogalmazó része változatlan maradt: 

Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, 

növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen 

lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri 

égetése tilos. 

Legfontosabb tűzmegelőzési szabály a szabadtéri tüzek megelőzésével 

kapcsolatban szintén változatlanul maradt meg. melyet a tűzvédelmi hatóság 

a korábbi tűzesetek tapasztalatai alapján kiválasztott helyszíneken ellenőriz: 

Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója 

köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő 

száraz növényzettől mentesen tartani. 

A tűzgyújtással kapcsolatban engedélyt továbbra is az illetékes 

környezetvédelmi hatóság adhat a levegő védelméről szóló kormányrendelet 

szerint. A levegő védelméről szóló kormányrendelet néhány fontosabb 

előírása: 

Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő 

jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése, a 

háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, 

kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történő égetése kivételével 

tilos. Nyílt téri hulladékégetésnek minősül, ha a hulladék - az elemi kár 

kivételével - bármilyen okból kigyullad. 

Lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben 

keletkezett hulladék nyílt téri égetése tilos. 
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Rendezvények 

 

1. Az OTSZ alapján bejelentésköteles rendezvények: 

 

a) A kulturális, sport- és oktatási létesítményekben, helyiségekben 

esetenként nem az eredeti rendeltetésnek megfelelő 

rendezvényekre, valamint az 500 főnél nagyobb befogadóképességű 

nem kulturális és sportlétesítményekben, helyiségben tartott 

alkalomszerű kulturális és sportrendezvényekre a vonatkozó 

tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket a rendezvény felelős 

szervezője köteles írásban meghatározni és a rendezvény időpontja 

előtt legalább 15 nappal azt tájékoztatás céljából a tűzvédelmi 

hatóságnak megküldeni. 

b) Az ipari, a kereskedelmi vagy a mezőgazdasági vásár területén 

biztosítani kell a tűzoltójárművek közlekedéséhez szükséges utat. A 

létesítmények kiürítésre szolgáló útvonalait és kijáratait a várható 

legnagyobb látogatási létszám figyelembevételével, számítás alapján 

kell méretezni. A rendezvény felelős szervezőjének a létesítményekre és 

szabadtérre a tervezett helyszíneket, a résztvevők tervezett 

elhelyezkedését és létszámát, a kiürítésre szolgáló útvonalakat, a 

kijáratokat, tűzoltási felvonulási utakat és területeket, közművek nyitó 

és záró szerkezetét feltüntető és az oltóvízforrásokat, valamint azok 

vízellátását biztosító nyitó és zárószerkezetek helyét tartalmazó 

méretarányos helyszínrajzot kell készíteni, és azt előzetesen, a 

rendezvény időpontja előtt 15 nappal tájékoztatás céljából az 

tűzvédelmi hatóságnak meg kell küldeni. 

c) A legfeljebb 180 napig fennálló közösségi, tömegtartózkodás 

céljára szolgáló ponyvaszerkezetű építményre a vonatkozó 

tűzvédelmi előírásokat – a zenés, táncos rendezvények működésének 

biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet szerinti zenés, táncos 

rendezvények kivételével – a rendezvény szervezője köteles írásban 

meghatározni és a rendezvény kezdetének időpontja előtt legalább tíz 

nappal azt tájékoztatás céljából az illetékes első fokú tűzvédelmi 

hatóságnak megküldeni. 

d) A szabadtéri rendezvényekre a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, 

biztonsági intézkedéseket – a zenés, táncos rendezvények 

működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet szerinti 

zenés, táncos rendezvények kivételével – a rendezvény szervezője 

köteles írásban meghatározni és a rendezvény kezdetének időpontja 

előtt tíz nappal azt tájékoztatás céljából az illetékes első fokú 

tűzvédelmi hatóságnak eljuttatni. 
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2. Engedélyköteles: 

 

Azok a rendezvények, amelyek a zenés, táncos rendezvények 

működésének biztonságosabbá tételéről szóló: Korm. rendelet hatálya 

kiterjed, csak rendezvénytartási engedély birtokában tarthatók. 

 

Ezek azon rendezvények amelyeket 

a) az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben meghatározott 

tömegtartózkodásra szolgáló építményben, építményen, 

tömegtartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó építményben, 

építményen, vagy tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben (a 

továbbiakban együtt: építmény) tartanak; 

b) az a) pontban foglaltak kivételével a szabadban tartanak és a 

rendezvény időtartama alatt várhatóan lesz olyan időpont, amelyen a 

résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja (a továbbiakban: 

szabadtéri rendezvény) 

 

Nem terjed ki a Korm. rendelet hatálya: 

 

a) a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó 

rendezvényekre; 

b) a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésekre; 

c) a vallási közösségek vallásos szertartásaira és rendezvényeire; 

d) a családi eseményekkel kapcsolatos rendezvényekre és 

e) a közoktatási intézményekben az intézmény által szervezett 

rendezvényekre 

A tűzvédelmi hatóság rendezvényekkel összefüggő intézkedései 

1. A tűzvédelmi hatóság a szabadtéri rendezvény megtartását 

megtilthatja, a rendezvény azonnali befejezését rendelheti el, ha az 

írásban meghatározott vonatkozó tűzvédelmi előírások, biztonsági 

intézkedések nem garantálják megfelelően a rendezvényen tartózkodók 

biztonságát, vagy nem tartják be azokat. 

2. Az illetékes tűzvédelmi hatóság, az üzemeltetést, a tevékenységet a 

tűzvédelmi követelmények érvényesítéséig, de legalább a szabályszegés 

megállapításától számított 24 órára megtilthatja, ha 

a) a helyiségben, az önálló rendeltetési egységben, az építményben, a 

szabadtéren a megengedett maximális befogadóképességet 15%-nál 

nagyobb mértékben meghaladják, vagy azt az arra kötelezettek a 
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Tűzvédelmi Szabályzatban nem állapították meg, vagy a kiürítési 

feltételeket nem biztosítják, 

b) a tűzvédelmi törvény 20. § (1) bekezdése szerinti bejelentési 

kötelezettségnek nem tettek eleget, vagy az engedélyezett 

tevékenységtől kedvezőtlenül eltérnek, 

c) tűzvédelmi szabály megszegésével az életet, a testi épséget vagy a 

vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztetik, 

d) a ponyvaszerkezetű építményre vonatkozó tűzvédelmi előírásokat a 

rendezvény szervezője nem, vagy nem a hatályos jogszabályi 

előírásoknak megfelelően határozta meg, 

Aratás 

A mezőgazdasági erő- és munkagépek, illetve az aratás tűzvédelmi 

szabályai 

A tűzoltók évente több gabonatábla tűzhöz vonulnak mentve ezzel akár 

élelmiszer, vagy a takarmányozási célú gabonákat is, továbbá egyéb 

szálastakarmányt is. Azonban a sikeres megelőzés sokkal fontosabb, 

elérendő cél. 

A kalászos termény betakarítási, szalma-összehúzási és bálázási 

munkáiban legalább 1 db 21A és 113B vizsgálati egységtűz oltására 

alkalmas tűzoltó készülékkel is ellátott erő- és munkagép, valamint egyéb 

jármű vehet részt, amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást 

megelőzően az üzemeltető elvégezte.  

 

A kalászos termény betakarítási, szalma-összehúzási és bálázási 

munkáiban legalább 1 db 21A és 113B vizsgálati egységtűz oltására 

alkalmas tűzoltó készülékkel és szikracsapóval vagy lapáttal is ellátott erő- 

és munkagép, valamint egyéb jármű vehet részt, amelynek tűzvédelmi 

felülvizsgálatát a betakarítást megelőzően az üzemeltető elvégezte. A jármű 

megfelelőségéről szemle keretében kell meggyőződni. A betakarítási munkák 

során használt, ötnél több mezőgazdasági járművet érintő műszaki 

ellenőrzés esetén, annak tervezett időpontját 10 nappal előbb írásban a 

tűzvédelmi hatóságnak be kell jelenteni. A műszaki ellenőrzésről 

jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek 1 példányát a járművön el kell 

helyezni. 

 

Kötelező az akkumulátorok megfelelő védőburkolása, illetve kipufogó és a 

szikratörő éghető anyagoktól való megtisztítása legalább naponta egyszer. 

Figyelni kell arra is, hogy sehol se csepegjen az üzemanyag vagy hidraulika-

folyadék, mert ez nagyban segítheti egy esetleges tűz terjedését. Fontos, hogy 

a munkagépet tilos a gabonatáblán, illetve tarlón üzemanyaggal feltölteni. A 
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járműveken nyílt láng használatával járó karbantartást, javítást nem szabad 

végezni gabonatáblán, szérűn és a rostnövénytároló területén, hiszen e 

munka során üzemanyag folyhat el, amelyet a nyílt láng lángra lobbanthat. 

Az aratást lehetőleg közút, illetőleg vasútvonal mentén kell először elvégezni, 

ezek mellett legalább három méter széles védőszántást kell kialakítani. 

Ugyanilyen védőszántást kell készíteni akkor, ha a munkaszünet idejére a 

kombájnt nem tudják a gabonatáblától, kazaltól legalább 15 méter 

távolságban leállítani. A munkálatok közbeni dohányzás veszélyeit is fontos 

szem előtt tartani, gabonatáblán még a járművek, erő- és munkagépek 

vezetőfülkéiben sem szabad dohányozni. Az aratás idejére a gabonatáblától 

15 méterre kell dohányzó helyet kijelölni, ott vizet tartalmazó edényt kell 

elhelyezni. 

A szalmaösszehúzást és kazalozást végző erőgépek csak olyan távolságra 

közelíthetik meg a szalmát és a kazlat, hogy az ne jelentsen gyújtási veszélyt, 

ugyanis az erőgépek kipufogócsöve könnyen lángra lobbanthatja a száraz 

szalmát. Az összehúzott szalma alapterülete nem haladhatja meg az ezer 

négyzetmétert, és a szabadban összerakott kazlak között legalább húsz 

méter távolságot kell tartani, vasúti vágánytól legalább száz, közúttól és 

erdőtől legalább huszonöt méterre kell elhelyezni ezeket. 

 

 

 


