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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 

 
Tájékoztatás az értéktár bizottság jog státuszával összefüggésben 

 

A Miniszterelnökség – az Agrárminisztériummal történt egyeztetés alapján – a 
települési és megyei értéktár bizottságok létrehozására és ebből adódóan a jogi 

státuszára vonatkozóan az alábbi szakmai iránymutatást adta. 
  
A települési és megyei értéktárakkal összefüggő jogi szabályozás egyrészt a 

magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. 
törvényben (a továbbiakban: Hungarikum törvény), másrészt a végrehajtására 

kiadott, a magyar nemzeti értékek és hungarikumok értéktárba való 
felvételéről és az értéktár bizottságok munkájának szabályozásáról szóló 
324/2020. (VII.1.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) került 

rögzítésre. 
 

A települési és a megyei önkormányzatok egy része esetében ugyanakkor a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 57. §-a alapján a képviselő-testületek/közgyűlések a 

képviselő-testület szerveként működő önálló települési vagy megyei értéktár 
bizottságokat hoztak létre, vagy úgy alakították ki az önkormányzati bizottsági 
szerkezetet, hogy valamely – szintén a képviselő-testület szerveként működő – 

önkormányzati bizottság, ellátva az értéktár bizottság feladatait, értéktár 
bizottságként is működik (pl. Oktatási, Kulturális és Helyi Értéktár Bizottság). 

 
A tárgykörben a szaktárcával történt egyeztetés során a jogalkotói szándék 
alapvető kereteinek megfogalmazására került sor: 

 A Hungarikum törvény és a Korm. rendelet nagyfokú szabadságot 
biztosít a települési és a megyei önkormányzatok számára az értéktár 

bizottságok létrehozása és működése tekintetében. 

 Önmagában a települési értéktár létrehozása nem kötelező feladat. 

 Az ágazati jogszabályok lehetőséget biztosítanak az önkormányzatok 
számára, hogy maguk döntsék el, létrehozzák-e a települési/megyei 

értéktárat, és ha igen, akkor milyen szervezeti keretek között. 

 Az ágazati jogszabályok által biztosított nagyfokú szabadság indoka az, 

hogy az értékgyűjtés egy alulról építkező folyamat, amely során a 
döntéshozók figyelembe tudják venni a helyi sajátosságokat, ezáltal 

kialakítva az értékgyűjtés hatékonyabb működési kereteit. 

 A Hungarikum törvény egyik fő célja, hogy a társadalom legszélesebb 

körét vonja be az értékgyűjtésbe, az értékmentés folyamatába. 
 
Az ágazati jogszabályok alapján az értéktár bizottság és a helyi/megyei 

önkormányzat képviselő-testületének/közgyűlésének kapcsolata az 
alábbiakban meghatározott területekre terjed ki: 

 a képviselő-testület/közgyűlés dönt az értéktár létrehozásáról, illetve 
arról, hogy milyen formában szeretné azt működtetni; 

 meghatározza az értéktár bizottság működési szabályzatát; 
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 az értéktár bizottság évente beszámol a tevékenységéről az alapító 
önkormányzat képviselő-testületének. 

 
Az Agrárminisztérium – Hungarikum törvény és a Korm. rendelet alapján 

kialakult gyakorlat ismeretében – megerősítette, kis településeken e feladat 
ellátása számos esetben az Mötv. szerint kialakított bizottsági struktúrában 
valósul meg.  

 
Amikor a képviselő-testület/közgyűlés helyi önkormányzati bizottságot hoz 

létre az értéktár bizottság feladatai ellátására vagy egy már létező helyi 
önkormányzati bizottságot bíz meg az értéktár működtetési feladataival, az e 
tárgykörbe tartozó döntéshozatalra, eljárásra nem az Mötv.-ben rögzített 

rendelkezéseket – értve ez alatt a törvényességi felügyeleti eljárásra vonatkozó 
szabályokat is – kell alkalmazni, hanem az értéktár bizottság működésére 
megalkotott szabályzatot és az ágazati jogszabályokat. 

 
Ugyanakkor a fent felsorolt kapcsolódási területeken értelemszerűen mind az 

Mötv. rendelkezéseit, mind pedig a Hungarikum törvény és a végrehajtására 
kiadott Korm. rendelet rendelkezéseit is be kell tartani. (pl. A bizottság 
létrehozására, összetételére, létszámára, a bizottsági tagok megválasztására az 

Mötv. rendelkezéseit is figyelembe kell venni.) 
 

Fentiek alapján csak abban az esetben javasolt az értéktár bizottságok Mötv. 
szerinti bizottsági struktúrába való beillesztése, ha azok működése 
valamennyi vonatkozó jogszabálynak megfelelve megvalósítható. 
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Köznevelési tárgykörökben történő döntéshozatal szabályai, különös 

tekintettel a köznevelési intézmény szervezeti és működési 

szabályzatára, házirendjére, pedagógiai programjára, munkatervére, 

tantárgyfelosztására 

 
A helyi és nemzetiségi önkormányzatok évről, évre az általuk fenntartott 

köznevelési intézményekkel kapcsolatban különböző tárgykörben döntéseket 
hoznak.  
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nktv.) 
70. § (1) bekezdés értelmében a nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény 
legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve. A nevelési-oktatási intézmény 

nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben, a nevelési-oktatási 
intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, valamint az Nktv.-ben és 

más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyebekben 
véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. 
 

A Nktv. 70. § (2) bekezdés értelmében a nevelőtestület a pedagógiai 
program elfogadásáról, a szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban: 

SzMSz) elfogadásáról, a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének 
elfogadásáról, a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, 
értékelések, beszámolók elfogadásáról, a továbbképzési program 

elfogadásáról, a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus 
kiválasztásáról, a házirend elfogadásáról, a tanulók magasabb évfolyamba 
lépésének megállapítása, a tanulók osztályozóvizsgára bocsátásáról, a 

tanulók fegyelmi ügyeiben,  jogszabályban meghatározott más ügyekben 
dönt. 

 
Az Nktv. 25. § (4) bekezdése külön is kiemeli, hogy a köznevelési 
intézmény SzMSz-ét, a nevelési-oktatási intézmény házirendjét 

nevelési-oktatási intézményben a nevelőtestület, más köznevelési 
intézményben a szakalkalmazotti értekezlet az óvodaszék, iskolaszék, 

kollégiumi szék, továbbá az iskolai vagy a kollégiumi diákönkormányzat 
véleményének kikérésével fogadja el. Az SzMSz és a házirend azon 
rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra 

többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges.  
 
Az Nktv. 26. § (1) bekezdése a pedagógiai program elfogadásának rendjét 

határozza meg, melynek értelmében a nevelő és oktató munka az óvodában, 
az iskolában, a kollégiumban pedagógiai program szerint folyik. A 

pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető 
hagyja jóvá. A pedagógiai program azon rendelkezéseinek 
érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul, a 

fenntartó egyetértése szükséges.  
 
A fentiek alapján a helyi és nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületét 

nem illeti meg döntési jog a pedagógiai program elfogadása esetén.  
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A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet) 3. § (1) bekezdése értelmében az óvodai, 
az iskolai munkaterv határozza meg az óvodai nevelési év, valamint az 
iskolai tanév helyi rendjét. Ennek elkészítéséhez az intézményvezető 

kikéri a fenntartó véleményét is.  
 

Ez azt jelenti, hogy a helyi és nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületét 
a munkaterv esetében véleményezési jog illeti meg, tehát a meghozott 
döntésnek a munkaterv véleményezéséről és nem annak elfogadásáról kell 

szólnia. 
 
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 105. § (1) bekezdése értemében az iskola 

a pedagógiai munka tervezéséhez tantárgyfelosztást készít. A 20/2012. 
(VIII.31.) EMMI rendelet 105. § (3) bekezdése szerint a tantárgyfelosztást 

jóváhagyás céljából minden év augusztus 15-ig meg kell küldeni a 
fenntartónak. 
 

A fenntartó döntési jogosítványait az Nktv. 83. § (2) bekezdése tartalmazza, 
mely szerint:  
„83. § (2) A fenntartó 

a) e törvényben foglalt keretek között - a tankerületi központ, valamint az 
állami felsőoktatási intézmény által fenntartott köznevelési intézmény 
kivételével - dönt a köznevelési intézmény létesítéséről, nevének 
megállapításáról, gazdálkodási jogköréről, átszervezéséről, 
megszüntetéséről, alapfeladatának módosításáról, fenntartói jogának 
átadásáról, 

b) dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános 
felvételi időpontról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének 
meghatározásáról, 

c) meghatározza a köznevelési intézmény költségvetését, továbbá - 
tankerületi központ által fenntartott köznevelési intézmény kivételével - 
a kérhető térítési díj és tandíj megállapításának szabályait, a szociális 
alapon adható kedvezmények feltételeit, 

d) meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok 
számát, az adott tanítási évben az iskolában indítható osztályok, a 
kollégiumban szervezhető csoportok számát, 

e) ellenőrizheti a köznevelési intézmény gazdálkodását, működésének 
törvényességét, hatékonyságát, a szakmai munka eredményességét, 
nevelési-oktatási intézményben továbbá a gyermek- és ifjúságvédelmi 
tevékenységet, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzése érdekében tett 
intézkedéseket; ha a fenntartó nem települési önkormányzat, a tanuló- 
és gyermekbalesetet jelenti a nevelési-oktatási intézmény székhelye 
szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, 

f) a köznevelési intézmény vezetőjének megbízása, kinevezése, a 
megbízás visszavonása, a jogviszony megszüntetésének jogával 
kapcsolatos, e törvényben foglalt korlátozó rendelkezések keretei között 
gyakorolja a munkáltatói jogokat a köznevelési intézmény vezetője 
felett, 
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g) jóváhagyja a köznevelési intézmény tantárgyfelosztását, továbbképzési 
programját, 

h) értékeli a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjában 
meghatározott feladatok végrehajtását, a pedagógiai-szakmai munka 
eredményességét, 

i) ellenőrzi a pedagógiai programot, a házirendet, valamint a SZMSZ-t.” 
 

A fenti jogszabályhelyek egyértelműen meghatározzák a helyi és nemzetiségi 
önkormányzat képviselő-testülete és az intézmény nevelő-testületének 
döntési jogosítványait. A hivatkozott szabályok megtartása kötelező, ismerete 

nélkülözhetetlen a jogszerű döntéshozatalhoz. 
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Hatósági Főosztály – Hatósági és Oktatási Osztály 
 

Tájékoztató a kisajátítási eljárásról, valamint a kapcsolódó eljárásokról 
 
Kisajátítási eljárás: 

Ingatlan tulajdonjoga kivételesen, közérdekből, azonnali, feltétlen és teljes 
kártalanítás mellett kisajátítás útján is megszerezhető. A kisajátítási eljárás 

kérelemre indul, melyet kizárólag a Magyar Állam vagy települési 
önkormányzat, illetve ezek nevében eljáró tulajdonosi jogokat gyakorló szerv, 
illetve egyes tevékenység végzésére jogosult harmadik személy nyújthat be. 

 
A kérelmet a hatóság honlapján közzétett formanyomtatványon 

(https://www.kormanyhivatal.hu/hu/hirek/kisajatitasi-kerelem-formanyomtatvany), 

ingatlanonként, a jogszabály által megkövetelt mellékletekkel együtt kell 

benyújtani. Az eljárásban a kisajátítást kérőn felül ügyfélnek minősül 
mindazon személy, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát a kisajátítás érinti 
(tulajdonos, vezetékjog jogosultja, végrehajtási jog jogosultja, stb.). 

 
A kisajátítási eljárásokban, valamint a kisajátítási terv záradékolására 

irányuló eljárásban az ügyfél, illetve annak képviselője elektronikus 
ügyintézésre kötelezett, amennyiben a kisajátítási terv záradékolása 
elektronikus úton történt, 

 
Amennyiben a záradékolás papíralapon történt, nem jogosult a kisajátítási 

eljárás során cselekményeit elektronikus úton végezni, nyilatkozatait 
elektronikus úton megtenni. Ebben az esetben a kérelmet hagyományos 
módon, papíralapon, postai úton – indokolt esetben személyes ügyfélfogadás 

keretében – szükséges benyújtani. 
 
A kisajátítási eljárást a kisajátítási hatóság, azaz a területileg illetékes 

kormányhivatal folytatja le. Az illetékességet a kisajátítani kért ingatlan 
fekvése határozza meg. A Komárom-Esztergom megyei ingatlanok 

vonatkozásában kisajátítási hatóságként a Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatal jár el. 
 

Az eljárás ügyintézési határideje 75 nap. Nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű ügyek eljárásának ügyintézési határideje 60 nap. 

 
A kisajátítási eljárás eljárási költségeit - ideértve az eljárásban kirendelt 
ügygondnok vagy eseti gondnok díját és költségeit is - a kisajátítást kérő 

viseli. A kisajátítási eljárás során a kisajátítási hatóság által hivatalból 
indított eljárások kisajátítási hatóság által megfizetendő költségeit a 
kisajátítást kérő a kisajátítási hatóság részére megtéríti. E rendelkezése a 

végrehajtási költségre nem vonatkozik. 
 

A kisajátítási hatóság a kérelem benyújtásától számított 8 napon belül – a 
kisajátítással érintett ingatlanok tulajdonosainak nevét és lakcímét, valamint 
az ingatlan helyrajzi számát tartalmazó – végzésével megkeresi az 

ingatlanügyi hatóságot a kisajátítási eljárás megindítása tényének és az 

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/hirek/kisajatitasi-kerelem-formanyomtatvany
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elidegenítési tilalomnak az ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzése, 
valamint az ingatlan tulajdoni lapján széljegyzett személynek és ingatlan-

nyilvántartási jogelődjének neve (cégneve) és lakcíme (székhelye) közlése 
érdekében. 
 

Kisajátításra kizárólag a Kstv-ben felsorolt közérdekű célok megvalósítása 
érdekében kerülhet sor. Az egyes közérdekű célokra vonatkozó különös 

szabályok figyelembevételével a hatóság a kisajátítás jogalapja körében 
alapvetően megvizsgálja, hogy 

 a közérdekű cél megvalósítása a tulajdon korlátozásával lehetséges-e 

 az ingatlan tulajdonjogának megszerzése adásvétel vagy csere útján 

meghiúsult-e 

 a közérdekű célt kizárólag az adott ingatlanon lehet-e megvalósítani 

 a közérdekű cél megvalósításával jelentkező közösségi előnyök jelentősen 
meghaladják-e a tulajdon elvonásával okozott kárt. 

 
Az eljárás során a hatóságnak rendelkeznie kell továbbá a jogosultat illető 
kártalanításról is. A kártalanítás főszabályként pénzben történik. Ha az 

építménnyel rendelkező ingatlant a kártalanításra jogosult lakhatásra, vagy 
egyéb célra használja, kérelmére csereingatlannal történő kártalanításról kell 
rendelkezni. 

 
A hatóság a kártalanítás módjától függetlenül az igazságügyi szakértőkről 

szóló 2016. évi XXIX. törvény szerinti szakértőt rendel ki az ingatlan forgalmi 
értékének megállapítása céljából. Az ingatlan jellegétől függően a szakértő 
mindazon tényezőt (lábon álló termés értéke, elvégzett mezőgazdasági 

munkák költsége, stb.) figyelembe veszi, mely kihatással van az ingatlan 
értékére. A hatóság intézkedik a szakértői vélemény ügyfelek részére történő 

megküldéséről és tárgyalást tűz annak megvitatása érdekében. 
 
A tárgyaláson kizárólag a szakértő köteles részt venni, az ügyfelek 

(kisajátítást kérő, tulajdonos, stb.) számára a részvétel jogosultság, 
megjelenésük hiánya a tárgyalásnak nem akadálya. 
 

Gyakorlati szempontból azonban indokolt az ügyfeleknek is megjelenni, mert 
a kártalanításra jogosult személy legkésőbb a tárgyaláson jogosult: 

 észrevételt tenni a szakértői véleményre 

 kérelmezni a szakértői vélemény kiegészítését 

 kérni a csereingatlannal történő kártalanítást 

 a kártalanítás tárgyában egyezséget kötni a kisajátítást kérővel. 
 

A kisajátítási eljárás lényege az, hogy a hatóság - a törvényi garanciák 
megtartása mellett - közhatalommal megfosztja az ingatlan tulajdonosát 
tulajdonjogától. Ezért ha a tárgyaláson nem merül fel olyan körülmény, mely 

megkérdőjelezné a szakértői vélemény megalapozottságát, önmagában az a 
körülmény, hogy a kártalanításra jogosult a megállapított kártalanítás 
összegével nem ért egyet, nem akadálya az ingatlan kisajátításának. A 

kártalanításra jogosult által a tárgyaláson tett nyilatkozatának nincs 
kihatása az őt megillető jogorvoslati jogra, az a kártalanítási összeg kifejezett 
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elfogadása esetén is megilleti, mind a jogalap, mind a kártalanítás nagysága 
tekintetében. 

 
Az eljárás a kisajátítás érdemében meghozott határozattal zárul, mely a 
közléssel válik véglegessé. A kisajátítási határozat véglegessé válását 

követően az ingatlan tulajdonjogát a kisajátítást kérő szerzi meg. A 
véglegessé válástól számítandó továbbá a kártalanítási összeg megfizetésének 

és az ingatlan birtokba bocsátásának határideje. A kártalanítási összeg – 
akárcsak a kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződésben kikötött 
ellenérték – adó- és illetékmentes, melyet egy összegben, bankszámlára 

történő utalással vagy postai úton történő készpénzkifizetéssel kell 
teljesíteni. 
 

A kormányhivatal határozata ellen igénybe vehető jogorvoslat: 
A kormányhivatal határozata ellen közigazgatási úton fellebbezésnek helye 

nincs, jogszabálysértésre hivatkozással a határozat közlésétől számított 15 
napon belül közigazgatási pert indítható. 
 

Azonnali jogvédelmet csak építménnyel rendelkező ingatlan esetében és csak 
ezen ingatlan kisajátítása jogalapjának vitatása esetén lehet biztosítani, a 
jogalap tárgyában hozott közbenső ítélet jogerőre emelkedéséig terjedő időre. 

 
Kisajátítási kérelem benyújtására kötelezés iránti eljárás: 

Amennyiben: 

 a helyi építési szabályzat változása a tulajdonosi és építési jogokat 

jelentősen akadályozza vagy megszünteti és az ingatlan adásvételére 
vonatkozó megállapodás a tulajdonos kezdeményezésére 5 éven belül nem 
jött létre, 

 vagy az ingatlanon létesített közérdekű használati jog, szolgalmi jog az 
ingatlan rendeltetésszerű használatát jelentősen akadályozza vagy 

megszünteti, a jog létesítésétől számított 2 éven belül 
a tulajdonos is kezdeményezheti az ingatlan megvásárlását és kisajátítását, 

feltéve, hogy az ingatlan tulajdonjogát a fenti korlátozások előtt szerezte meg. 
A feltételek fennállása esetén a hatóság határozattal kötelezi a települési 
önkormányzatot vagy az ingatlant érintő jog(ok) jogosultját az ingatlan 

kisajátítására irányuló kérelem benyújtására. 
 
Szakértő előzetes kirendelésére irányuló eljárás: 

Az eljárás során a lehetséges kisajátítást kérő kérelmére a hatóság az 
ingatlan esetleges jövőbeli kisajátítására vonatkozó szakvélemény 

elkészítésére szakértőt rendel ki. Az eljárásban kizárólag a kérelmező 
minősül ügyfélnek, ezért a kártalanításra jogosultak nem ismerhetik meg a 
szakértői véleményt. 

 
Az előzetes szakértői vélemény kisajátítási eljárásban történő felhasználása 

alapesetben a kisajátítást kérő nyilatkozatától függ, melyet a kisajátítási 
kérelemben terjeszthet elő. Amennyiben a kisajátítást kérő ezt nem 
kérelmezi, úgy a hatóság az általános szabályok szerint másik szakértőt 
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rendel ki. Bármelyik szakértői véleményt is használja fel a hatóság, azt az 
általános szabályok szerint megküldi az ügyfeleknek. 

 
Nemzetgazdaságilag kiemelt infrastruktúrafejlesztéshez kapcsolódó (jövőbeni) 
kisajátítási eljáráshoz kötelező előzetesen szakértő kirendelésére irányuló 

eljárást is kezdeményezni. Az előzetesen elkészített szakvéleményt a későbbi 
kisajátítási eljárásban kötelező alapul venni, felhasználni. 

 
Előmunkálatok engedélyezésére irányuló eljárás: 
Az eljárás során a lehetséges kisajátítást kérő és az előmunkálatokat végző 

szerv együttes kérelmére a hatóság az ingatlan valószínűsített, jövőbeli 
kisajátítása esetén határozattal engedélyezi, hogy azon a kisajátítás 
előkészítése érdekében szükséges méréseket, vizsgálatokat, régészeti 

feltárásokat, stb. végezzenek. Az előmunkálatot engedélyező határozat elleni 
közigazgatási per során azonnali jogvédelem biztosításának nincs helye. 

 
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások céljára 
történő kisajátításhoz szükséges előmunkálat esetén a kisajátítást kérő 

önállóan is kérheti az előmunkálat engedélyezését. 
 
Az ingatlan tulajdonosa (vagyonkezelője, használója) köteles tűrni, hogy az 

engedélyezett előmunkálatokat elvégezzék, az ezzel okozott kár 
megtérítéséért a kisajátítást kérő és az előmunkálatokat végző 

egyetemlegesen felelős. 
 
Építési korlátozási kártalanítás: 

Amennyiben a helyi építési szabályzat változásából az ingatlan 
tulajdonosának kára származik, és a kártalanítás mértékéről a tulajdonos és 

az önkormányzat 1 éven belül nem állapodik meg, a tulajdonos kérelme 
alapján a hatóság a kisajátítási kártalanítás szabályai szerinti kártalanítási 
eljárást folytat le. Ha az építési jogok megváltoztatására az építési jogok 

keletkezésétől számított 7 éven túl kerül sor, a tulajdonost csak a használat 
jogába való beavatkozásért illeti meg kártalanítás, feltéve, hogy a változás 
ellehetetleníti vagy megnehezíti a korábbi használatot. 

 
Bányaszolgalmi eljárás: 

A bányaszolgalmi jog szintén ingatlanhoz kapcsolódó korlátozás, amely 
ugyan nem jár a tulajdon elvonásával, azonban az ingatlan-nyilvántartásba 
bejegyzésre kerülhet, és a korlátozás ellentételezéseként az ingatlan 

tulajdonosát kártalanítás illeti. 
 

A bányaszolgalmi jog alapján a bányavállalkozó az ingatlan rendeltetésszerű 
használatát akadályozva bányászati létesítményeket, szállítóvezetékeket, 
egyéb berendezéseket helyezhet el, üzemeltethet. Két fajta bányaszolgalmi jog 

alapítható: 

 elhelyezési 

 vagy üzemeltetési célú. 
Az ingatlan-nyilvántartásba az üzemeltetési szolgalom kerül bejegyzésre. 
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A kérelmet szintén ingatlanonként (helyrajzi számonként) kell benyújtani. A 
kisajátítási hatóság döntésének véglegessé válása után nem a hatóság, 

hanem a bányavállalkozó feladata a bejegyzés kezdeményezése az illetékes 
földhivatali osztálynál. 
 

A kisajátítási eljárással analóg módon a bányavállalkozónak is meg kell 
kísérelnie a megegyezést az ingatlan tulajdonosával a szolgalom alapításáról 

és a fizetendő kártalanítási összegről, a kérelem benyújtása előtt. A kérelem 
kizárólag abban az esetben nyújtható be, ha ez a megegyezés nem jött létre. 
 

Vonatkozó jogszabályok: 

 a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 

 a kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, 
valamint a kisajátítással kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének 

egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet 

 a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 

 a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 
203/1998. (XII.19.) Korm.rendelet 

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

 az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 

 az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 

 az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 

 a Közigazgatási Perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 

 a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 
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Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály  
 

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

felhívás 
 
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Egyedi 

szennyvízkezelés” című (VP6-7.2.1.2-16 kódszámú) felhívás 
dokumentációja 

 
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulása az 
alábbi pontot érinti: 

A felhívás 4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja 
című pontja egy új szakasszal került kiegészítésre, így a támogatási kérelmek 
benyújtására 2022. 04.21-ig van lehetőség. 

A módosítás a 2022. január 22-én kezdődő szakasszal lép hatályba. 
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-egyedi-szennyvzkezels-cm-vp6-

7212-16-kdszm-felhvs-3 
 
Módosult az „Állattartó telepek megújításának támogatása” című (VP2-

4.1.1.9-21 kódszámú) felhívás 
 

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Állattartó telepek 
megújításának támogatása” című (VP2-4.1.1.9-21 kódszámú) felhívás 
dokumentációja.  

Felhívjuk a Tisztelt Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a felhívás 
módosulása szerint a 3. számú melléklet - Jogkövetkezmények lecserélésre 
került. 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-llattart-telepek-megjtsnak-
tmogatsa-cm-vp2-4119-21-kdszm-felhvs-1 

 
Módosult az „Állattartó telepek fejlesztésének támogatása” című (VP2-
4.1.1-20 kódszámú) felhívás 

 
Módosult a Széchenyi2020 keretében megjelent „Állattartó telepek 
fejlesztésének támogatása” című (VP2-4.1.1-20 kódszámú) felhívás 

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

tmogatsa-cm-vp2-411-20-kdszm-felhvs-5 
 
Módosult az „Állattartó telepek fejlesztésének támogatása” című (VP2-

4.1.1-20 kódszámú) felhívás 
 

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Állattartó telepek 
felújításának támogatása” című (VP2-4.1.1-20 kódszámú) felhívás 
dokumentációja. 

Felhívjuk a Tisztelt Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a felhívás 2. 
melléklet – Fogalomtár módosítása szerint kiegészítésre került a 
Megvalósítási hely:  

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-egyedi-szennyvzkezels-cm-vp6-7212-16-kdszm-felhvs-3
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-egyedi-szennyvzkezels-cm-vp6-7212-16-kdszm-felhvs-3
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-llattart-telepek-megjtsnak-tmogatsa-cm-vp2-4119-21-kdszm-felhvs-1
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-llattart-telepek-megjtsnak-tmogatsa-cm-vp2-4119-21-kdszm-felhvs-1
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-llattart-telepek-fejlesztsnek-tmogatsa-cm-vp2-411-20-kdszm-felhvs-5
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-llattart-telepek-fejlesztsnek-tmogatsa-cm-vp2-411-20-kdszm-felhvs-5
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 külön megvalósítási helyeknek kell tekinteni az egymástól fizikailag 
elkülönülő, tereptárgyakkal pl. kerítés, út, természetes víz… - 

elhatárolt, akár egy helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanokat, 
ingatlanrészeket, amennyiben a projektben megfogalmazott cél 
kizárólag az adott ingatlanra, ingatlanrészre irányul/vonatkozik. 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-llattart-telepek-fejlesztsnek-
tmogatsa-cm-vp2-411-20-kdszm-felhvs-6 

 
Módosult az „Állattartó telepek fejlesztésének támogatása ” című (VP2-
4.1.1-20 kódszámú) felhívás 

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Állattartó telepek 
fejlesztésének támogatása” című (VP2-4.1.1-20 kódszámú) felhívás 
dokumentációja. 

Felhívjuk a Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a felhíváshoz tartozó 0.2 
verziószámú elektronikus felület használatához és e-kérelem benyújtásához 

segítséget nyújtó felhasználói kézikönyv lecserélésre került a 0.3 verziószámú 
elektronikus felület használatához és e-kérelem benyújtásához segítséget 
nyújtó felhasználói kézikönyvre. 

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-llattart-telepek-fejlesztsnek-
tmogatsa-cm-vp2-411-20-kdszm-felhvs-8 
 

Megérkezett a kárenyhítési juttatás a gazdák számára –  
https://kormany.hu/hirek/megerkezett-a-karenyhitesi-juttatas-a-gazdak-

szamara 
 
Juh-és kecsketartóknak szóló új támogatás indul - 

https://kormany.hu/hirek/juh-es-kecsketartoknak-szolo-uj-tamogatas-
indul 

 
Tízmilliárd forintos méh állatjóléti pályázat nyílik - 
https://kormany.hu/hirek/tizmilliard-forintos-meh-allatjoleti-palyazat-

nyilik 
  
  Megkezdődött a viharkárt szenvedett gazdák kompenzálása - 

https://kormany.hu/hirek/megkezdodott-a-viharkart-szenvedett-gazdak-
kompenzalasa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-llattart-telepek-fejlesztsnek-tmogatsa-cm-vp2-411-20-kdszm-felhvs-6
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-llattart-telepek-fejlesztsnek-tmogatsa-cm-vp2-411-20-kdszm-felhvs-6
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-llattart-telepek-fejlesztsnek-tmogatsa-cm-vp2-411-20-kdszm-felhvs-8
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-llattart-telepek-fejlesztsnek-tmogatsa-cm-vp2-411-20-kdszm-felhvs-8
https://kormany.hu/hirek/megerkezett-a-karenyhitesi-juttatas-a-gazdak-szamara
https://kormany.hu/hirek/megerkezett-a-karenyhitesi-juttatas-a-gazdak-szamara
https://kormany.hu/hirek/megerkezett-a-karenyhitesi-juttatas-a-gazdak-szamara
https://kormany.hu/hirek/juh-es-kecsketartoknak-szolo-uj-tamogatas-indul
https://kormany.hu/hirek/juh-es-kecsketartoknak-szolo-uj-tamogatas-indul
https://kormany.hu/hirek/juh-es-kecsketartoknak-szolo-uj-tamogatas-indul
https://kormany.hu/hirek/tizmilliard-forintos-meh-allatjoleti-palyazat-nyilik
https://kormany.hu/hirek/tizmilliard-forintos-meh-allatjoleti-palyazat-nyilik
https://kormany.hu/hirek/tizmilliard-forintos-meh-allatjoleti-palyazat-nyilik
https://kormany.hu/hirek/megkezdodott-a-viharkart-szenvedett-gazdak-kompenzalasa
https://kormany.hu/hirek/megkezdodott-a-viharkart-szenvedett-gazdak-kompenzalasa
https://kormany.hu/hirek/megkezdodott-a-viharkart-szenvedett-gazdak-kompenzalasa
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Agrárügyi Főosztály 
 

Üzlet működési engedélyének kiadása  

növényvédő szer forgalmazása esetén 

 

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről  szóló 210/2009. 
(IX. 29.) Korm. rendelet (Ker. R.) 6.§ (2a) bekezdése szerint:  
 
A jegyző a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a 
nyilvántartási számmal együtt elektronikus úton megküldi 
a) állatgyógyászati készítmény vagy annak hatóanyaga, továbbá 
növényvédő szer és hatóanyagai forgalmazása esetén, az állatgyógyászati 
készítmények és azok hatóanyagának, valamint a növényvédő szerek és 
hatóanyagaik forgalmazására vonatkozó követelményeknek való 
megfelelés kérdésében 
aa) állatgyógyászati készítmény nagykereskedelme, valamint 
állatgyógyászati készítmény hatóanyagainak forgalmazása 
vonatkozásában az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak, 
ab) állatgyógyászati készítmény kiskereskedelme esetén a fővárosi és 
megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 
feladatkörében eljáró járási hivatalának (a továbbiakban: élelmiszerlánc-
biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal), 
növényvédő szer és hatóanyagai forgalmazása esetén a növény- és 
talajvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak 
(a továbbiakban: növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró 
kormányhivatal); 
b) élelmiszer, takarmány, állatgyógyászati készítménynek nem minősülő 
állatgyógyászati termék forgalmazása esetén az élelmiszerlánc-biztonsági 
és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalnak, termésnövelő 
anyag forgalmazása esetén a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró 
kormányhivatalnak. 
 
Fentiekből úgy tűnhet, hogy növényvédő szer kereskedelmi tevékenység 

bejelentést és nyilvántartásba vételt követően folytatható. Növényvédő 
szer és hatóanyagai azonban kizárólag üzletben forgalmazhatók a 
Ker. R. 7.§ (1) bekezdése és 3. melléklete alapján, tehát a tevékenység 

folytatásához működési engedély szükséges, mely eljárásban a jegyző az 
egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok 

kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 8. 
táblázat 7. pontja alapján szakhatóságként megkeresi a növény- és 
talajvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatalt. 

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

27.§-ai részletesen meghatározzák a növényvédő szer forgalmazás, 
tárolás, raktározás személyi és tárgyi feltételeit, melyek teljesülését a 
működési engedély kiadása előtt vizsgálni kell. Kérjük a Tisztelt Jegyző 

Kollégákat, hogy növényvédő szer forgalmazását kizárólag működési 
engedély alapján tegyék lehetővé 


