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Jogszabályfigyelő       

BELÜGYI ÁGAZAT 
A jogszabály száma és címe: 99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari 

tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról 

A jogszabály lényege: A helyi önkormányzat Kstv. 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti 

döntése esetén a tűzvédelmi hatóság a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi 

XC. törvény alapján vezetett nyilvántartásába felvett közszolgáltatókat 2016. július 1-jétől 

átvezeti a Kstv. 7. § (4) bekezdése szerinti nyilvántartásba. 

Hatálybalépés: 2016. július 1. Magyar Közlönyben való megjelenés: 2016. 

évi. 69. szám, 5338. o. (2016. május 13.) 

 

FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÁGAZAT 
A jogszabály száma és címe: 30/2016. (IV. 29.) FM rendelet a Tanyafejlesztési Program 

előirányzat keretében nyújtott támogatás 2016. évi igénybevételének feltételeiről 

A jogszabály lényege: A Tanyafejlesztési Program keretében nyújtott támogatás feltételei, melyre 

települési önkormányzatok is pályázhatnak. 

Hatálybalépés: 2016. április 30. Magyar Közlönyben való megjelenés: 2016. 

évi. 60. szám, 4845. o. (2016. április 29.) 

 

IGAZSÁGÜGYI ÁGAZAT 
A jogszabály száma és címe: 108/2016. (V. 18.) Korm. rendelet egyes közszolgálati tárgyú 

kormányrendeletek módosításáról 

A jogszabály lényege: A jogszabály módosítja a közigazgatási szakvizsga letételével 

kapcsolatos szabályozást a felsőfokú végzettséggel rendelkező polgármester vonatkozásában. 

Hatálybalépés: 2016. június 1. Magyar Közlönyben való megjelenés: 2016. 

évi 70. szám, 5406. o. (2016. május 18.) 

 

A jogszabály száma és címe: 2016. évi XL. törvény a polgári perrendtartásról szóló 1952. 

évi III. törvény, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény módosításáról 

A jogszabály lényege: A jogszabály a beadványok és okiratok elektronikus úton történő 

benyújtásának szabályait tartalmazza. 

Hatálybalépés: 2016. június 30. és július 

1. 

Magyar Közlönyben való megjelenés: 2016. 

évi 71. szám, 5521. o. (2016. május 20.) 

 

IPARI ÉS KERESKEDELMI ÁGAZAT 
A jogszabály száma és címe: 2016. évi XXIII. törvény a kiskereskedelmi szektorban történő 

vasárnapi munkavégzésre vonatkozó egyes törvények módosításáról 

A jogszabály lényege: A jogszabály módosítja a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. 

törvényt. Ennek értelmében a képviselő-testület rendeletet alkothat, amelyben szabályozza az 

üzletek éjszakai (22 és 6 óra közötti) nyitvatartási rendjét,  

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16069.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16069.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16060.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16060.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16070.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16070.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16071.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16071.pdf
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valamint a világörökségi területen működő, szeszes italt kimérő, árusító kereskedelmi, illetve 

vendéglátó üzletek 24 és 6 óra közötti nyitva tartásával összefüggő – a közbiztonság, illetve a 

köztisztaság fenntartásához kapcsolódó – többletfeladatokhoz igazodó összegű felügyeleti 

díjat. 

Hatálybalépés: 2016. április 16. Magyar Közlönyben való megjelenés: 2016. 

évi 53. szám, 4606. o. (2016. április 15.) 

 

KÖRNYEZETVÉDELMI ÁGAZAT 
A jogszabály száma és címe: 2016. évi XLVII. törvény a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény módosításáról 

A jogszabály lényege: A jogszabály adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő a települési 

önkormányzatok részére. 

Hatálybalépés: 2016. július 1. Magyar Közlönyben való megjelenés: 2016. 

évi 71. szám, 5584. o. (2016. május 20.) 

 

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI ÁGAZAT 
A jogszabály száma és címe: 100/2016. (V. 13.) Korm. rendelet az egyes vízgazdálkodási és 

vízvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 

A jogszabály lényege: A jogszabály módosítja többek között a vízgazdálkodási hatósági 

jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendeletet, amelyben a jegyzői 

engedélyhez kötött tevékenységeket sorolja fel. 

Hatálybalépés: 2016. június 15. Magyar Közlönyben való megjelenés: 2016. 

évi 69. szám, 5343. o. (2016. május 13.) 

 

A jogszabály száma és címe: 2016. évi XLVI. törvény a személyszállítási szolgáltatásokról 

szóló 2012. évi XLI. törvény módosításáról 

A jogszabály lényege: A települési önkormányzat rendeletében a közigazgatási területén a 

különleges személyszállító szolgáltatást nyújtó járművel végzett személyszállítási, vagy 

személyszállítási tevékenységet is tartalmazó szolgáltatás nyújtását szabályozhatja. 

Hatálybalépés: 2016. május 28. Magyar Közlönyben való megjelenés: 2016. 

évi 71. szám, 5582. o. (2016. május 20.) 

 

SZOCIÁLIS ÁGAZAT 
A jogszabály száma és címe: 2016. évi XXVI. törvény az egyes szociális és 

gyermekvédelmi tárgyú, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásait 

érintő törvények módosításáról 

A jogszabály lényege: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény 

módosítása a jövedelem számításának pontosítására irányul az egyes ellátásokra való 

jogosultság tekintetében. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 

módosítása az otthonteremtési támogatás feltételeit szabályozza. 

Hatálybalépés: 2016. május 1. Magyar Közlönyben való megjelenés: 2016. 

évi 55. szám, 4698. o. (2016. április 19.) 

Lezárva: 2016. május 20. 

Összeállította: Belügyminisztérium, Önkormányzati Módszertani Főosztály 

 

 

 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16053.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16053.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16071.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16071.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16069.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16069.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16071.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16071.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16055.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16055.pdf
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Jogértelmezés és jogalkalmazás 

Kötelező elektronikus kapcsolattartás a bíróságokkal, perkapu 
 

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) rendelkezései 

értelmében a jogi képviselővel eljáró fél, a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet, valamint 

a közigazgatási szerv 2016. július 1-től köteles elektronikus úton kapcsolatot tartani a polgári 

perben a bírósággal. E jogalanyok a hatályos szabályozás szerint a keresetlevelet elektronikus 

úton, általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás 

igénybevételével kötelesek benyújtani. A jelzett időpont előtt az elektronikus kapcsolattartást 

az érintettek önként választhatják. 

 

A Pp. szerint gazdálkodó szervezet a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az 

egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a 

lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági 

társulat, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek 

vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a 

szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, 

az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó. Az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési 

szerv, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány gazdálkodó tevékenységével 

összefüggő polgári jogi kapcsolataira is a gazdálkodó szervezetre vonatkozó rendelkezéseket 

kell alkalmazni. 
 

Folyamatban van az elektronikus kapcsolattartást elősegítő új szolgáltatás, a perkapu 

kidolgozása és a bevezetésével összefüggő jogszabály-módosítás. A Pp. módosításáról 

rendelkező T/10308. számú törvényjavaslatot az Országgyűlés május 10-én elfogadta, május 

20-án kihirdetésre került (2016. évi XL. törvény a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. 

törvény, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 

szóló 2015. évi CCXXII. törvény módosításáról). Rövidesen a Kormány elé kerül a perkapu 

szolgáltatás bevezetéséhez szükséges, valamint egyéb, az elektronikus ügyintézéssel 

kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról szóló előterjesztés, amely a szabályozott 

elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó 

szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet módosításával rendelkezik a 

szolgáltatás részletes szabályozásáról. 

 

A perkapuval kapcsolatban a http://nisz.hu/hu/eperkapu felületen érhetők el részletes 

információk. A felmerülő kérdéseket az eperkapu@nisz.hu címre lehet megküldeni. 

 

Keresetlevél elektronikus benyújtása közigazgatási és birtokvédelmi 
perekben 
A közigazgatási perekben, illetve a jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozatának 

megváltoztatása iránti perekben a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű 

gazdálkodó szervezet számára szintén kötelező az elektronikus kapcsolattartás 2016. július 1-

től. Ezekben a perekben a keresetlevelet elektronikus úton az elsőfokú közigazgatási 

határozatot hozó szervnél, illetve a birtokvédelmi határozatot hozó jegyzőhöz kell benyújtani. 

http://nisz.hu/hu/eperkapu
mailto:eperkapu@nisz.hu
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Az elsőfokú közigazgatási szerv a keresetlevelet az ügy irataival együtt öt napon belül 

felterjeszti a másodfokú közigazgatási határozatot hozó szervhez, amely azokat - a 

keresetlevélben foglaltakra vonatkozó nyilatkozatával együtt - tizenöt napon belül továbbítja a 

bírósághoz. Ha a keresetlevél a végrehajtás felfüggesztésére irányuló kérelmet is tartalmaz, a 

keresetlevelet és az ügy iratait az első fokon eljáró közigazgatási szerv három napon belül 

terjeszti fel a másodfokon eljáró közigazgatási szervnek, amely azt nyolc napon belül 

továbbítja a bírósághoz (Pp. 330. § (2) bek.). 

 

Ha a keresetet az első fokon eljáró közigazgatási szerv ellen kell megindítani, a 330. § (2) 

bekezdés alkalmazása során rá a másodfokú szervre vonatkozó rendelkezések irányadók. 

Az elsőfokú közigazgatási szerv a keresetlevelet és mellékleteit hivatali kapun továbbítja a 

másodfokú közigazgatási szerv részére. 

 

A kötelező vagy kizárólagos elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseket a 

2016. július 1. napján és az azt követően indult közigazgatási eljárás során hozott határozat 

bírósági felülvizsgálata iránti perekben, illetve a 2016. július 1. napján és az azt követően 

indult jegyző előtti birtokvédelmi eljárás során hozott birtokvédelmi határozat 

megváltoztatása iránti perekben kell alkalmazni. 

 

A közigazgatási és birtokvédelmi perekben az ÁNYK űrlapok egységesítése érdekében az 

IM-mel és az OBH-val történt egyeztetés alapján a következő eljárás került elfogadásra: 

 

Minden érintett szervezet saját űrlapot készít, melyen megtörténhet nála a keresetlevél 

benyújtása az alábbiak szerint: 

 

a. Az OBH által adott elektronikus nyomtatvány (közigazgatási perekben a K01, 

birtokvédelmi perekben a P26 jelzésű) szolgál mintaként a közigazgatási 

szervek és a jegyzők számára a saját határozataikkal szembeni keresetlevél 

benyújtására kialakítandó ÁNYK űrlapjuk elkészítéséhez; 

b. Ezt az adattartalmat a közigazgatási szerv, illetve a jegyző kiegészíti a Pp. által 

(330. § (1) bek., illetve 341/F. § (1) bek.) előírt speciális tartalmi elemekkel; 

c. Az űrlapot közzéteszi honlapján és célszerű, hogy az OBH honlapján is legyen 

megjelenítve az elérhetősége; 

d. Az OBH mintaként szolgáló elektronikus űrlapjának verzió-váltása esetén a 

közigazgatási szerv, illetve a jegyző gondoskodik az új verzióval egyező 

tartalmú saját ÁNYK űrlap elkészítéséről és közzétételéről; 

e. A minta-űrlapot és a közigazgatási szervek, jegyzők feladataival kapcsolatos 

tájékoztatót központilag közzé kell tenni (OBH honlapján, az Önkormányzati 

Értesítőben), a Miniszterelnökség Területi Közigazgatásért felelős 

államtitkárának megkeresésével gondoskodni kell a kormányhivatalok 

tájékoztatásáról. 

 

Hivatali kapuval rendelkező szervezetek az ÁNYK űrlap elkészítése érdekében ingyenesen 

igényelhetik az ÁNYT tervező szoftver rendelkezésükre bocsátását. Az ÁNYT-t a HKP 

csatlakozási kérdőíven lehet igényelni. 

További részletes információk a NISZ Perkapu Információs Oldalán, „Információk 

közigazgatási hatóságoknak” címen érhetők el. 
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Az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél, birtokvédelmi határozatot hozó 

jegyzőnél az ÁNYK űrlapot alapvetően a minta-űrlapok szerinti tartalommal kell elkészíteni, 

az alábbi eltérésekkel: 

1. A K01 űrlap címét célszerű megváltoztatni a következőre: „Űrlap közigazgatási szerv 

határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához”; 

2. A két űrlap 1.1. pontjában „Benyújtó” szerv, közigazgatási szerv neve helyett 

„Címzett” szerv neve szerepeljen, és az adott közigazgatási szerv, jegyző neve legyen 

feltüntetve. 

Kötelezően kitöltendő adatok: 

K01 
 1.1. Benyújtó közigazgatási/egyéb szerv neve 

 1.2. Bíróság kiválasztása 

 1.3. Felülvizsgálni kért határozat száma 

 2.1. A fél minősége 

 2.2. A fél neve 

 2.3. "Cég" választása esetén a Cégforma 

 2.4. A fél címe 

 3.1.1. Keresetlevélben megnevezett alperes megnevezése 

 Keltezés 

A keresetlevél ÁNYK mintájának kialakításakor a Pp. 121. § és 330. § (1) bekezdésében 

foglaltakra kell mindenképp figyelemmel lenni. 

 

P26 
 1.1. Benyújtó szerv neve 

 2.1. Bíróság kiválasztása 

 2.4. Pertárgyérték 

 2.4.1. Lerótt illeték 

 2.5. Felülvizsgálni kért határozat száma 

 3.1. A fél minősége 

 3.2. A fél neve 

 3.3. "Cég" választása esetén a Cégforma 

 3.4. A fél címe 

 4.1. A fél minősége 

 4.2. A fél neve 

 4.3. "Cég" választása esetén a Cégforma 

 4.4. A fél címe 

 Keltezés 

A keresetlevél ÁNYK mintájának kialakításakor a Pp. 121. § és 341/F. § (1) bekezdésében 

foglaltakra kell mindenképp figyelemmel lenni. 

A kormányhivataloknál a keresetlevél benyújtása érdekében nem ÁNYK, hanem iFORM 

elektronikus űrlap kerül bevezetésre. 

 

A birtokvédelmi perek esetében az elektronikus illetékfizetés lehetőségét célszerű (az 

elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 

CCXXII. törvény rendelkezései értelmében 2018. január 1-től kötelező) biztosítani. 

 

Készítette: Belügyminisztérium, Informatikai Helyettes Államtitkárság 
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A Kúria helyi önkormányzatokat érintő döntései  

 

Az ügy tárgya: jogalkotási kötelezettség elmulasztása 

A döntés elvi tartalma: A vízgazdálkodásról szóló törvényben kapott felhatalmazás alapján 

az önkormányzat köteles rendeletet alkotni a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésének szabályairól, amennyiben az adott településen találhatók 

szennyvízbekötéssel nem rendelkező ingatlanok. 

Az ügy száma: Köm.5059/2015/4. 

                          Köm.5060/2015/4. 

Az indítvány lényege: [1] A Kormányhivatal a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 132. § (1) bekezdés a) pontja alapján törvényességi 

felhívással élt a képviselő-testülete felé, hogy alkossa meg a vízgazdálkodásról szóló 1995. 

évi LVII. törvény (Vgt.) több rendelkezéséből eredő, a nem közművel összegyűjtött 

háztartási szennyvíz begyűjtésének szabályait tartalmazó önkormányzati rendeletét. 

[4]. Az önkormányzat a Vgt.-re hivatkozással előadta, hogy a közszolgáltató meghatározása 

nélkül nem lehet jogszerű rendeletet alkotni. Az önkormányzat rajta kívül álló okból, a 

beszerzési eljárás eredménytelensége miatt nem tudott ez idáig közszolgáltatási szerződést 

kötni. 

Részlet az indoklásból: [6] Az ügy érdeme tekintetében a Kúria a következőket állapította 

meg: A Vgt. a vízgazdálkodás körében több feladatot ró a települési önkormányzatokra. A 

Vgt. 4. § (2) bekezdés d) pontja alapján a települési önkormányzat – a vízgazdálkodási 

tevékenységek, mint közfeladatok (közszolgáltatások) körében – köteles gondoskodni a 

településen található szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetében a nem közművel 

összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének szervezéséről és ellenőrzéséről. A Vgt. 

44/C. § (1) bekezdés első mondata értelmében a települési önkormányzat vagy azok társulása 

kötelezően ellátandó közszolgáltatásként a közüzemi csatornahálózatba vagy a 

vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló kormányrendeletben meghatározott 

módon engedélyezett egyedi szennyvízkezelés után befogadóba nem vezetett háztartási 

szennyvíz begyűjtésére közszolgáltatást szervez és tart fenn. Ezek a jogszabályi 

rendelkezések szennyvízbekötés nélküli ingatlanok esetén helyi közszolgáltatás 

szervezéséről, fenntartásáról és ellenőrzéséről, mint önkormányzati feladatról szólnak. 

[8] Az ügy irataiból, illetve az indítványban foglaltakból következik, hogy a községben 

találhatók szennyvízbekötéssel nem rendelkező ingatlanok. A Vgt. fenti szabályai alapján a 

jelölt tárgykörben az önkormányzatnak rendeletalkotási kötelezettsége keletkezik.  

[9] Jelen ügyben a Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapította, hogy község 

önkormányzatának képviselő-testülete nem tett eleget a Vgt. 4. § (2) bekezdés d) pontjából, 

44/C. § (1) és (2) bekezdéséből fakadó, valamint 45. § (6) bekezdésében foglalt jogalkotási 

kötelezettségének, nem alkotta meg a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésének szabályait tartalmazó önkormányzati rendeletét. A Kormányhivatal kérelemre 

több határidő hosszabbítást engedélyezett éppen a végrehajtás érdekében, amely elmaradt a 

beszerzési eljárás eredménytelenségére hivatkozással. Ez azonban nem vezethet a 

közszolgáltatási kötelezettséghez kapcsolódó, törvényen alapuló jogalkotási kötelezettség 

meghiúsulásához. Az önkormányzat feladata a végrehajtás lehetőségét, módját megtalálni, és 

a kötelezettségét teljesíteni.[10] A Kúria felhívta a község önkormányzata képviselő-

testületét, hogy jogalkotási kötelezettségének 2016. év végéig tegyen eleget. 

Alkalmazott jogszabályok: A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (2) 

bekezdés d) pont, 44/C. § (1) és (2) bekezdés, 44/F. § (1) bekezdés, 45. § (6) bekezdés;  

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 45. § (3) bekezdés, 

59. § 

http://lb.hu/hu/print/onkugy/kom505920154-szamu-hatarozat
http://lb.hu/hu/print/onkugy/kom506020154-szamu-hatarozat
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Az ügy tárgya: települési adó 

A döntés elvi tartalma: Amennyiben a települési adó tárgya termőföld, úgy a föld 

haszonbérbeadásából származó jövedelem után keletkezett személyi jövedelem-adófizetési 

kötelezettség nem zárja ki, hogy az önkormányzat települési adót vessen ki. 

Az ügy száma: Köf.5069/2015/4. 

Az indítvány lényege: [2] A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Hatv.) 1/A. §-a 

lehetővé teszi, hogy az önkormányzat illetékességi területén rendelettel települési adót vessen 

ki. Az önkormányzatok egyre inkább élnek e lehetőséggel, s általában a termőföldet sújtják 

települési adóval. A Hatv. nem tartalmazza a települési adóra vonatkozó legfontosabb 

részletszabályokat, és az Alaptörvény 37. cikk (4) bekezdése miatt nincs lehetőség annak 

vizsgálatára, hogy a Hatv.-ben az alkotmányos garanciák érvényesülnek-e. 

[3] A rendelet a település közigazgatási területén lévő termőföldekből a szántó, gyep (rét 

vagy legelő) és gyümölcsös művelési ágba sorolt külterületi földrészletre állapítja meg az 

adókötelezettséget. Az Ör. 2. § (1) bekezdése a települési adó alanyaként a földrészlet 

természetes személy tulajdonosát, vagy amennyiben a földrészlet haszonélvezeti vagy 

özvegyi joggal terhelt, ezen jog jogosultját jelöli meg. Az Ör. 3. § a) pontja mentesíti 

ugyanakkor az adóalanyt, ha a termőföldet maga használja és a termőföld nem éri el azon 

területnagyságot, amely után az egységes területalapú támogatás igénybe vehető lenne. 

Részlet az indoklásból: [12] A Kúria elsőként az állapította meg, hogy az indítványozó az 

Ör.-el kapcsolatban nem vetette fel, hogy a termőföldre vonatkozóan mezőőri járulék-fizetési 

kötelezettség áll fenn, így ebből a szempontból eltérő jogszabályi tényállást kell a Kúriának 

elbírálni. 

[13] A Hatv. 1/A. § (1) bekezdése értelmében „[a]z önkormányzat az illetékességi területén 

rendelettel olyan települési adót, települési adókat vezethet be, amelyet vagy amelyeket más 

törvény nem tilt. Az önkormányzat települési adót bármely adótárgyra megállapíthat, feltéve, 

hogy arra nem terjed ki törvényben szabályozott közteher hatálya. A települési adónak nem 

lehet alanya állam, önkormányzat, szervezet, továbbá – e minőségére tekintettel – vállalkozó 

[52. § 26. pont].” 

[18] A Kúria megállapította, hogy az Ör. 1. §-a alapján a települési adó vagyonadó, így nem 

helytálló az az érvelés, amely szerint az Ör. a bérbeadásból keletkezett jövedelmet tekinti 

adótárgynak. Olyan szabálya az Ör.-nek nincs, amelyből az következne, hogy az abban 

szabályozott települési adó jövedelem típusú adó. Az Ör. 1. §-a szerint az adótárgy a 

külterületi földrészlet, így a települési adó tárgyának törvényességi megítélése során nincs 

annak szerepe, hogy az adónak mi a forrása. A vagyonadó az Ör. 3. § a) pontjába foglalt 

mentességi szabály útján nem vált jövedelemadóvá. Amennyiben a települési adó tárgya 

termőföld, úgy a föld haszonbérbeadásából származó jövedelem után keletkezett személyi 

jövedelem-adófizetési kötelezettség nem zárja ki, hogy az önkormányzat települési adót 

vessen ki. 

[20] A Hatv. 1/A. § (1) bekezdés utolsó mondat szerint a települési adónak nem lehet alanya 

állam, önkormányzat, szervezet, továbbá – e minőségére tekintettel – vállalkozó [52. § 26. 

pont]. Az Ör. 2. § (1) bekezdése értelmében „[a]z adó alanya az a természetes személy, aki a 

naptári év első napjána földrészlet tulajdonosa, vagy amennyiben a földrészlet haszonélvezeti 

avagy özvegyi joggal terhelt, ezen jog jogosultja, feltéve, hogy nem minősül a helyi adókról 

szóló 1990. évi C. törvény 52.§ 26. pontja alapján vállalkozónak.” 

[21] A fentiek alapján az is megállapítható, hogy a Hatv. 1/A. § (1) bekezdés utolsó 

mondatába foglalt adóalanyisággal kapcsolatos korlátot sem lépte túl az Ör., a vállalkozó e 

minőségében nem lehet a települési adó alanya. 

[22] A fentiekre tekintettel a Kúria Önkormányzati Tanácsa az indítványt elutasította. 

Alkalmazott jogszabályok: A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1/A. § 
 

http://lb.hu/hu/print/onkugy/kof506920154-szamu-hatarozat
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Az ügy tárgya: csatornadíj 

A döntés elvi tartalma: Az ivóvízvezeték meghibásodásából eredő szivárgás miatt elfolyt 

vízmennyiség nem számítható be a csatornadíj alapjába. 

Az ügy száma: Köf.5065/2015/4. 

Az indítvány lényege: [2] Az alperes hivatkozott arra, hogy a Budapest fogyasztási hely 

tekintetében a felperesnek nem tartozik, mert a vízvezeték meghibásodása miatt csőtörés 

következett be és a víz a környezetbe elszivárgott. A csőtörést 2010 szeptemberében 

javíttatta ki. Álláspontja szerint a csőtörést megelőző időszakra csupán átalány fizetési 

kötelezettség terheli. Az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvíz, 

valamint az önkormányzati tulajdonú vízi-közmű által biztosított szennyvízelvezetés, 

szennyvíztisztítás és kezelés legmagasabb hatósági díjának Budapest főváros közigazgatási 

területén történő megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás további feltételeiről szóló 

Fővárosi Közgyűlés rendelet szerint az ivóvízdíj fizetésének alapjául szolgáló ivóvíz 

mennyiséget vízmérővel, vízmérő hiányában a melléklet szerinti átalánnyal kell 

meghatározni. A Fővárosi Közgyűlés rendeletének értelmében a csatornadíj számításának 

alapját képező, a mért szennyvízmennyiség szivárgás, elfolyás miatt nem csökkenthető. 

Részlet az indoklásból: [3] A vízi-közmű szolgáltatásokról szóló 2011. évi CCIX. törvény 

egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet a hatályon 

kívül helyezett 38/1995.(IV.5.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltakkal 

egyező rendelkezést tartalmaz a 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 63. § (6) bekezdés c) 

pontjában, azaz a hatályos szabályozás alapján sem kell csatornadíjat fizetni az ivóvízvezeték 

meghibásodása következtében a környezetben elszivárgott víz után. 

[7] Az eldöntendő kérdés az, hogy csökkenthető-e a mért vízmennyiség a környezetbe 

elszivárgott vízmennyiséggel, és ez utóbbi alapján határozható-e meg a szennyvíz-elvezetési 

díjfizetési kötelezettség. 

[16] A Főv. Kgy.r. 2. § (2) bekezdés második mondata nem teszi lehetővé a csatornaműbe 

bekötött ingatlanon felhasznált teljes vízmennyiség szivárgás miatti csökkentését a 

csatornadíj alapjának meghatározásakor, holott az 38/1995.(IV.5.) Korm. rendelet – perben 

alkalmazható – 24. § (4) bekezdés c) pontja szerint az elszivárgott víz nem vehető 

figyelembe a szennyvíz mennyiségének megállapításánál. Maga az érintett önkormányzat 

sem vitatta, hogy a Főv. Kgyr. 2. § (2) bekezdés második mondata az 38/1995.(IV.5.) Korm. 

rendelet fenti szabályával kollízióban áll, sőt arra is felhívta a figyelmet, hogy az 

38/1995.(IV.5.) Korm. rendelet helyébe lépő, 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet jelenleg is 

hatályosan tartalmazza a korábbi szabályt. A 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 63. § (6) 

bekezdés c) pontja szerint nem vehető figyelembe a szennyvíz mennyiségének 

meghatározásánál az a vízmennyiség, amely a házi ivóvízhálózat, illetve a csatlakozó hálózat 

meghibásodása következtében a környezetben elszivárgott. 

17] A Főv. Kgyr. 2. § (2) bekezdés második mondata az 138/1995.(IV.5.) Korm. rendelet 24. 

§ (4) bekezdés c) pontjával, illetve jelenleg a 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 63. § (6) 

bekezdés c) pontjával ellentétes. Az Alaptörvény 32. cikk (3) bekezdése értelmében „[a]z 

önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem lehet ellentétes.” A Bszi. 24. § (1) bekezdés 

f) pontja értelmében a Kúria dönt az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközéséről 

és megsemmisítéséről, az 55. § (2) bekezdés a) pontja szerint a Kúria a más jogszabállyal 

ellentétes önkormányzati rendeletet megsemmisíti. 

Alkalmazott jogszabályok:  

Ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995.(IV.5.) Korm. rendelet 

24.§ (4) bekezdés c) pontja  

Vízi-közmű szolgáltatásokról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 63. § (6) bekezdés c) pontja 

Összeállította: Belügyminisztérium, Önkormányzati Módszertani Főosztály 

http://lb.hu/hu/print/onkugy/kof506520154-szamu-hatarozat
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Alapvető Jogok Biztosának jelentése az óvodai felvétel védőoltások 

elmaradása miatti elutasításáról  

(Jelentés az AJB-361/2016. számú ügyben) 

Az alapvető jogok biztosa átfogó vizsgálatot végzett a kötelező védőoltás felvételét 

elmulasztó gyermek óvodai felvételének elutasításával összefüggésben. Jelentését megküldte 

a belügyminiszternek és felkérte, hogy a jogszabályokban foglalt óvodai felvételi 

követelmények érvényesülése és e rendelkezésekkel koherens óvodai belső szabályzatok 

felülvizsgálata – így az óvodai felvételhez megkövetelt orvosi igazolás bemutatására 

vonatkozó szabályozás törlése – érdekében gondoskodjon arról, hogy a jelentés tartalmát 

valamennyi óvodát fenntartó önkormányzat jegyzője megismerje. A vizsgálat eredményéről 

készült, 2016. május 25-i jelentést az alábbiakban közzétesszük. A jelentés az Alapvető 

Jogok Biztosának Hivatala honlapján (http://www.ajbh.hu/), az Aktuális jelentések 

menüpontja alatt is elérhető. 

 

Az eljárás megindítása – A Hivatalomhoz érkező panaszbeadványok alapján tudomásomra 

jutott az a gyakorlat, hogy az óvodák elutasítják a hároméves kort betöltött gyermekek 

felvételét a védőoltások hiánya miatt az Országos Epidemiológiai Központ (a továbbiakban: 

OEK) módszertani levelében foglaltak alapján. A módszertani levél szerint „azoknál a 

gyermekeknél, akiknél bármelyik kötelezően előírt védőoltás elmaradt, azt a legrövidebb időn 

belül pótolni kell. Azok az orvosok, akik bölcsődében, óvodában nevelőszülőkhöz, 

gyermekotthonba illetőleg egyéb gyermekközösségbe, továbbá alap-, közép-, és felsőfokú 

oktatási intézménybe kerülő gyermekek/tanulók vizsgálatát végzik, az életkor szerint 

esedékessé vált oltások megtörténtét ellenőrizni, a hiányzó oltásokat pedig beadni kötelesek. 

Gyermekközösségbe, továbbá alsó- és középfokú oktatási intézménybe csak az előírt 

oltásokkal rendelkező gyermekek vehetők fel.” Jelzések érkeztek továbbá Hivatalomhoz a 

kötelező védőoltások megtagadásával összefüggő közigazgatási és szabálysértési hatóságok 

eljárási gyakorlatával (párhuzamos eljárások), illetve a gyámhivatal eljárásával (kiskorú 

veszélyeztetése), azok jogszabálysértő működésével kapcsolatban. A beadványokban 

kifogásolták a kötelező védőoltások esetén figyelembe vehető halasztási, mentesítési okok 

szűkre szabott rugalmatlan alkalmazását. Figyelemmel arra, hogy a kialakult jogi helyzet, 

valamint a hatósági gyakorlat nyomán felmerült a jogállamiság elvével és a jogbiztonság 

követelményével, az egyenlő bánásmód követelményével, a tisztességes eljáráshoz, a 

gyermekek védelemhez és gondoskodáshoz, illetve oktatáshoz, emberi méltósághoz való, 

valamint a testi és lelki egészséghez való joggal összefüggő visszásság gyanúja, az alapvető 

jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (a továbbiakban: Ajbt.) 18. § (1) bekezdése 

alapján átfogó vizsgálatot indítottam. A vizsgálat eredményes lefolytatása érdekében az Ajbt. 

21. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése alapján megkereséssel fordultam a Bácsalmási 

Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjéhez (a továbbiakban: jegyző), a Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Bajai Járási Hivatalának vezetőjéhez, továbbá a köznevelésért, valamint az 

egészségügyért felelős államtitkárokhoz. 

 

Az érintett alapvető jogok és alkotmányos elvek: 

 a jogállamiság elve és a jogbiztonság követelménye: „Magyarország független 

demokratikus jogállam.” [Alaptörvény B) cikk (1) bekezdés]; 

 

http://www.ajbh.hu/
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 az oktatáshoz való jog: „Minden magyar állampolgárnak joga van a művelődéshez. 

Magyarország ezt a jogot a közművelődés kiterjesztésével és általánossá tételével, az 

ingyenes és kötelező alapfokú, az ingyenes és mindenki számára hozzáférhető 

középfokú, valamint a képességei alapján mindenki számára hozzáférhető felsőfokú 

oktatással, továbbá az oktatásban részesülők törvényben meghatározottak szerinti 

anyagi támogatásával biztosítja.” [Alaptörvény XI. cikk] 

 a gyermekek védelemhez és gondoskodáshoz való joga: „Minden gyermeknek joga 

van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez és 

gondoskodáshoz.” [Alaptörvény XVI. Cikk] 

 a tisztességes hatósági eljáráshoz való jog: „Mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit 

a hatóságok részrehajlás nélkül, tisztességes módon és ésszerű határidőn belül 

intézzék.” [Alaptörvény XXIV. cikk]. 

 

Az alkalmazott jogszabályok 

 a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (Sztv.); 

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.); 

 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény (Ket.); 

 a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.); 

 az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (Eütv.); 

 gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.); 

 az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól szóló 

35/2011. (III. 21.) Korm. rendelet; 

 a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, 

valamint ahhoz kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) 

BM rendelet; 

 a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet; 

 a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet; 

 a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi 

intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet (a továbbiakban: NM rendelet). 

 

A megállapított tényállás – 1. A jegyző válaszában foglaltak szerint a szülők gyermeküket 

be kívánták íratni Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Óvodájába (a továbbiakban: 

Óvoda). Az Óvoda szervezeti és működési szabályzatának 3. pontja és házirendjének 4.1 

pontja előírja, hogy gyermeket óvodai nevelésbe venni orvosi igazolás csatolásával lehet, 

mely igazolja, hogy a „gyermek közösségbe felvehető”. A szülők nem kaptak ilyen tartalmú 

igazolást a gyermek orvosától, mert a kiskorú nem kapta meg az életkorára előírt kötelező 

védőoltásait. Az óvodavezető a megfelelő tartalmú orvosi igazolás hiányában a gyermek 

óvodai felvételét elutasította. A kapott tájékoztatás szerint a szülő az elutasító döntés ellen a 

fenntartónál eljárást kezdeményezett, valamint külön kérelmet nyújtott be a jegyzőhöz a 

gyermek óvodai felmentésére. A felülvizsgálati eljárás során a jegyző megsemmisítette az 

óvodavezető határozatát, egyben új eljárásra és döntéshozatalra utasította. Az óvodai 

felmentésre vonatkozó kérelmet elutasította. 

Az óvodavezető a szülőket tájékoztatta az új eljárás megindításáról, egyben kérte az SZMSZ-

nek és a házirendnek megfelelő orvosi igazolás benyújtását. 
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A szülő egy Ausztriában praktizáló gyermek- és ifjúsági orvos által kiállított igazolással 

igazolta, hogy a gyermek egészséges „semmilyen érv nincs az óvodába járás ellen,” mivel a 

gyermek orvosa a védőoltások hiánya miatt az Óvoda házirendjének és SZMSZ-ének 

megfelelő igazolást továbbra sem volt hajlandó kiadni. Az óvodavezető az igazolás 

birtokában a gyermeket felvette az óvodába, egyidejűleg erről és a kötelező védőoltások 

hiányáról értesítette a gyermekorvost, a védőnőket, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Bajai Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát, (a továbbiakban: Járási Hivatal) az 

Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálatát, valamint a jegyzőt. 

A jegyző véleménye szerint a jogszabályok egyike sem mondja ki, hogy a kötelező oltás be 

nem adása miatt a gyermek óvodai felvételét el kell utasítani. Jelezte egyben, hogy a kötelező 

védőoltások be nem adása miatti eljárásrenddel kapcsolatosan ellentétes álláspontok alakultak 

ki a Járási Hivatal, a jegyző és óvodavezető között. A Járási Hivatal hivatkozott az OEK 

módszertani levelében foglaltakhoz, miszerint „Gyermekközösségbe, továbbá alsó és 

középfokú oktatási intézménybe csak az előírt oltásokkal rendelkező gyermekek vehetők fel.” 

A jegyző hangsúlyozta, hogy a módszertani levélnek jogi értelemben kötelező ereje nincs, de 

a benne foglaltak az óvodavezetőben mégis kétséget ébresztettek a gyermek felvételénél. 

2. A Járási Hivatal vezetőjének tájékoztatása szerint a védőnő 2011. február 24-én 

jelezte a Népegészségügyi Intézetnek, hogy a gyermek a 2 hónapos korhoz kötött védőoltást 

nem vette fel, és a szülők az védőoltás beadására kitűzött új időpontban 2011. március 3-án 

sem jelentek meg, a 2011. március 7-én megküldött tértivevényes küldeményt pedig nem 

vették át. A Bajai Népegészségügyi Intézet 2011. március 29-én kelt végzésében felszólította 

a szülőket, hogy az oltást 2011. április 7-én adassák be gyermeküknek. Az édesanya 2011. 

április 7-én az oltás helyszínén megjelent és közölte, hogy az édesapa nem engedi beoltani a 

gyermeket. A Bajai Népegészségügyi Intézet hatósági eljárást indított védőoltási kötelezettség 

elmulasztása miatt, a törvényes képviselőt pedig a 2011. április 21-én kelt határozatával – a 

jogkövetkezményekre 2 történő figyelmeztetés mellett – kötelezte az életkorhoz kötött 

kötelező DPTa+IPV-i-Hib (2 hónapos) védőoltás felvételére 2011. április 28-i határidő 

kitűzése mellett. A szülők a kötelezésnek nem tettek eleget, ezért 2011. május 26-án kelt 

végzéssel a hatóság 5000 Ft eljárási bírságot szabott ki, a döntést a posta „nem kereste” 

jelzéssel küldte vissza, a hatóság a határozatot a Ket. 79. § (2) bekezdése alapján 

kézbesítettnek tekintette. 

Mindeközben a Járási Hivatal Népegészségügyi Intézete segítséget kért a Járási Hivatal 

Gyámhivatalától a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében. A Gyámhivatal 

tájékoztatása szerint Bácsalmás jegyzője 2012-ben elrendelte a gyermek védelembe vételét és 

egyben kötelezte a szülőt az elmaradt védőoltás beadatására. A hatóság 2014-ben a gyermek 

védelembe vételét fenntartotta. A Népegészségügyi Intézet megkereste ezt követően a 

Gyermekjóléti Szolgálatot, amely 2014 decemberében arról tájékoztatta, hogy a szociális 

munka eszközeivel megpróbáltak hatni a szülőre, de nem tudták meggyőzni a szülőt arról, 

hogy a védőoltás elmulasztása a fizikai elhanyagolás tényét meríti ki. 

A védőnő 2015. május 21-én ismételten értesítette a szülőt az elmaradt védőoltások 

pótlásáról, a védőoltás felvételének újabb kitűzött időpontja 2015. május 28-a volt. A szülő 

gyermekével a védőoltás napján nem jelent meg, ezért a Járási Hivatal 2015. június 15-én kelt 

végzésében a Ket. 94. § (1) bekezdés a) pontja alapján felszólította a védőoltás felvételének 

pótlására. Mivel a szülő nem tett eleget a felszólításnak a hatóság 2015. július 24-én kelt 

határozattal a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetés mellett elrendelte a 2 hónapos 

korban beadandó védőoltások felvételét, miközben a 3, 4 és 18 hónapos korban adandó 

oltások is elmaradtak. A határozatot az édesanya átvette, de a szülők továbbra is megtagadták 

az oltás felvételét. A Járási Hivatal 2015. szeptember 2-án kelt végzésében 50.000 Ft eljárási 

bírság megfizetésére kötelezte a szülőket, és az oltás beadásának új határidejét is kitűzte. A 

végzés 2015. szeptember 23-án jogerőre emelkedett. 
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Mivel a teljesítésre megadott határidő eredménytelenül telt el 2015. október 19-én kelt 

végzésében a Járási Hivatal a végrehajtás megindításáról döntött, ennek érdekében 

megkereste jegyzőt a köztartozás behajtása céljából. A kapott tájékoztatás szerint az ügyben 

szabálysértési eljárás nem indult. 

A Járási Hivatal vezetőjének véleménye szerint az Eütv. 57. § (1) bekezdése szerint a 

védőoltások célja a fertőző betegségekkel szemben aktív, illetve passzív védettség kialakítása. 

Az Eütv. 57. § (2) bekezdése értelmében a miniszter rendeletben határozza meg azokat a 

fertőző betegségeket, amelyek esetében életkorhoz kötötten kötelező védőoltás elrendelésének 

van helye. Az NM rendelet 5. §-a felsorolja azokat az életkorhoz kötött kötelező 

védőoltásokat, amelyeket a rendeletben meghatározott ütemezésben, az ott meghatározott 

életkorban kell beadni. Az Eütv. 56. § (3) szerint a kötelező járványügyi intézkedés 

foganatosításához nincs szükség a beteg beleegyezésére. Az NM rendelet. 14. § (1) alapján a 

védőoltásra kötelezett személy köteles védőoltást, továbbá – ha a védőoltást megelőzően 

szűrővizsgálat, vagy azt követően a védőoltás eredményének ellenőrzése szükséges – szűrő-, 

illetőleg ellenőrző vizsgálat céljából a megjelölt helyen és időben megjelenni, és magát az 

oltásnak, illetve a vizsgálatnak alávetni. A védőoltásra kötelezett kiskorú megjelenéséről 

törvényes képviselője gondoskodik. Az Eütv. 58. § (3) szerint a kötelező védőoltások alól 

mentesítést lehet kérni a lakóhely szerint illetékes egészségügyi államigazgatási szervnél, 

amely csak orvosi szakvéleménnyel alátámasztott egészségügyi indokból adható meg. 

A hivatalvezető hivatkozott az Alkotmánybíróság 39/2007. (VI. 20.) AB határozatára (a 

továbbiakban: Abh.), amely véleménye szerint egyértelmű állásfoglalást tartalmaz a kötelező 

védőoltások kérdésében. Az Abh. rögzíti, hogy az életkorhoz kötött védőoltások esetében a 

gyermek jogainak védelme és a járványügyi közérdek nem különíthető el teljesen, mivel az 

oltások jelentős részben a közösségben élő gyermekek egészségének védelmét szolgálják. A 

gyerekközösségek és általában a társadalom úgynevezett kollektív immunitásához azonban 

szükséges az, hogy az egyes betegségek elleni védőoltásokat az érintettek túlnyomó többsége 

megkapja. A fertőző betegségek terjedése és a járványok megjelenése akkor előzhető meg, ha 

a gyermekközösségek, illetve a társadalom immunizált tagjainak a száma nem csökken egy 

kritikus pont alá. Mindezek alapján a kötelező védőoltás elmaradása veszélyeztetheti az 

egyént és a közösséget. 

Az Alaptörvény XVI. cikk (1) bekezdése értelmében: ”Minden gyermeknek joga van a 

megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz.” 

Az Alaptörvény ezen előírása elsősorban a szülőre ró kötelezettséget, azonban nemcsak a 

családnak, hanem az államnak (állami intézményeknek, önkormányzatoknak, óvodáknak) 

biztosítani kell a gyermekek számára azt a védelmet és gondoskodást, amely a megfelelő testi, 

szellemi és erkölcsi fejlődésükhöz szükséges. Az államnak ezért akár a szülőkkel szemben is 

védelmezni kell a gyermekek önálló érdekeit. Mivel a védőoltások az érintett egyén és a 

társadalom többi tagjának egészségét védik, a gyermekeknek érdekük fűződik ahhoz, hogy 

megkapják az életkorhoz kötött védőoltásokat. A gyermekközösségek tagjainak érdekük 

fűződik ahhoz, hogy a közösség tagjai minél nagyobb számban legyenek immunizálva.  

Kifejtette a hivatalvezető azt is, hogy annak megítélése, hogy a magyar védőoltások rendje 

helyes-e, illetve az hordoz-e veszélyeket a beoltandó gyerekekre, nem a szülők, nem az óvoda 

vagy egyéb intézmények hatáskörébe tartozik. Az Alkotmánybíróság 34/1994. (VI. 24.) AB 

határozata ugyanis általános érvénnyel állapította meg azt, hogy a „tudományos igazságok 

kérdésében állást foglalni csak maga a tudomány lehet kompetens.”  

A hivatalvezető jelezte, hogy az Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti Szolgálata 2015. 

augusztus 5-én esetkonferenciát szervezett, amelyre meghívta a Járási Hivatalt is. A kérdés az 

volt, hogy a kiskorú felvehető-e az óvodába, mivel az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Egészségpolitikai Főosztálya a Járási Hivatal véleményével ellentétes szakvéleményt adott. 
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A szaktárca álláspontja szerint az Eütv. és az NM rendelet nem határoznak meg olyan 

normatív szabályt, amely arra vonatkozna, hogy az életkorhoz kötött kötelező védőoltás 

elmaradása esetén a gyermek nem látogathat nevelési, oktatási intézményt. 

A Járási Hivatal vezetőjének nyilatkozata szerint az Eütv. és az NM rendelet valóban csak 

arra állapít meg kötelezettséget, hogy mely védőoltások kötelezőek, azokat milyen 

ütemezésben és életkorban kell beadni. Az NM rendelet 5. § (8) bekezdése ugyanakkor a 

hiányzó oltások pótlásáról is rendelkezik az alábbiak szerint: „Azoknál a gyermekeknél, 

akiknél bármelyik kötelezően előírt védőoltás elmaradt, az elmaradt védőoltást a legrövidebb 

időn belül pótolni kell. Azok az orvosok, akik bölcsődébe, óvodába, nevelőszülőkhöz, 

gyermekotthonba, illetőleg egyéb gyermekközösségbe, továbbá alap-, közép- és felsőfokú 

oktatási intézménybe kerülő gyermekek vizsgálatát végzik, kötelesek az életkor szerint 

esedékessé vált oltások megtörténtét ellenőrizni. A hiányzó oltásokat az oltás végzésére 

jogosultaknak pótolniuk kell.” 

Az NM rendelet 16. § (3) bekezdés c) pontja alapján az Országos Epidemiológiai Központ 

által kiadott Védőoltási Módszertani Levél kimondja, hogy „Azoknál a gyermekeknél, akiknél 

bármelyik kötelezően előírt védőoltás elmaradt, azt a legrövidebb időn belül pótolni kell. Azok 

az orvosok, akik bölcsődébe, óvodába, nevelőszülőkhöz, gyermekotthonba, illetőleg egyéb 

gyermekközösségbe, továbbá alap-, közép-, és felsőfokú oktatási intézménybe kerülő 

gyermekek/tanulók vizsgálatát végzik, az életkor szerint esedékessé vált oltások megtörténtéi 

ellenőrizni, a hiányzó oltásokat pedig pótolni kötelesek. Gyermekközösségbe, továbbá alsó- és 

középfokú oktatási intézménybe csak az előírt oltásokkal rendelkező gyermekek vehetők fel.” 

A hivatalvezető válaszában utalt továbbá a köznevelésre vonatkozó szabályokra is, miszerint 

az Nkt. 24.§ (1) bekezdése szerint a köznevelési intézmények szakmai tekintetben önállóak, 

így szervezetükkel és működésükkel kapcsolatban minden olyan ügyben döntenek, amelyet 

jogszabály nem utal más szerv hatáskörbe. Az Nkt. 49. § (2) bekezdése szerint az óvodai 

felvételről az óvoda vezetője dönt, ahogyan az Nkt. 69. § (1) bekezdés g) pontja értelmében ő 

felel a nevelő és oktató munka egészséges, illetve biztonságos feltételeinek megteremtéséért. 

Mindezek alapján véleménye szerint az óvoda vezetőjének a felelőssége, hogy az 

intézményben olyan feltételeket teremtsen, amely nem veszélyezteti a közösségbejáró 

gyerekek egészségét. Többek között ezért szerepel – minden – óvoda házirendjében, hogy csak 

olyan orvosi igazolással vehető fel a jelentkező, amely azt igazolja, hogy a gyermek 

közösségbe felvehető. Ezek a szabályok a kötelező felvételt biztosító óvodára is érvényesek. 

A fentiekkel szemben az egyedi ügy panaszosa gyermekének orvosi igazolásán a következő 

szerepelt: „a gyermek rendszeres nephrológiai gondozás alatt áll. Nem fertőző. Védőoltásait 

nem kapta meg.” Az orvosi igazoláson nem lett feltüntetve, hogy a gyermek a közösségbe 

felvehető (mivel nem kapta meg az oltásait), így az igazolás nem felelt meg az óvoda 

házirendjében foglalt kritériumoknak. 

Fentiekre tekintettel a Járási Hivatal vezetőjének véleménye szerint az óvoda vezetője 

jogszerűen utasította el a kislány óvodai felvételét. Jelezte, hogy a jogszabályban normatívan 

nincs szabályozva ugyanakkor e kérdés, így a közoktatási intézmények vezetői tehetetlenek és 

a felelősség az ő kezükben van. Az óvodavezető tájékoztatta Járási Hivatalt, hogy a gyermek 

felvételi kérelmének időközben helyt adott, mivel a szülő egy Bécsben praktizáló háziorvos 

(aki nem a gyermek kezelőorvosa) által kiállított orvosi igazolást nyújtott be az Óvodának, 

melyen az szerepelt, hogy a gyermek egészséges, nincs érv az óvodába járás ellen. Ennek 

kapcsán megfogalmazta aggodalmát is, hogy mennyire vehető kötelező érvényűnek egy 

külföldön praktizáló háziorvos igazolása, aki a magyar jog területén nem feltétlenül 

rendelkezik kellő ismeretekkel. A kötelező védőoltások elmulasztása miatt indított ügyek 

kapcsán a Járási Hivatal vezetője előadta, hogy 2014-ben egy ügyben indult eljárás 

kampányoltás elmaradása miatt. A fiatal 16 éves volt, más járás területéről költözött Bajára, 

kötelező oltásai közül a Hepatitis-B elleni védőoltása hiányzott. 
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Az iskola-egészségügyi feladatokat ellátó védőnő jelzése után kibocsátott hatósági felszólítást 

követően a fiatal felvette védőoltását. 2015-ben 6 esetben indult a védőnő jelzése alapján 3 

gyermek (6 éves, két gyermek 18 hónapos, és 1 gyermek 20 hónapos) ügyében eljárás, akik a 

hatóság felszólítását követően pótolták az elmarad védőoltásokat. 

További 3 esetben indult eljárás – köztük a panaszos ügyében újra –, ahol a szülők 

oltásellenes nézete folytán az oltásokat mindezidáig nem sikerült beadatni. Két gyermek 

esetében a DPTa+IPV-Hib (2 hónapos) védőoltás, egy gyermek esetében az újszülött kori 

BCG oltás elmaradása miatt indult eljárás, mivel otthon született a gyermek, s a szülő nem 

volt hajlandó bevinni a kórházba beoltatni. Ezekben az esetekben is a védőnő jelzésére az 

oltás elmaradását követő 2 hónapon belül megindult az eljárás. 

Jogalkalmazási gyakorlatuk alapját az NM rendelet 13. § (1)-(2) bekezdései azt jelentik, 

miszerint a területi védőnő az ellátási területére vonatkozóan havonta köteles jelenteni a járási 

hivatalnak az esedékességet követő hónap 5. napjáig a folyamatos oltási rend szerint végzett 

oltásokat, továbbá az oltásnak az esedékessége hónapját követő 2 hónapot meghaladó 

elmaradását. Az iskolai kampányoltásokról szóló jelentést az oltásra kijelölt időszakot követő 

hónap 15. napjáig az iskola-egészségügyi feladatokat ellátó védőnő küldi meg a járási 

hivatalnak. A védőnő 3 alkalommal tértivevényes levélben tájékoztatja a szülőket az esedékes 

oltások beadatásáról. Amennyiben a szülők a védőnő felhívása ellenére sem oltatják be 

gyermeküket, írásban jelzi hatóság felé az oltás elmaradását. 

A Járási Hivatal ezt követően a Ket. 94. § (1) bekezdés a) pontja (A Ket. 94. § (1) bekezdése alapján 

akkor, ha a hatóság a hatósági ellenőrzés befejezéseként megállapítja, hogy az ügyfél a jogszabályban, hatósági 

döntésben foglalt előírásokat megsértette, és a jogszabály vagy hatósági döntés megsértése a jogellenes 

magatartás megszüntetésével, a jogszerű állapot helyreállításával orvosolható, a hatóság felhívja az ügyfél 

figyelmét a jogszabálysértésre, és megfelelő határidő megállapításával, a jogkövetkezményekre történő 

figyelmeztetéssel végzésben kötelezi annak megszüntetésére. Ha a felhívásban meghatározott határidő 

eredménytelenül telt el, vagy annak alkalmazása kizárt, a hatóság hivatalból megindítja a hatáskörébe tartozó 

eljárást, így az eljárási cselekmények megtételét és a jogkövetkezmény megállapítását is.) szerinti 

figyelmeztető végzést küld a szülőknek, amelyben felhívja figyelmüket az oltás elmaradására, 

helyszín és időpont megadásával felhívja a szülőket az oltás beadatására, és tájékoztatja őket 

arról, hogy amennyiben a kötelezettségüknek nem tesznek eleget, közigazgatási hatósági 

eljárás indul, mely során eljárási bírság is kiszabható. Ha a felszólító végzés 

eredménytelennek bizonyul, közigazgatási hatósági eljárást indít a Ket. 29. § (3) bekezdése 

alapján írásban értesíti a szülőket. Az Eütv. 58. § (7) bekezdése szerint, ha a védőoltás 

igénybevételére köteles személy e kötelezettségének írásbeli felszólításra sem tesz eleget, az 

egészségügyi államigazgatási szerv a védőoltást elrendeli. Ha a határozat jogerőre emelkedik 

és a gyermeket továbbra sem oltották be, végzésben eljárási bírság kiszabására kerül sor, majd 

a Ket. 140. §-a szerint eredménytelenség esetén megindul a végrehajtási eljárás. A Járási 

Hivatal gyakorlatában mindezidáig a Ket. szerinti eljárási bírságot alkalmazta, az Sztv. 239. 

§-a szerinti fertőző betegség elleni védekezés elmulasztása szabálysértés elkövetése miatt nem 

indított eljárást, gyakorlatukban a Ket. és az Sztv. együttes alkalmazása nem jelent meg. A 

hivatalvezető véleménye szerint addig, amíg hatóságként csak a bírságolás lehetőségével 

élhetnek ilyen ügyekben, nincsen olyan érdemi szankcionálási lehetőségük, amely valós 

kikényszeríthetőséget eredményezne. 

A bírságokat a szülők kijátsszák, még ha be is fizetik, a gyermeket nem oltatják be, ami 

hosszú távon felveti a gyermek közösségbe való felvehetőségének kérdését is és a probléma 

fokozódik. 

3. Az egészségügyért felelős államtitkár megkeresésemre adott válaszában hivatkozott 

Eütv. 57. § (2) bekezdésében foglaltakra, amely szerint az egészségügyért felelős miniszter 

rendeletben határozza meg azokat a fertőző betegségeket, amelyek esetében életkorhoz 

kötötten kötelező védőoltás elrendelésének van helye. 
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Az NM rendelet 4. § (2) bekezdése szerint az adott évi védőoltási tevékenységre vonatkozó 

feladatok gyakorlati végrehajtásához szükséges ismereteket az OEK által évente kiadott, az 

adott év védőoltási tevékenységére vonatkozó módszertani levél határozza meg. Az NM 

rendelet 5. § (8) bekezdése értelmében „azoknál a gyermekeknél, akiknél bármelyik 

kötelezően előírt védőoltás elmaradt, az elmaradt védőoltást a legrövidebb időn belül pótolni 

kell. Azok az orvosok, akik bölcsődébe, óvodába, nevelőszülőkhöz, gyermekotthonba, illetőleg 

egyéb gyermekközösségbe, továbbá alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézménybe kerülő 

gyermekek vizsgálatát végzik, kötelesek az életkor szerint esedékessé vált oltások megtörténtét 

ellenőrizni. A hiányzó oltásokat az oltás végzésére jogosultaknak pótolniuk kell.” 

Az értesítési kötelezettséget az Eütv. 58. § (6) bekezdése rögzíti, mikor kimondja, hogy „a 

védőoltás módjáról, céljáról, helyéről és idejéről a védőoltásra kötelezett személyt, illetve 

törvényes képviselőjét értesíteni kell. A védőoltásra kötelezett kiskorú személy megjelenéséről 

a törvényes képviselő köteles gondoskodni.”Az NM rendelet 15. § (1) bekezdés b)-c) pontjai 

alapján a védőnő köteles írásban értesíteni a körzetébe és az általa ellátott oktatási 

intézménybe tartozó oltandó személy törvényes képviselőjét az oltás esedékességéről, 

jelentőségéről, a beadás helyszínéről és időpontjáról, a várható általános reakciókról és a 

védőoltás elmulasztásának következményeiről. Elmaradt oltás esetén ismételt értesítést küld, 

és ugyanazon oltandóra vonatkozó háromszori eredménytelen írásbeli megkeresés esetén 

értesíti a járási hivatalt. Az NM rendelet 14. § (l)-(2) bekezdései a védőoltási kötelezettség 

teljesítésével kapcsolatosan tartalmaznak rendelkezések, így azt, hogy a védőoltásra kötelezett 

személy köteles védőoltás céljából a megjelölt helyen és időben megjelenni, és magát az 

oltásnak alávetni. 

A védőoltásra kötelezett kiskorú megjelenéséről törvényes képviselője gondoskodik. Ha a 

védőoltásra kötelezett személy bármilyen okból a védőoltás helyén a megjelölt időben nem 

tud megjelenni, ezt a körülményt – kiskorú esetében a törvényes képviselő – köteles a 

megjelölt helyen haladéktalanul bejelenteni. Ez esetben a védőoltás új időpontjáról a 

védőoltásra kötelezett személv értesítést kap. Az Eütv. és az NM rendelet hatályos szabályai 

az államtitkár álláspontja szerint nem határoznak meg olyan normatív szabályt, miszerint 

gyermekközösségbe, oktatási intézménybe csak az előírt oltásokkal rendelkező gyermekek 

vehetők fel. A módszertani levelek is olyan szakmai eljárásrendeknek minősülnek, amelyek 

nem normatív aktusok, hanem a jogszabály gyakorlati végrehajtásához adnak szakmai 

útmutatókat, szakmai ismereteket. 

Az Eütv. 58. § (7) bekezdése rendelkezik arról, ha a védőoltás igénybevételére köteles 

személy e kötelezettségének írásbeli felszólításra sem tesz eleget, az egészségügyi 

államigazgatási szerv a védőoltást elrendeli, valamint az NM rendelet 16. § (1) bekezdés f) 

pontja is rögzíti, hogy a járási hivatal köteles elrendelni a védőoltásra kötelezett személy 

oltását, amennyiben a védőoltásra kötelezett személy a jogszabályban előírt védőoltási 

kötelezettségének nem tesz eleget. Ha az írásbeli felszólítás átvétele ellenére a védőoltási 

kötelezettség teljesítésére a kötelezettnek felróható okból nem kerül sor a járási hivatal 

határozattal elrendeli a védőoltásra kötelezett kiskorú személy oltását. A határozat kötelezést 

tartalmaz és a Ket. 72. § (1) bekezdése szerint szükséges előírni, hogy a védőoltásra kötelezett 

kiskorú köteles védőoltás céljából a megjelölt helyen és időben megjelenni, és magát az 

oltásnak alávetni, illetve arról is kell rendelkezni, hogy a kiskorú személy megjelenéséről a 

törvényes képviselő köteles gondoskodni. Ugyancsak szükséges a határozatban felhívni a 

figyelmet a kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményekre. 

Amennyiben a határozattal elrendelt védőoltásra a kötelezettnek felróható okból nem kerül 

sor, akkor a kötelezettel (szülő, törvényes képviselő) szemben anyagi szankciók – amelyek az 

államtitkár véleménye szerint egyidejűleg együttesen is – alkalmazhatóak a teljesítés 

kikényszerítése érdekében: 
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a) A Ket. alapján, ha a végrehajtás meghatározott cselekmény elvégzésére irányul, a 

teljesítés elmaradása esetén a végrehajtást foganatosító szerv a kötelezettel szemben 

vagyoni helyzete és jövedelmi viszonyai vizsgálata nélkül eljárási bírságot szabhat ki. 

Az eljárási bírság legkisebb összege esetenként ötezer forint, legmagasabb összege 

természetes személy esetén ötszázezer forint. Az eljárási bírság ismételten kiszabható, 

ha a kötelezett a meghatározott cselekményt a bírságot kiszabó végzésben 

megállapított végrehajtási határidő alatt nem teljesítette, továbbá ha a meghatározott 

magatartásra vonatkozó rendelkezést ismételten megszegi. 

b) Az Sztv. alapján fertőző betegség elleni védekezés elmulasztása szabálysértését követi 

el az a személy, aki a védőoltásra vonatkozó jogszabály előírásait megsérti, amiért 

ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. Általános 

szabálysértési hatóságként a fővárosi, illetve megyei kormányhivatal járási (fővárosi 

kerületi) hivatala jár el. 

Az államtitkár arra a kérdésre, hogy „mi eredményezi azt, hogy a gyermek három éves 

korának betöltéséig a védőoltás felvételét elrendelő határozat nem kerül végrehajtásra” 

kifejtette, hogy feltételezhetően a jelenlegi jogi szabályozás adta anyagi szankcionálási 

lehetőségek nem jelentenek kellő visszatartó erőt az oltást megtagadó szülők számára. 

A védőoltásra kötelezett gyermekről vezetett nyilvántartással kapcsolatosan pedig utalt arra, 

hogy azt szintén az NM rendelet szabályozza, annak 15. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a 

védőnő nyilvántartja az ellátási területén az oltásra kötelezetteket, vezeti az oltási 

nyilvántartást, továbbá a 15. § (2) bekezdés a) pontja szerint pedig az oltóorvos nyilvántartást 

vezet a területi ellátási kötelezettségéhez tartozó oltandó személyekről. Ha egy család nem 

jelentkezik be a házi gyermekorvoshoz, a területi védőnő ellátási kötelezettségét az ESzCsM 

rendelet szerint gyakorolja, melynek 3. § gc) bekezdése alapján a védőnő feladata a 

gyermekjóléti szolgálat és a háziorvos írásbeli értesítése, ha a törvényes képviselő a területi 

védőnői ellátás (családlátogatás) igénybevételét megtagadja, hatósági eljárás kezdeményezése 

a gyermek bántalmazása, súlyos elhanyagolása, a gyermek önmaga által előidézett súlyos 

veszélyeztető magatartása, vagy egyéb súlyos veszélyeztető ok fennállása esetén. A Gyvt. 5. § 

n) pontja alapján a veszélyeztetettség olyan – a gyermek vagy más személy által tanúsított – 

magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek 

testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza. Ha a szülésre nem 

egészségügyi szolgáltató által működtetett intézményben kerül sor, akkor a Kr. 5. § (1) 

bekezdése előírja, hogy az ellátás igénybevételéről a várandós nő a terhesség betöltött 36. 

hetéig dönthet. Az ellátás igénybevételét választó várandós nő a döntés meghozatalát 

követően haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül a felelős személy közreműködésével 

négy példányban kitölti a 4. melléklet szerinti adatlapot. A 4. melléklet szerinti adatlapot a 

felelős személy juttatja el az egészségügyi szolgáltató részére. 

A Kr. 5. § (3) bekezdése alapján a várandós nő a kitöltött adatlap egy példányának átadásával 

– a kitöltést követő legfeljebb 3 napon belül – tájékoztatja a területi védőnői ellátásról szóló 

jogszabályban meghatározott védőnőt, a területileg illetékes házi gyermekorvost (háziorvost) 

vagy a választott házi gyermekorvost (háziorvost) arról, hogy az e rendelet szerinti ellátást 

tervezi igénybe venni. A Kr. 9. § (1) bekezdés szerint a felelős személy a szülés 

megtörténtéről a védőnőt és – az anya nyilatkozata alapján – a házi gyermekorvost 

haladéktalanul, de legkésőbb 72 órán belül telefonon vagy elektronikus úton értesíti. A fenti 

rendelkezések értelmében a várandós nő az intézeten kívüli szülés tervezése esetén köteles 

értesíteni a területileg illetékes védőnőt és a területileg illetékes vagy a választott házi 

gyermekorvost, a felelős személy pedig a szülés megtörténtéről köteles őket értesíteni. 

 

 



Önkormányzati Hírlevél  2016. évi 6. szám 
19 

Az oltási kötelezettség teljesítése alól két jogintézmény ad felmentést, átmeneti időszakra 

vagy véglegesen az Eütv. 58. § szerint: 

(1) A kezelőorvos a kötelező védőoltás elhalasztásáról dönt, ha a védőoltásban 

részesítés a beteg egészségi állapota miatt nem lehetséges, vagy a védőoltás a beteg 

egészségét vagy meglévő betegségét várhatóan károsan befolyásolná és a védőoltás 

beadásához fűződő közegészségügyi érdeket nem veszélyeztető időn belül a körülmény olyan 

változása várható, amely a beteg védőoltásban részesítését lehetővé teheti. 

(2) Az elhalasztott kötelező védőoltást a halasztásra okot adó körülmény megszűnését 

követően haladéktalanul pótolni kell. 

(3) A kezelőorvos, a beteg vagy a beteg törvényes képviselője a beteg lakóhelye szerint 

illetékes egészségügyi államigazgatási szervnél kérelmezheti a védőoltás alóli mentesítést, ha 

a védőoltásban részesítés a beteg egészségi állapota miatt nem lehetséges, vagy a védőoltás a 

beteg egészségét vagy meglévő betegségét várhatóan károsan befolyásolná, és a körülmény 

változása belátható időn belül nem várható. 

(3a) A (3) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell a mentesítés indokoltságát 

alátámasztó, kezelőorvos által adott szakvéleményt. 

Az államtitkár hangsúlyozta: az Eütv. rendelkezéseiből egyértelműen megállapítható, akár a 

védőoltás elhalasztása, akár az oltás alóli mentesítés kizárólag egészségi okok, vagyis az 

oltásokkal kapcsolatos kontraindikációk mérlegelése alapján történhet. 

Az államtitkár kifejtette azt is, hogy hatályos jogszabályi előírás nem rendelkezik az 

óvodavezető kötelezettségéről annak kapcsán, hogy milyen kötelezettsége van az illetékes 

megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró szervezeti egysége, járási 

hivatala, vagy más szervek, személyek felé az életkorhoz kötötten kötelező védőoltással nem 

rendelkező gyermek felvétele esetén. Hivatkozott ugyanakkor az Nkt. 62. § (1) bekezdés g) 

pontjára, amely a pedagógus alapvető feladatainak részét képező kötelességek között említi, 

hogy „a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg 

minden lehetséges erőfeszítést: felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi előírások 

betartásával és betartatásával, a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, a szülő - és 

szükség esetén más szakemberek – bevonásával.” 

Álláspontja szerint ez utóbbi rendelkezéssel összhangban van az, illetve nem zárja ki azt, 

hogy a pedagógus felhívja a szülők figyelmét az életkorhoz kötött védőoltási kötelezettség 

teljesítésére, illetve a szülők elutasító magatartása esetén tájékoztassa a területileg illetékes 

védőnőt, vagy a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatalt az elmaradt kötelező 

védőoltásokról. Végül jelezte, hogy az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú 

törvények módosításáról szóló 2015. évi LXXVII. törvény 2015. július 1-jei hatálybalépéssel 

pontosította az Eütv. 58. § (3a) bekezdését. A módosítás konkretizálta, hogy az életkorhoz 

kötött kötelező védőoltások alóli mentesítésnél az érintett gyermek vagy nagykorú személy 

kezelőorvosa adjon igazolási szakvéleményt, mivel ő az, aki az adott esetet, és a mentességet 

szükségessé tevő okot pontosan ismeri. A módosítás tartalmazta továbbá az egészségügyi és a 

hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. 

törvény pontosítását is az iskolai kampányoltások és más kötelező védőoltások esetén az 

elektronikus [az Országos Szakmai Információs Rendszer (OSZIR) Védőoltási és oltóanyag 

logisztikai alrendszerébe történő] adattovábbítás jogi megalapozása érdekében, amellyel az 

adatnyilvántartások pontosabbá és jobban nyomon követhetővé válnak. 

4. A köznevelésért felelős államtitkár válaszában hangsúlyozta, hogy az óvodai 

jogviszony létesítenek feltételei az Nkt. 8. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint 49. § (1)-(2) 

bekezdéseiben foglaltak összefüggésében határozhatók meg, e szabályok az életkorhoz és a 

lakóhelyhez kötöttséget szabják a felvétel feltételéül. Az óvodai felvételi eljárásban a 

gyermek életkora, illetve lakóhelye igazolásának kérdéséről az EMMI rendelet 20. § (3) 

rendelkezik. 
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Ennek értelmében az óvodai beiratkozáshoz (a jogviszony létesítéséhez) a gyermek nevére 

kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, továbbá a szülő 

személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa szükséges. Mindezek alapján 

tehát a jogszabályok a védőoltások teljesülését alátámasztó orvosi igazolás felmutatásának 

kötelezettségét az óvodai jogviszony létesítése eljárásában nem követelik meg. Ahhoz sem 

adnak felhatalmazást, hogy a köznevelési intézmények vezetői intézményi belső 

szabályzataikban ezt előírják feltételként, különös tekintettel a védőoltások teljesülésével, 

illetve annak teljesülése alóli mentességgel kapcsolatos hatáskörökre. Az oltás 

végrehajthatóságának megítéléséről az NM rendelet 4. §-a alapján a kezelőorvos dönt, az 

adott évi védőoltási tevékenységre vonatkozó az NM rendelet 5-13. §-ai, a 15. §-a és 16. §-a 

szerinti feladatok gyakorlati végrehajtásához szükséges ismereteket az OEK által évente 

kiadott, az adott év védőoltási tevékenységére vonatkozó módszertani levele határozza meg. 

Mindezek ismeretében az államtitkár álláspontja szerint a hivatkozott EMMI rendelet 5. § (1) 

bekezdés a) pontja ahhoz ad felhatalmazást, hogy az intézmények a házirendjükben a 

gyermek, tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó 

előírásokat rögzítsenek. 

A gyermek távolmaradásával, mulasztásával kapcsolatos szabályokat az EMMI rendelet 51. 

§-a tartalmazza, amely szerint a beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem 

látogathatja a nevelési-oktatási intézményt, ha a gyermek ismét egészséges és részt vehet a 

foglalkozásokon azt orvosnak kell igazolnia a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos 

időtartamának téltüntetésével. Az EMMI rendelet 51. §-a továbbá arról is rendelkezik, hogy 

ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását a szülőnek igazolnia kell. A 

mulasztást az óvodában igazoltnak kell tekinteni, ha: a szülő előzetesen bejelentette az 

óvónőnek, hogy gyermekét nem viszi az intézménybe, továbbá, ha a gyermek beteg volt, és 

azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja. A házirendben tehát azon feltételek 

szabályozásához kap felhatalmazást a nevelési-oktatási intézmény, amely az igazolás 

teljesítésének módjára irányul, konkrétan annak meghatározására, hogy a mulasztás napjától 

számítva hány napon belül és milyen formában kell igazolnia a szülőnek a gyermek 

távolmaradását. Az államtitkár végül válaszában azt is kifejtette, hogy véleménye szerint 

jogsértő a hatályos jogszabályok alapján az óvodai felvétel, a mulasztás – köztük a 

betegségek – igazolásának eljárásával összefüggő óvodai szabályozás. 

 

A vizsgálat megállapításai 
I. A hatáskör tekintetében – A feladat- és hatáskörömet, valamint ennek ellátásához 

szükséges vizsgálati jogosultságaimat az Ajbt. határozza meg. A törvény 18. § (1) bekezdése 

szerint az alapvető jogok biztosához bárki fordulhat, ha megítélése szerint hatóság (ideértve a 

közszolgáltatást végző szervet is) tevékenysége vagy mulasztása a beadványt tevő személy 

alapvető jogát sérti vagy annak közvetlen veszélyével jár, feltéve, hogy a rendelkezésre álló 

közigazgatási jogorvoslati lehetőségeket – ide nem értve a közigazgatási határozat bírósági 

felülvizsgálatát – már kimerítette, vagy jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva. Az 

Nkt. 1. § (2) bekezdése alapján a köznevelés közszolgálat, melynek része az óvodai feladatok 

ellátása, és amelynek általános kereteit és garanciáit az állam biztosítja. Az óvodai ellátás 

biztosítása a Mötv. 23. § (5) bekezdése alapján a helyi önkormányzat feladata. Az Országos 

Epidemiológiai Központ annak alapító okirata szerint költségvetési szerv, amely ellátja az 

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási 

feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 

323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet, a magyar Nemzeti Kábítószer Adatgyűjtő és 

Kapcsolattartó Központ feladatainak ellátásával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 28/2004. 

(II. 28.) Korm. rendelet, az egyes személyazonosításra alkalmatlan ágazati (egészségügyi, 

szakmai) adatok körének meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes 
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szabályokról szóló 76/2004. (VIII. 19.) ESzCsM rendelet, az emberi alkalmazásra kerülő 

gyógyszerek forgalomba hozataláról szóló 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet, a fertőző 

betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről 

szóló NM rendelet alapján a hozzá telepített feladat- és hatásköröket. 

A fővárosi, illetve a megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei 

kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról 

szóló 2010. évi CXXVI. törvény 3. §-a értelmében a fővárosi és megyei kormányhivatal a 

kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységekből és járási, illetve a 

fővárosban fővárosi kerületi hivatalokból áll. A járási hivatal a jogszabályban megállapított 

hatáskörét önállóan gyakorolja. A járási hivatal által ellátandó egyedi ügyben a fővárosi és 

megyei kormányhivatal utasítási joggal nem rendelkezik. A 20/A. § (1) bekezdése alapján a 

megyei kormányhivatal kirendeltségeiként járási hivatalok működnek. Megállapítom, hogy 

mind az Országos Epidemiológiai Központ, mind a Járási Hivatal államigazgatási szervnek 

minősül, amelyekre – a köznevelési intézményekhez, valamint azok fenntartóihoz hasonlóan 

– az ombudsman vizsgálati jogosultsága az Ajbt. hatásköri szabályai értelmében egyértelműen 

kiterjed. Eljárásom során figyelemmel voltam arra a tényre is, hogy a panaszos ügyében az 

érdemi jogorvoslati lehetőségeit kimerítette, hiszen az Nkt. 37. § (2) bekezdése értelmében az 

óvoda intézkedésével szemben eljárást indított a fenntartónál, míg az OEK módszertani 

levelében foglaltakkal szemben a panaszosnak nem állt rendelkezésre jogorvoslati lehetőség.  

 

II. Az érintett alapvető jogok és elvek tekintetében – Az alapjogi biztos egy adott 

társadalmi probléma mögött álló összefüggés-rendszer feltárása során autonóm, objektív és 

neutrális módon, kizárólag alapjogi érvek felsorakoztatásával és összevetésével tesz eleget 

mandátumának. Az ombudsmani intézmény megalakulása óta az országgyűlési biztos 

következetesen, zsinórmértékként támaszkodott az Alkotmánybíróság alapvető jogállami 

garanciákkal és az alapjogok tartalmával kapcsolatos elvi megállapításaira, valamint – az 

ombudsmani jogvédelem speciális vonásainak megfelelően – alkalmazta az alapjogkorlátozás 

alkotmányosságát megítélni hivatott alapjogi teszteket. Az Alaptörvény vonatkozó 

rendelkezéseinek szövege Alaptörvény Negyedik Módosításának hatályba lépését követően 

továbbra is nagyrészt megegyezik az Alkotmányban foglaltakkal, az alkotmányos 

követelmények és alapjogok tekintetében jellemzően nem tartalmaz olyan rendelkezéseket, 

amely ellentétesek volnának a korábbi alkotmányunk szövegével. Az Alkotmánybíróság a 

22/2012. (V. 11.) AB határozatában arra mutatott rá, hogy „az előző Alkotmány és az 

Alaptörvény egyes rendelkezései tartalmi egyezősége esetén éppen nem a korábbi 

alkotmánybírósági döntésben megjelenő jogelvek átvételét, hanem azok figyelmen kívül 

hagyását kell indokolni”. A 13/2013. (VI. 17.) AB határozat kiemelte, hogy az adott 

határozatban vizsgált törvényi rendelkezések esetében már az Alaptörvény Negyedik 

Módosítása alapján jár el a korábbi alkotmánybírósági határozatokban foglaltak 

felhasználhatóságát illetően. 

A testület ennek kapcsán elvi éllel mondta ki, hogy „az Alkotmánybíróság a hatályát vesztett 

alkotmánybírósági határozat forrásként megjelölésével, a lényegi, az adott ügyben felmerülő 

alkotmányossági kérdés eldöntéséhez szükséges mértékű és terjedelmű tartalmi vagy 

szövegszerű megjelenítéssel hivatkozhatja vagy idézheti a korábbi határozataiban kidolgozott 

érveket, jogelveket. Az indokolásnak és alkotmányjogi forrásainak ugyanis a demokratikus 

jogállamban mindenki számára megismerhetőnek, ellenőrizhetőnek kell lennie, a jogbiztonság 

igénye az, hogy a döntési megfontolások átláthatóak, követhetőek legyenek. A nyilvános 

érvelés a döntés indoklásának létalapja. A korábbi határozatokban kifejtett érvek 

felhasználhatóságát az Alkotmánybíróság mindig esetről esetre, a konkrét ügy kontextusában 

vizsgálja.” 
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Ha összevetjük az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésében, az Alaptörvény XXIV. cikk (1) 

bekezdésében, XVI. cikkében, valamint az Alaptörvény XXVIII. cikk (7) bekezdésében 

foglaltakat a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 2. § (1) 

bekezdésének, 67. § (1) bekezdésének, 57. § (1) és (5) bekezdésének szövegével, akkor az 

állapítható meg, hogy a jelen vizsgálat tárgyát képező jogállamiság elve és a tisztességes 

eljáráshoz, a jogorvoslathoz, valamint a gyermekek védelemhez és gondoskodáshoz való joga 

tekintetében nem hoz olyan érdemi változást az Alaptörvény szövege, mely a korábbi 

alkotmánybírósági gyakorlat elvetését, tartalmi átértékelését alátámasztaná. Így elvi 

megállapításaim megfogalmazása, az alapjogok és az alkotmányos elvek értelmezése során – 

ellenkező tartalmú alkotmánybírósági döntés megszületéséig – irányadónak tekintem az 

Alkotmánybíróság által mind az Alaptörvény hatályba lépését megelőzően, mind pedig az azt 

követően meghozott határozatai indokolásában kifejtett megállapításokat, következtetéseket. 

A tisztességes eljárás jogának érvényesülése kapcsán annyi változást érdemes kiemelni, hogy 

immár külön alkotmányi rendelkezés nevesíti a tisztességes hatósági eljáráshoz való jogot. 

1. Az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdése alapján Magyarország független, 

demokratikus jogállam, amelynek nélkülözhetetlen eleme a jogbiztonság. Az 

Alkotmánybíróság által gyakran hivatkozott tétel, hogy a jogbiztonság az állam – s elsősorban 

a jogalkotó – kötelességévé teszi annak biztosítását, hogy a jog egésze, egyes részterületei és 

az egyes jogszabályok is világosak, egyértelműek, működésüket tekintve kiszámíthatóak és 

előreláthatóak legyenek a norma címzettjei számára. A jogállamiságnak számos összetevője 

van, a jogállamiság elvéből folyó egyik legfontosabb alapkövetelmény ugyanakkor éppen a 

közhatalom, a közigazgatás törvény alá rendeltsége: a közhatalommal rendelkező szervek a 

jog által megállapított működési rendben, a polgárok számára megismerhető és kiszámítható 

módon szabályozott korlátok között fejtik ki tevékenységüket. Demokratikus jogállamban 

ahhoz, hogy a természetes és jogi személyek életviszonyaikat, működésüket, magatartásukat a 

jog által előírtakhoz tudják igazítani, az elvárt kötelezettségeiknek eleget tudjanak tenni, 

szükség van a joganyag és a jogi eljárások stabilitására, a változásokra való felkészüléshez 

megfelelő idő biztosítására, az egyértelműségre, a követhetőségre és az érthetőségre. 

A jogbiztonság ugyanakkor nem csupán az egyes normák egyértelműségét követeli meg, de 

az egyes jogintézmények működésének kiszámíthatóságát is. A jogállami garanciák kapcsán 

lényeges, hogy az Alkotmánybíróság már 1992-es alaphatározatában elvi éllel mutatott rá 

arra, hogy a minisztériumi, egyéb központi állami szervektől származó, jogi iránymutatást 

tartalmazó leiratok, körlevelek, iránymutatások, útmutatók, állásfoglalások és egyéb 

informális jogértelmezések, amelyek nem a jogalkotási törvény garanciális szabályainak 

betartásával kerülnek kibocsátásra, sértik a jogállamiság alkotmányos követelményét, így az 

ezekkel való irányítás alkotmányellenes. 

Az ilyen jogi aktusok jogbizonytalanságot teremtenek, kiszámíthatatlanná teszik a jogalanyok, 

a jogalkalmazó szervek magatartását. Bár a bennük foglalt jogértelmezésnek, jogalkalmazási 

szempontnak semmiféle jogi ereje, kötelező tartalma nincs, miután az államigazgatás 

központi szervei bocsátják ki, alkalmasak arra, hogy a címzetteket megtévesszék, s a 

címzettek kötelező előírásként kövessék azokat. Az pedig, hogy jogilag nem létező, semmis 

aktusok alakíthatják a gyakorlatot, alkotmányosan tarthatatlan és megengedhetetlen. (Lásd a 

60/1992. (XI. 17.) AB határozatot, hivatkozik az elvi jellegű megállapításra a későbbiekben a 45/2001. (XI. 17.) 

AB határozat és a 33/2008. (III. 20.) AB határozat.) 

2. Az Alaptörvény XI. cikk (1)-(2) bekezdése alapján minden magyar állampolgárnak 

joga van a művelődéshez, Magyarország ezt a jogot a közművelődés kiterjesztésével és 

általánossá tételével, az ingyenes és kötelező alapfokú, az ingyenes és mindenki számára 

hozzáférhető középfokú, valamint a képességei alapján mindenki számára hozzáférhető 

felsőfokú oktatással, továbbá az oktatásban részesülők törvényben meghatározottak szerinti 

anyagi támogatásával biztosítja. 
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Az Alaptörvény a személyiség kibontakoztatásának, a tájékozott és felelős polgárrá válásnak 

az egyik alapvető feltételeként valamennyi magyar állampolgár jogát elismeri a műveltség 

megszerzésére törekvéshez. E jog érvényesítése szükségszerűen állami cselekvést igényel: az 

állam az elengedhetetlenül fontos ismeretek megszerzését, a gyermekek megfelelő fejlődését 

a kötelező – és ezzel összhangban – bárki számára ingyenesen hozzáférhető alapfokú 

oktatással biztosítja. 

Az Alkotmánybíróság a 3046/2013. (II. 28.) AB határozatában kiemelte, hogy az oktatáshoz 

való jog, valamint az államot terhelő intézményvédelmi kötelezettség tartalmával már több 

határozatában foglalkozott, az ezekben kifejtett álláspontját pedig az Alaptörvény XI. cikk (2) 

bekezdésével összefüggésben is fenntartja. Hangsúlyozza, hogy a mindenkori törvényhozó és 

végrehajtó hatalom alkotmányos joga és egyben kötelessége az oktatási rendszer 

működtetésének folyamatos figyelemmel kísérése, a felmerülő hibák kijavítása, a 

hiányosságok pótlása, a működési zavarok elhárítása, az ellehetetlenülés megakadályozása. 

Az alaptörvényi követelmények keretén belül, indokolt esetben a törvényhozót megilleti az 

oktatási intézményrendszer módosításának, átalakításának joga. A megtett lépésekért éppúgy, 

mint a szükséges intézkedések elmaradásáért a felelősség a mindenkori kormányzatot terheli.  

3. A gyermek megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemhez 

és gondoskodáshoz való jogát az Alaptörvény XVI. cikk (1) bekezdése rögzíti. A gyermeket 

főszabályként minden olyan alapvető jog megillet, mint bármely más embert, de ahhoz, hogy 

a jogok teljességével képes legyen élni, biztosítani kell számára az életkorának megfelelő 

minden feltételt a felnőtté váláshoz. Erre tekintettel kifejezetten a gyermekek jogaként rögzíti 

a törvény a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges védelemre és 

gondoskodásra való jogot. E védelemre és gondoskodásra a gyermek mindenkivel szemben 

igényt tarthat. A gyermek szülei, családja, az állam és a társadalom valamennyi tagja köteles a 

gyermek jogait tiszteletben tartani, és a társadalom fennmaradásának zálogaként biztosítani 

számára a megfelelő fejlődéséhez szükséges feltételeket. A gyermekek e joga az állam 

kötelességét alapozza meg a gyermek személyiségfejlődése intézményes védelmére. A 

gyermek, mint az alapjogok alanya oldalán az életkorból adódó hátrányokat az állam oldaláról 

az az intézményvédelmi kötelezettség egyenlíti ki, hogy az államnak aktívan kell cselekednie 

a gyermekek alapvető jogainak előmozdítása, érvényesülése és védelme érdekében. Ezt az 

alaptételt megtaláljuk a Gyermekjogi Egyezménynek a preambulumában is, amely rögzíti, 

hogy a gyermeknek, figyelemmel fizikai és szellemi érettségének hiányára, különös 

védelemre és gondozásra van szüksége, nevezetesen megfelelő jogi védelemre, születése előtt 

és születése után egyaránt. 

Az Egyezmény minden gyermekekkel kapcsolatba kerülő intézményt és hatóságot a gyermek 

legjobb érdekének megfelelő eljárásra kötelez. 

4. Az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdése tartalmazza, hogy mindenkinek joga van 

ahhoz, hogy ügyeit a hatóságok – ide értve a közszolgáltatást végző szerveket – részrehajlás 

nélkül, tisztességes módon és ésszerű határidőn belül intézzék, illetve a törvényben 

meghatározottak szerint indokolják. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a közigazgatás 

törvényessége akkor valósul meg, ha jogilag szabályozott eljárási keretek között működik. 

Nem hagyható figyelmen kívül továbbá, hogy a kiszámíthatóság – beleértve az egységes 

jogalkalmazást – és az eljárási garanciák biztosítása szorosan összekapcsolódik az egyes 

alanyi alapjogok, szabadságjogok védelmével, mintegy kölcsönösen feltételezik egymást. Az 

Alkotmánybíróság számos esetben elvi éllel mutatott rá arra, hogy az alanyi jogok 

érvényesítésére szolgáló eljárási garanciák a jogbiztonság alkotmányos követelményéből 

erednek, de szoros kapcsolatban állnak a jogegyenlőséggel, törvény előtti egyenlőséggel is. A 

megfelelő eljárási garanciák nélkül működő eljárásban ugyanis a jogbiztonság az, ami 

sérelmet szenved. A tisztességes eljárás követelménye olyan minőség, amelyet az eljárás 

egészének és körülményeinek figyelembevételével lehet megítélni. 
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A tisztességes eljáráshoz való jog abszolút jog, amellyel szemben nem létezik mérlegelhető 

más alapvető jog vagy alkotmányos cél, mert már maga is mérlegelés eredménye. Olyan 

jogalkalmazói eljárást foglal magában, amely a materiális jogállam értékrendjének 

megfelelően, a demokratikus alkotmányfejlődés során kikristályosodott alapelvek és 

szabályok alapján zajlik. 

 

III. A vizsgált ügy tekintetében 

1. A kötelező védőoltások felvétele, valamint elmulasztásának jogkövetkezményei 
A védőoltás célja az Eütv. 57. § (1) bekezdése értelmében a fertőző betegségekkel szembeni 

aktív, passzív védettség kialakítása. Az életkorhoz kötötten kötelező védőoltások elrendelését 

az Eütv. felhatalmazása alapján az NM rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései határozzák meg. Az 

egészségügyi államigazgatási szerv a mentesítés indokoltságát alátámasztó, a kezelőorvos 

által adott szakvélemény ismeretében, kérelemre az Eütv. 58. § (3) bekezdése alapján 

mentesítést adhat a védőoltás alól a törvényben foglalt feltételek fennállása esetén. 

Az Eütv. 58. § (6) bekezdése értesítési kötelezettséget ír elő, mikor kimondja, hogy „a 

védőoltás módjáról, céljáról, helyéről és idejéről a védőoltásra kötelezett személyt, illetve 

törvényes képviselőjét értesíteni kell. A védőoltásra kötelezett kiskorú személy megjelenéséről 

a törvényes képviselő köteles gondoskodni.” Hasonlóan fogalmaz az NM rendelet 14. § (1) 

bekezdése is, amely rögzíti, hogy a védőoltásra kötelezett személy „köteles védőoltás, 

továbbá – ha a védőoltást megelőzően szűrővizsgálat, vagy azt követően a védőoltás 

eredményének ellenőrzése szükséges – szűrő-, illetőleg ellenőrző vizsgálat céljából a 

megjelölt helyen és időben megjelenni, és magát az oltásnak, illetőleg vizsgálatnak alávetni. A 

védőoltásra kötelezett kiskorú megjelenéséről törvényes képviselője gondoskodik.” 

Az Alkotmánybíróság a kötelező védőoltásokra vonatkozó szabályok alkotmányosságával 

összefüggésben leszögezte, hogy „a gyermekek egészségének védelme és a fertőző betegségek 

elleni védekezés alkotmányosan elfogadható indok az alapjog-korlátozásra.” Továbbá az 

Abh. rögzíti azt a tételt is, „hogy az oltás elmaradása elfogadhatatlan mentességet jelentene 

azok számára, akik nem egészségügyi vagy lelkiismereti okból, hanem azért nem oltatják be 

magukat (gyermeküket) mert bíznak abban, hogy mások megkapják az oltást, és így nem lesz 

járvány, ezért ők sem fertőződnek meg.” Az Alkotmánybíróság úgy ítélte meg, hogy általában 

véve az életkorhoz kötött védőoltások nem minősíthetők szükségtelen alapjog-korlátozásnak, 

mivel életkorhoz kötött védőoltások alkalmas és szükséges eszköznek minősülnek egyfelől a 

gyermekek megfelelő testi, szellemi, erkölcsi fejlődésének biztosításához, másfelől az egész 

társadalomnak fertőző betegségekkel, járványokkal szembeni védelméhez. A gyermekek testi-

lelki integritásához való jogának és a szülők gyermekeik gondozásához fűződő alapjogának 

korlátozását szükségessé teszi egyrészt az állam intézményes (objektív) alapjog-biztosítási 

kötelezettsége, másrészt a közegészségügyi, járványügyi közérdek, mint alkotmányos cél. Az 

Abh. szerint „a védőoltások elmaradása veszélyeztetheti az egyént és a közösséget. […] Az 

állam kötelessége, hogy kizárólag olyan betegségek megelőzésére írjon elő oltási 

kötelezettséget, amelyek esetében az feltétlenül indokolt, és a gyermekek csak olyan 

védőoltásokat kapjanak, amelyek a lehető legkisebb egészségügyi kockázattal járnak. Az 

állam köteles gondoskodni arról, hogy a gyermekek megfelelő életkorban kapják meg az 

oltásokat.” 

Rámutatott arra is, hogy „nemcsak a családnak, hanem az államnak is biztosítania kell a 

gyermekek számára azt a védelmet és gondoskodást, amely a megfelelő testi, szellemi és 

erkölcsi fejlődésükhöz szükséges. Ezért az államnak akár a szülőkkel szemben is védelmeznie 

kell a gyermekek önálló érdekeit. Mivel a védőoltások az érintett egyén és a társadalom többi 

tagjának egészségét védik, a gyermekeknek érdekük fűződik ahhoz, hogy megkapják az 

életkorhoz kötött védőoltásokat. Továbbá a gyermekközösségek tagjainak érdekük fűződik 

ahhoz, hogy a közösség tagjai minél nagyobb számban legyenek immunizáltak.” 
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Ezeket az általam jelenleg is irányadónak tekintett alkotmánybírósági megállapításokat alapul 

véve vizsgáltam meg alapjogi-alkotmányossági szempontból az elmaradt védőoltások 

utólagos pótlására vonatkozó rendelkezéseket és a Járási Hivatal által a védőoltások pótlása 

érdekében folytatott hatósági eljárását, gyakorlatát. Lényegesnek tartom kiemelni, hogy az 

alapvető jogok biztosaként jogkorlátozásra, illetve magánszemélyekkel szembeni szankciók 

alkalmazására nem feladatom javaslatot tenni, mivel ez jellemzően nem fér össze a biztosi 

alapjogvédő attitűddel. Az Ajbt. rendelkezéseinek megfelelően a védőoltások gyermekeknek 

való kötelező beadásának területén ombudsmanként elsődlegesen az ügyben leginkább 

veszélyeztetett csoport, a gyermekek jogainak védelmében akkor is szükséges fellépnem, ha 

mindez óhatatlanul másik oldalról a szülők egyes alapjogainak, így különösen a neveléshez 

való jogának, illetve lelkiismereti és vallásszabadságának legitim korlátozásával jár. 

Az Eütv. 58. § (7) bekezdése kimondja, hogy ha a védőoltás igénybevételére köteles személy 

e kötelezettségének írásbeli felszólításra sem tesz eleget, az egészségügyi államigazgatási 

szerv a védőoltást elrendeli. Az NM rendelet 15-16. §-ai alapján a védőnő értesíti írásban az 

ellátási területébe tartozó oltandó személy törvényes képviselőjét az oltás esedékességéről, 

jelentőségéről, a beadás helyszínéről és időpontjáról, a várható általános reakciókról és a 

védőoltás elmulasztásának következményeiről, az elmaradt oltás esetén ismételt értesítést 

küld, és ugyanazon oltandóra vonatkozó háromszori eredménytelen írásbeli megkeresés 

esetén értesíti a járási hivatalt. (Lásd NM rendelet 15. § (1) bekezdés b-c) pontja.) A járási hivatal 

pedig elrendeli a védőoltásra kötelezett személy oltását, ha az a 14. §-ban foglaltaknak nem 

tesz eleget. (Lásd NM rendelet 16. § (1) bekezdés f) pontja.) 

Az indokolás kiemeli, hogy a védőoltás elrendelése Ket. 12. § (2) bekezdése alapján 

közigazgatási hatósági ügynek minősül. Az Alkotmánybíróság szerint ugyanis „a városi 

intézet, mint közigazgatási hatóság az ügyfelet érintő kötelességet állapít meg. A Ket. 98. § (1) 

bekezdése és a Ket. 99. § (1) bekezdése szerint az ügyfél az elsőfokú határozat ellen – a döntés 

közlésétől számított tizenöt napon belül – fellebbezhet. […] ha a végrehajtás meghatározott 

cselekmény elvégzésére vagy meghatározott magatartásra irányul, (Lásd Ket. 134. § e) pontja. ) a 

teljesítés elmaradása esetén a végrehajtást foganatosító szerv a rendőrség közreműködésével 

kényszerítheti ki a meghatározott cselekményt. Emellett az eredményes végrehajtást eljárási 

bírság is biztosítja. […] Az eljárási bírság ismételten kiszabható, (6 Lásd Ket. 135. § (2) 

bekezdése.) ha a kötelezett a meghatározott cselekményt a bírságot kiszabó végzésben 

megállapított újabb határidő alatt nem teljesítette, továbbá ha a meghatározott magatartásra 

vonatkozó rendelkezést ismételten megszegi. Következésképpen a Ket. kényszercselekmények 

és ismételhető eljárási bírság lehetőségével is biztosítja, hogy az első fokú határozatot a 

lehető leghamarabb végrehajtsák.” 

A Járási Hivatal tényállásban feltárt jogalkalmazási gyakorlatában az elmaradt védőoltások 

miatt a területi védőnő a gyermek kéthónapos korát követően 2011-ben három alkalommal 

tértivevényes levélben tájékoztatatta a szülőket az esedékes oltások beadatásáról, majd a 

Járási Hivatal még ez évben elsőként felszólítást küldött a szülőknek, majd hatósági 

eljárásban keretében elrendelte a védőoltások beadását, annak eredménytelensége miatt pedig 

5 ezer forint eljárási bírságot szabott ki. A hatóság következő intézkedésére ugyanakkor négy 

évvel később 2015-ben került sor, ekkor újra felszólították a szülőket, elrendelték a védőoltás 

pótlását, eredménytelenség miatt immár 50 ezer forint összegű eljárási bírságot szabtak ki, 

amely utóbbi végrehajtása érdekében megkeresték az illetékes jegyzőt. A Járási Hivatal 

vezetője gyakorlatukkal összefüggésben azt hangsúlyozta, hogy mindezidáig csak a Ket. 

szerinti eljárási bírságot alkalmazta, az Sztv. 239 §-a szerinti fertőző betegség elleni 

védekezés elmulasztása szabálysértés elkövetése miatt nem indított eljárást. Kifejtette, hogy 

véleménye szerint, amíg csak a bírságolás lehetőségével élhetnek nincs olyan szankcionálási 

lehetőség, amely valós kikényszeríthetőséget eredményez. 
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A kötelező védőoltások felvételének pótlásával összefüggésben az egészségügyért felelős 

államtitkár egyértelművé tette, ha a határozattal elrendelt védőoltásra a kötelezettnek felróható 

okból nem kerül sor, akkor a kötelezettel szemben együttesen kiszabható anyagi szankciók – 

úgymint eljárási bírság és szabálysértés elkövetésének megállapítását követően szabálysértési 

pénzbírság – alkalmazhatók a teljesítés kikényszerítése érdekében. Egyben jelezte abbéli 

véleményét, hogy a jelenlegi szabályok adta anyagi szankcionálási lehetőségek egyszerűen 

nem jelentenek kellő visszatartó erőt az oltást megtagadó szülők számára. Nem tudok 

egyetérteni az egészségügyért felelős államtitkár anyagi szankciók együttes alkalmazásával 

kapcsolatosan kifejtett véleményével. Az Sztv. 83. § (1) bekezdés f) és g) pontja ugyanis 

világos tilalmat állít fel: „a szabálysértési eljárást határozattal meg kell szüntetni, ha a 

cselekményt szabálysértési vagy büntetőeljárás, illetve közigazgatási hatósági eljárás 

keretében jogerősen elbírálták,” vagy „ugyanazon cselekmény miatt szabálysértési vagy 

büntetőeljárás, illetve közigazgatási hatósági eljárás van folyamatban.” 

Nem felel meg a hatályos jogi szabályozásnak továbbá sem az államtitkár, sem a Járási 

Hivatal vezetőjének az a szakmai véleménye, amely szerint az elmaradt kötelező védőoltások 

kikényszerítésére csak anyagi szankciók közül választhatóak. A Ket. 134. §-a értelmében a 

meghatározott cselekményben testet öltő kötelezettség teljesítésének kikényszerítése ugyanis 

elsődlegesen arra irányul, hogy kötelezettet az önkéntes teljesítésre szorítsa. Ennek 

sikertelenségekor a kötelezettséghez igazodó végrehajtási módozat alkalmazására van 

szükség. A kényszereszközök közül jelen esetben nemcsak a motivációs jellegű eljárási bírság 

kiszabására, hanem a kényszerítő jellegű intézkedésre is lehetőség van. A Ket. 134. § e) 

pontja alapján a meghatározott cselekmény kikényszerítésére a rendőrség közreműködésével 

is van lehetőség. Lényeges azt is kiemelni, hogy az alkalmazható módozatok között a törvény 

nem állapít meg sorrendiséget, a Ket. 136. §-a pedig azt mondja ki, hogy a végrehajtást 

foganatosító szervnek azt az intézkedést kell megtennie, amely – az eset összes körülményét 

mérlegelve – a leghatékonyabban biztosítja a kötelezettség teljesítését. A kötelező védőoltás 

elrendelésének végrehajtása érdekében tehát a Járási Hivatalnak nem csupán anyagi jogi 

szankciók állnak rendelkezésére, illetve a Ket.-ben és Sztv.-ben szabályozott anyagi 

szankciók együttes alkalmazása kizárt. 

A vizsgált ügyben az érintett gyermek 5 éves korában még a két hónapos korban esedékes 

kötelező védőoltásait sem kapta meg. Álláspontom szerint e helyzet kialakulásához jelentős 

mértékben hozzájárult a Járási Hivatal (és jogelődje) által 2011-ben csak részben lefolytatott 

hatósági eljárás, majd pedig a 4 év múlva újra indított hatósági eljárás, továbbá különösen a 

mindkét eljárásában a rosszul megválasztott végrehajtási intézkedés. Szükséges a vizsgált 

üggyel kapcsolatban rámutatnom arra, hogy az állam nevében a kötelező védőoltások pótlása 

érdekében a kijelölt hatóságnak eljárási kötelezettsége van. 

Mindezek alapján megállapítom, hogy a hatóság eljárásai a gyermekek védelemhez és 

gondoskodáshoz való jogával összefüggő visszásságot okoztak, mivel a hatóság a gyermek 

jogainak érdekében és legfőbb érdeke szerint nem lépett fel kellő hatékonysággal, továbbá 

mivel a kötelező védőoltások beadatása érdekében fennálló kötelezettségét és felelősségét 

más szervekkel (így pl. óvoda, gyámhatóság, gyermekjóléti szolgálat) kívánta megosztani. 

Nem hagyható figyelmen kívül, hogy a gyermek az Alaptörvény XVI. cikk (1) bekezdése 

alapján kivételes esetben a szüleivel szemben is jogosult lehet az állam védelemére. 

Megfelelő garanciák betartásával az adott gyermek jogának védelmében az állam felülírhatja 

a szülő neveléssel kapcsolatos döntését. Tipikusan ilyen a tankötelezettség érvényesítésének 

eszközrendszere, de a hatályos szabályozás szerint az állam olyan esetben is fellép, amikor a 

gyermeknevelés kapcsán a szülő jelentősen, súlyosan elhanyagolja a kötelezettségét. 

A nehéz kérdés itt abban áll, hogy indokolt-e az állami paternalizmus működése az adott 

esetben, illetve vajon mi szolgálja jobban a gyermek jogainak érvényesítését. 
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A hozzá közel álló szülője döntésével szemben – jóval a megfelelő beadási időponton túl – 

végső esetben rendőrségi intézkedéssel kikényszerítendő-e az oltás beadása, vagy pedig az 

államnak tudomásul kell vennie azt, hogy a kikényszerítés e területen jogi eszközökkel, végső 

soron, a gyermek traumája, így jogsérelme árán alkotmányosan nem oldható meg. Itt azonban 

az sem mellékes kérdés, hogy a kötelező védőoltási rend nemcsak az egyén, a gyermek 

egészséghez való jogának érvényesülését szolgálja, hanem össztársadalmi szempontból is 

védelmi eszköz: járványok és az azzal járó súlyos károk és erőteljesebb korlátozások 

megelőzését szolgálja. Álláspontom szerint alkotmányosan indokolt a kötelező védőoltási 

rend, a kötelezés egyedi ügyben való végrehajtása során ugyanakkor kulcskérdés az 

arányosság vizsgálata. A szimpla automatizmus helyett azt kell felmérnie a hatóságnak, hogy 

vajon a védőoltás beadásával járó előny a gyermek oldaláról (egyedi egészségvédelem), 

valamint az adott közösség védelme szempontjából (nyájimmunitás mutatószámai) 

meghaladja-e az alkalmazott kényszerítőeszközzel járó korlátozást, sérelmet, sőt akár traumát. 

A generális prevenció szempontjából minden nem egészségügyi indikációjú oltásmegtagadás 

problémát jelenthet, de az informáltság és a hatóságok iránti bizalom megteremtése (lásd a 

következő pontot) talán alkalmas lehet arra, hogy ezeket a kivételes eseteket hatékonyan 

ellensúlyozza. 

2. A kellő hatékonyságú állami szerepvállalás kérdése a kötelező védőoltási rend 

esetén 

Hazánkban kötelező védőoltási rend érvényesül, ez azt jelenti, hogy kizárólag egészségügyi 

indokra hivatkozással lehet halasztást vagy mentesítést kérni a kötelező védőoltások körébe 

tartozó oltás beadásával összefüggésben. Léteznek ettől eltérő gyakorlatú országok is (például 

Németország), ahol csak ajánlott oltási rend működik, kötelező védőoltás elrendelésére csak 

járványveszély esetében kerül sor. A kötelezővé tétel azt is jelenti az Eütv. hatályos 58. § (10) 

bekezdése alapján, hogy ha a védőoltásra kötelezett személy a védőoltás adásával 

összefüggésben súlyos egészségkárosodást szenved, megrokkan vagy meghal, őt, illetve általa 

eltartott hozzátartozóját az állam kártalanítja. Ombudsmanként az állampolgári bizalom 

szempontjából problémásnak tartom a jelenlegi szabályozás azon megszorítását, amely 

kizárólag „súlyos” egészségkárosodás esetén teszi lehetővé az állami kártalanítást. 

Felvetődik ugyanis a kérdés, hogy ki, hogyan kompenzálja a nem súlyos egészségkárosodást. 

(7 Vö. Kovácsy Zsombor: Egészségügyi jog. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2008. 110. o.) A védőoltás 

beadására kötelezés egyértelműen beavatkozás az érintett gyermekek testi-lelki integritáshoz 

való jogába, és a szülők gyermekeik gondozásának és nevelésének megválasztásához fűződő 

jogába. Ezen alapjogok korlátozásának szükségességét az Abh. szerint megalapozza egyrészt 

az állam objektív alapjogvédelmi kötelezettsége, másrészt – ehhez kapcsolódóan – 

alkotmányos célként a közegészségügyi, járványügyi közérdek. A korlátozásnak ugyanakkor 

– ahogyan már arra korábban felhívtam a figyelmet – meg kell felelnie az arányosság 

követelményének is eljárási és anyagi jogi szempontból: az elért előnynek, eredménynek meg 

kell haladnia a korlátozással okozott sérelmet, hátrányt, e vonatkozásban pedig a mentesítésre 

vonatkozó szempontoknak is jelentősége van. Az állam objektív intézményvédelmi 

(életvédelmi-egészségvédelmi) kötelezettsége kiterjed a jogi szabályozás, ezen belül pedig a 

kötelező védőoltások elmulasztásának szankcionálásával kapcsolatos rendelkezések 

megalkotására, megfelelő végrehajtására, az oltóanyagok biztosítására, az optimális oltási 

rend kialakítására és az oltás lebonyolítását végző szakemberek biztosítására, valamint a 

szükséges nyilvántartások vezetésére. A szankciórendszer hatékonyságával összefüggésben, 

az oltás-megtagadásos esetek megelőzése körében nem lehet amellett a tendencia mellett szó 

nélkül elmenni, hogy a rendelkezésemre álló információk tanúsága alapján évről évre 

fokozódnak a kötelező védőoltások beadásának értelme, fontossága, hatékonysága körüli 

kételyek. 
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Ez a jelenség pedig álláspontom szerint alkalmas arra, hogy aláássa a szülők, törvényes 

képviselők oldaláról a rendszerve vetett bizalmat, így a jogkövető magatartást gyengítse. Az 

infokommunikációs eszközök útján az információk terjedése felgyorsult, azok a társadalom 

széles rétegei számára váltak hozzáférhetővé. Ez az egyébként pozitív folyamat a vizsgált 

kérdéskör vonatkozásában mellékhatásokat eredményezett: a kötelező védőoltások 

hasznosságát, szükségességét kétségbe vonóktól, vitatóktól egyenesen azok kártékony voltát, 

összeesküvéseket bizonygatókig sokan sokféle kérdést vetnek fel a védőoltások kapcsán. A 

védőoltásokat elutasító, megtagadásukat propagáló személyek, illetve szervezetek a laikusok 

számára akár igen meggyőzőnek, logikusnak tűnő (ál)tudományos, sőt egész „filozófiai” 

rendszereket építettek ki, miközben az általuk közölt, népszerűsített, illetve terjesztett, 

továbbított információk hitelessége, valóságtartalma erősen kétséges lehet. A kötelező 

védőoltási rend fenntartásának napjainkra az vált a legfontosabb kérdésévé, hogy az állam 

intézményvédelmi kötelezettsége körében mennyire tudja a szülőket segíteni abban, hogy a 

kötelező védőoltások beadásában való részvételüket ne kényszerként éljék meg, hanem egy 

tájékoztatáson alapuló, mindenki érdekét szolgáló együttműködésnek. 

A védőoltások hatékonyságát, eredményességét körüljáró viták teljesen legitimnek 

tekinthetőek, azonban kétséges az objektív tájékozódás lehetősége. Kérdés ugyanis, hogy 

jelenleg a szülők az internetes oldalakról, blogokról, a közösségi médiából rájuk zúduló 

szkeptikus, kritikátlan, meg nem alapozott veszélyekre figyelmeztető, kétséges nemzetközi 

kutatási eredményekre hivatkozó információáradat ellensúlyozására találkoznak-e a kötelező 

védőoltás hatásosságát, szükségességét, reális és megalapozott kockázatait tudományos 

tényekkel, valós kutatási eredményekkel alátámasztó, azokon alapuló logikusan felépített 

magyarázatokkal. Láthatóan mindez nem kerülte el az állam figyelmét sem, például az 

egészségügyi államigazgatási szerv honlapján 2014-ben megjelent egy külön oltásbiztonsági 

oldal (https://www.antsz.hu/oltasbiztonsag). Ennek elégségessége ugyanakkor kétséges, 

például az utolsó bejegyzés 2015. július 17-én került fel rá. 8 (8 Az Országos Epidemiológiai 

Központ is elindított e tárgykörben egy honlapot, amelynek az a célja, hogy a biztonságos immunizáció 

témakörben minél több információt tegyen közzé a szakma és a lakosság részére, magyarul. Ezt a gyakrabban 

frissített honlapot az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a hiteles és megfelelő tartalmú tájékoztatás 

követelményeinek megfelelő forrásként ismeri el.) Ezzel szemben jelenleg az oltásellenes szervezetek 

pedig napi rendszerességgel fejlesztik, aktualizálják a honlapjaikat. A jelenlegi hatósági 

gyakorlat álláspontom szerint súlyos diszfunkcionális jegyeket mutat: a védőoltást 

megtagadókra folyamatos pénzbírságot vetnek ugyan ki, ez azonban a megkeresett szervek 

egybehangzó véleménye szerint nem jelent kellő visszatartó erőt e szülők számára. Mindez 

pedig hatásában egy olyan megengedhetetlen és egyenlőtlen jogi helyzet kialakulásához vezet, 

amelyben a jobb anyagi helyzetű oltást megtagadó szülők a pénzbírság megfizetésével „meg 

tudják váltani” gyermekeik kötelező védőoltási rendből való kivonását, ezért is szükséges e 

körben az arányosság, a fokozatosság és a következetesség betartása. Az állam kénytelen 

azzal szembesülni, hogy évről-évre biztosan gyarapodik az oltatlan gyerekek halmaza az 

össznépességen belül. Az egészségügyi államigazgatási szerv vélelmezhetően azt feltételezi, 

hogy a nyilvántartott adatok szerinti arányszámok még biztonságos nyájimmunitást mutatnak. 

Itt kell azonban rámutatni arra, hogy a kötelező renddel egyet nem értés, másként 

gondolkodás nem minden esetben történik felvállalt módon. Nyílt titok, és az interneten is 

rövid keresés után számtalan helyen megtalálhatóak oltásellenes háziorvosok létét 

körvonalazó bejegyzések. (Lásd: http://www.gyakorikerdesek.hu/egeszseg__immunrendszer-

fertozesek__6641213-sos-oltasi-igazolas-kiadasa-tobbi-lent és http://antalvali.com/comment/38952/oltasellenes-

gyerekorvost-keresek-talian-te-tudsz) 
A kötelező oltást ellenző háziorvos léte pedig súlyos következményekkel jár, hiszen egyet 

jelent az oltási statisztikák torzításával, megbízhatatlanná válásával: olyan gyerekek kerülnek 

így oltottként a nyilvántartásba, akik valójában nem kerültek ilyen formában immunizálásra.  

http://www.gyakorikerdesek.hu/egeszseg__immunrendszer-fertozesek__6641213-sos-oltasi-igazolas-kiadasa-tobbi-lent
http://www.gyakorikerdesek.hu/egeszseg__immunrendszer-fertozesek__6641213-sos-oltasi-igazolas-kiadasa-tobbi-lent
http://antalvali.com/comment/38952/oltasellenes-gyerekorvost-keresek-talian-te-tudsz
http://antalvali.com/comment/38952/oltasellenes-gyerekorvost-keresek-talian-te-tudsz
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Álláspontom szerint komoly következményei lehetnek a jövőben mind a tudománnyal, a 

modern orvoslással szembeni bizalomvesztésnek, mind pedig az esetleges közegészségügyi 

kockázatok emelkedésének. Kérdéses, hogy a magasabb, ugyanakkor inkább csak papíron 

létező átoltottsági arányszámok alátámasztása céljából fenntartsa-e az állam annak a 

lehetőségét, hogy az ezeken alapuló statisztikák hosszabb távon használhatatlanná válnak az 

orvos által támogatott ismeretlen nagyságú látencia miatt. Emellett mérlegelendő az a 

lehetőség, hogy az állam komolyabb, nagyobb volumenű oltást népszerűsítő, támogató, a 

kételkedők, hezitálók számára valós válaszokat nyújtó, a tényleges veszélyekre rámutató 

szerepvállalás mellett szélesebb kimentési lehetőséget szab meg az egyes oltások tekintetében, 

illetve szűk körben lehetőséget ad az oltások elutasítására. Ezzel szükségtelenné teszi az 

illegalitást, szavatolja a nyilvántartások hiteles valóságtartalmát és így a közegészségügy 

szempontjából fontos nyájimmunitási arányszámok validitását. 

Ombudsmanként nem tisztem orvostudományi, közegészségügyi szakkérdésekre választ adni, 

arra azonban lehetőségem és egyben felelősségem is van, hogy a társadalmi tendenciák, 

jelenségek monitorozása során áttekintsem, hogy a jogi környezet és a hatósági gyakorlat 

mennyiben képes reagálni az alapjogilag aggályos következményekhez vezető helyzetekre. 

Mindezek alapján megállapítom, hogy a jelenlegi magyar kötelező védőoltási rend 

érvényesítésével összefüggő, kialakult jogi helyzet a jogállamiság elvével, valamint az érintett 

gyermekek védelemhez való jogával, az állam objektív egészségvédelmi kötelezettségével 

összefüggő visszásságot okoz, a jogsérelem közvetlen és súlyos veszélyét idézi elő. 

Álláspontom szerint szükséges lenne átgondolni a kötelező védőoltás rendszerét védő, 

támogató intézményvédelmi eszközöket, azok hatékonyságát, a kötelező védőoltási rend 

optimális működőképességét a jövőre nézve, különösen a fentebb elemzett tendenciákra. 

3. Az óvodai felvétel és a kötelező védőoltás viszonya 
A feltárt tényállás szerint az Óvoda SZMSZ-ében és házirendjében foglalt rendelkezés alapján 

a gyermeket óvodai nevelésbe felvenni csak olyan orvosi igazolás birtokában lehet, amely 

tartalmazza azt, hogy a „gyermek közösségbe felvehető.” A panaszos szülők azonban nem 

kaptak ilyen tartalmú igazolást a gyermek orvosától. Az óvodavezető a megfelelő tartalmú 

orvosi igazolás hiányában a gyermek óvodai felvételét elutasította. A Járási Hivatal 

vezetőjének véleménye szerint pedig az Nkt. 69. § (1) g) pontja értelmében az óvodavezetője 

felel a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, ezért 

az ő felelőssége az is, hogy az intézményben olyan feltételeket teremtsen, amely nem 

veszélyezteti a közösségbejáró gyermekek egészségét. Ebből következően lehetősége van a 

házirendben szabályozni az óvodai felvétel egészségügyi feltételeit is, így előírhatja, miszerint 

a gyermek csak olyan orvosi igazolás mellett vehető fel, amely igazolja, hogy a gyermek 

közösségbe felvehető, és ez egyben azt is jelenti, hogy az életkor szerinti védőoltásokat 

megkapta. Ha pedig a gyermek orvosi igazolásán nem szerepel, hogy közösségbe felvehető, 

akkor az óvoda vezetője – mivel az igazolás nem felel meg a házirendben előírt 

követelménynek – megtagadhatja a gyermek felvételét. Az óvoda az Nkt. 8. § (1)-(2) 

bekezdésében foglaltak szerint a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig 

nevelő intézmény. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik 

életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson 

vesz részt. E kötelezettség alól a szülő kérelmére a jegyző, illetve az egyházi és magán 

fenntartású intézmények esetében a fenntartó az óvodavezető, valamint a védőnő 

egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig 

felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól. Az óvodai felvétel és 

átvétel az Nkt. 49. § (1)-(2) bekezdése értelmében jelentkezés alapján történik, a szülő 

gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. 
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A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. A felvétel további részletszabályait az EMMI 

rendelet határozza meg, amelynek 20. §-ában foglaltak alapján beiratkozásra április 20-a és 

május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony 

létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább 30 

nappal hirdetményt tesz közzé. A hirdetmény tartalmazza a gyermek óvodai beíratásához 

szükséges közokiratokat, dokumentumokat. Az EMMI rendelet 20. § (3) bekezdése alapján az 

óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és 

lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló 

hatósági igazolványát. Mindezek ismeretében – a Járási Hivatal vezetőjének 

jogértelmezésével szemben, a szaktárca államtitkárainak álláspontjával egyezően – 

megállapítom, hogy, a jogszabályok egyértelműen meghatározzák az óvodai beiratkozáshoz 

benyújtandó dokumentumokat, amelyek ismeretében a gyermek felvételéről az óvodavezetője 

dönt. E szabályok között nem található olyan rendelkezés, amely a szülőktől a védőoltások 

felvételét alátámasztó – „a gyermek közösségbe felvehető” tartalmú – orvosi igazolások 

bemutatását követeli meg. Vizsgáltam azt is, hogy az óvoda milyen intézkedéseket tehet a 

gyermekek egészséges fejlődése és annak megőrzése érdekében. Az óvoda házirendje az 

EMMI rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontjának felhatalmazása alapján a gyermekek 

távolmaradásának, mulasztásának igazolásával kapcsolatos előírásokat rögzítik. Így az óvoda 

a gyermek távollétének esetén azokat a szabályokat határozhatja meg, amely a hiányzás 

igazolásának módjára irányul, pl. azt, hogy a mulasztás napjától számítva hány napon belül és 

milyen formában kell igazolnia a szülőnek a gyermek távolmaradását. Az EMMI rendelet 51. 

§-a azt is kimondja, hogy a beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem 

látogathatja a nevelési-oktatási intézményt, ha a gyermek ismét egészséges és részt vehet a 

foglalkozásokon azt orvosnak kell igazolnia a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos 

időtartamának feltüntetésével. Mindezek alapján megállapítom, hogy az Óvoda SZMSZ-e, 

házirendje túlterjeszkedett az EMMI rendeletben kapott szabályozási felhatalmazáson, mivel 

az óvodai beiratkozás feltételeit a jogszabályban foglaltakon túl további követelményekkel – 

meghatározott tartalmú orvosi igazolás bemutatásával – egészítette ki, amelyre nem terjed ki 

szabályozási lehetősége. Tekintettel arra, hogy az óvodai felvétel követelményeit a 

jogszabályok egyértelműen meghatározzák, ezért az Óvoda belső szabályzatában az óvodai 

felvételre vonatkozó további feltételek előírása a jogállamiság elvébe ütköző visszásságot 

okoz. A fentiekből következően megállapítom azt is, hogy a szülői jogorvoslati kérelmet 

elbíráló jegyző jogszerűen állapította meg, hogy a gyermek óvodába való felvétele nem tehető 

függővé annak életkora szerinti kötelező védőoltások felvételétől. 

Tovább vizsgáltam ezt követően annak kérdését, hogy az óvoda milyen intézkedéseket tehet a 

gyermekek egészséges fejlődése és annak megőrzése érdekében figyelemmel voltam az Nkt. 

69. § (1) bekezdés g) pontjára is, miszerint az óvodavezetője felel a nevelő és oktató munka 

egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért. 

Az óvodavezető e feladatát többek között az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. 

(IX. 3.) NM rendelet (a továbbiakban: 26/1997. NM rendelet) 1. § (1) bekezdésében foglaltak 

szerint látja el, mely szerint a 3-18 éves korosztály megelőző jellegű, az egészségügyi 

alapellátás keretében szervezett iskola-egészségügyi ellátásban való rendszeres részvételéről 

az óvodák a rendeletben foglaltak szerint gondoskodnak. Az iskola-egészségügyi ellátás 

iskolaorvos és védőnő együttes szolgáltatásából áll. A 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet 4. § (1) 

bekezdése alapján az iskolaegészségügyi, háziorvosi, házi gyermekorvosi, egyéb szakorvosi, 

körzeti védőnői, gyermekjóléti szolgálatok, pedagógiai szakszolgálatok, logopédus, 

gyógytornász és pszichológus, valamint – népegészségügyi feladatkörükben – a fővárosi és 

megyei kormányhivatal járási (kerületi) hivatalai a gyermekek és tanulók egészségvédelme 

érdekében együttműködnek, e feladat ellátásához szükséges adatokról egymást tájékoztatják.  
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Az iskolaorvos látja el a közegészségügyi és járványügyi feladatok körében a járványügyi 

előírások betartásának ellenőrzését, fertőző megbetegedések esetén járványügyi intézkedések 

elrendelését, a megtett intézkedésekről a járási hivatal értesítését, valamint közegészségügyi-

járványügyi hiányosságok észlelésekor javaslatot tesz a hibák megszüntetésére, valamint 

értesíti a járási hivatalt. 

Az elmaradt védőoltásokkal kapcsolatban az NM rendelet 5. § (8) bekezdése előírja, hogy 

azoknál a gyermekeknél, akiknél bármelyik kötelezően előírt védőoltás elmaradt, az elmaradt 

védőoltást a legrövidebb időn belül pótolni kell. A feladat ellátására kötelezettként – 

összhangban a 26/1997. NM rendeletben foglaltakkal – azok az orvosok, akik bölcsődébe, 

óvodába kerülő gyermekek vizsgálatát végzik, ők kötelesek az életkor szerint esedékessé vált 

oltások megtörténtét ellenőrizni. 

Álláspontom szerint az óvodavezető a gyermekek egészséges fejlődése és annak megőrzése 

érdekében a védőoltások kapcsán akkor jár el jogszerűen, ha gondoskodik az iskola-

egészségügyi szolgálat óvodában való működéséről, amelynek keretében az óvodaorvos – és 

nem az arra szakképzettséggel nem rendelkező pedagógus óvodavezető – köteles az óvodába 

kerülő gyermekek életkor szerint esedékessé vált oltások megtörténtét ellenőrizni, és az 

esetleges oltási hiányosságok esetén a járási hivatalt értesíteni. 

Mindezek alapján megállapítom, hogy a védőoltás felvételének megtörténte nemcsak nem 

feltétele az óvodai felvételnek, hanem az életkor szerinti védőoltások felvétele megtörténtének 

ellenőrzése nem az óvodavezető, hanem az óvoda orvosának ellenőrzési kötelezettségébe 

tartozik az óvodába járás megkezdését követő mihamarabbi időpontban. Mindezek alapján 

megállapítom azt, hogy a jogállamiság elvével nem egyeztethető össze az óvodavezető azon 

eljárása, hogy az egészségügyi szakképzettséggel rendelkező óvoda orvosának ellenőrzési 

kötelezettségét is elvonva, a jogszabályokkal nem koherens belső szabályzatban előírtakra 

hivatkozással a szülőtől a jogszabályban foglaltakon túl az óvodába való felvételéhez az 

egészségügyi állapotról szóló orvosi igazolás benyújtását követelte meg. 

Nem hagyható figyelmen kívül végül, hogy a 2029/2009. számú büntető elvi határozatában a 

Legfelsőbb Bíróság megállapította, hogy „nem állapítható meg kiskorú veszélyeztetése [...], 

ha gyermekük életkorhoz kötődő védőoltások beadását megtagadják, ezzel azonban a kiskorú 

testi fejlődését ténylegesen nem veszélyeztetik”. Az elvi határozat megfogalmazta továbbá azt 

is, hogy a szülők „magatartásának eredménye kiskorú gyermekük gyermekoltásokkal 

biztosítható védettségének hiánya. Ez pedig veszélyt jelent a gyermekre abban az esetben, ha 

az ilyen betegségek kórokozóival történő megfertőződésére – a környezeti viszonyok miatt – 

lehetőség adódik. A kötelező védőoltások miatt e betegségek előfordulása azonban 

gyakorlatilag igen ritka. […] Nem állítható tehát, hogy a gyermek az oltások hiányában 

állandóan a testi fejlődését veszélyeztető súlyos fertőzések veszélyében élne. A veszély távoli, 

(elvi) lehetősége a bűncselekmény tényállásának megállapításához nem elegendő. A gyermek 

testi fejlődését ténylegesen veszélyeztető helyzet hiányában a kiskorú veszélyeztetése bűntette 

nem állapítható meg.” 

Összességében rá kívánok mutatni, hogy a gyermekek legfőbb érdeke és az állami objektív 

intézményvédelmi kötelezettség érvényesítésének körében a kötelező védőoltási rend 

fenntartása nem az óvodai (iskolai) felvételből való kizárás az adekvát eszköze, ez ugyanis 

kifejezetten a gyermekek szempontjából vet fel további aggályos jogkorlátozást. 

4. Az OEK által kiadott Védőoltásokról szóló Módszertani Levél jogi státusa 

Az NM rendelet 4. § (2) bekezdése alapján az adott évi védőoltási tevékenységre vonatkozó, 

az 5- 13. §-aiban, valamint a 15. és 16. §-aiban felsorolt feladatok gyakorlati végrehajtásához 

szükséges ismereteket az Országos Epidemiológiai Központ (a továbbiakban: OEK) által 

évente kiadott, az adott év védőoltási tevékenységére vonatkozó módszertani levele (a 

továbbiakban: VML) határozza meg. 
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Továbbá az NM rendelet 16. § (3) bekezdés c) pontja kimondja, hogy az OEK évente kiadja a 

VML-t. Az OEK által kiadott 2015. évi védőoltásokról szóló Módszertani Levél VI. 

Életkorhoz kötött kötelező védőoltások című fejezetének F) pontjában kimondja, hogy 

„azoknál a gyermekeknél, akiknél bármelyik kötelezően előírt védőoltás elmaradt, azt a 

legrövidebb időn belül pótolni kell. Azok az orvosok, akik bölcsődébe, óvodába, 

nevelőszülőkhöz, gyermekotthonba, illetőleg egyéb gyermekközösségbe, továbbá alap-, közép-

, és felsőfokú oktatási intézménybe kerülő gyermekek/tanulók vizsgálatát végzik, az életkor 

szerint esedékessé vált oltások megtörténtét ellenőrizni, a hiányzó oltásokat pedig pótolni 

kötelesek. Gyermekközösségbe, továbbá alsó- és középfokú oktatási intézménybe csak az előírt 

oltásokkal rendelkező gyermekek vehetők fel.” 

A Módszertani Levéllel összefüggésben az egészségügyért felelős államtitkár többek között 

rámutatott arra, hogy az olyan szakmai eljárásrend, amelyek nem normatív aktus, hanem a 

jogszabály gyakorlati végrehajtásához ad szakmai útmutatót, ismereteket. Az államtitkár 

véleményével azonosan tájékoztatott az óvodai felvételi eljárásban a fenntartó jogait gyakorló 

jegyző is, mikor hangsúlyozta, hogy a módszertani levélben foglaltak nem kötelező erejűek, 

de a jogalkalmazás során az óvodavezetőben mégis kétségeket ébresztett a gyermek 

felvételével kapcsolatban. A Járási Hivatal vezetője kifejtette, hogy a magyar orvosi gyakorlat 

alapján érv az óvodába járás ellen, ha a gyermek nem kapja meg a védőoltásait. A 

gyerekközösségek és általában a társadalom úgynevezett kollektív immunitásához szükséges 

az, hogy az egyes betegségek elleni védőoltásokat az érintettek túlnyomó többsége megkapja. 

A vizsgált ügyben indokolt kitérni az OEK módszertani levelével kapcsolatosan az 

Alkotmánybíróságnak az informális, de a gyakorlatban kötelező erővel bíró jogértelmezések 

alkotmányosságával kapcsolatos megállapításaira is. 

Az Alkotmánybíróság 60/1992. (XI.17.) AB határozatában kifejtett, azóta is fenntartott 

álláspontja szerint a jogalkotásról szóló törvény garanciális szabályainak mellőzésével hozott 

minisztériumi és egy központi állami szervektől származó, jogi iránymutatást tartalmazó 

leiratok, körlevelek, útmutatók, iránymutatások, állásfoglalások és egyéb informális 

jogértelmezések kiadása és az ezekkel való irányítás gyakorlata alkotmányosan nem 

elfogadható és a jogbiztonság követelményét sérti. Mindez nemcsak arra alkalmas, hogy 

hatása folytán kiszámíthatatlanná tegye a hatósági jogalkalmazást, hanem arra is, hogy 

elmossa az egyes döntésekért való jogi felelősséget is. Álláspontom szerint a Módszertani 

Levél fontos tájékoztató a kezelőorvosok és más érintettek számára, ugyanakkor alkotmányos 

értelemben nem lehet kötelező az egészségügyi intézményrendszeren kívülálló személyekre, 

irányadó azok jogviszonyaira nézve, így értelemszerűen az óvodai felvételről döntő 

óvodavezető számára sem bírhat kötelező erővel. A védőoltások beadásának kikényszerítésért 

felelős járási hivatal eljárása során azonban a Módszertani Levél tulajdonképpen jogi 

normaként érvényesült, a nevelési-oktatási intézmények felvételi rendjére vonatkozó 

szabályozás által előírt követelmények kibővítésére vezetett, akadályozva ezzel a 

jogszabályban előírt rendelkezések érvényre jutását. Mindezek alapján megállapítom, hogy az 

OEK Módszertani Levelével kapcsolatos helytelen értelmezés, a hatósági gyakorlatban annak 

normatív, normapótló jelleggel való felruházása a jogállamiság elvét sértette, továbbá 

hatásában alkalmas volt arra, hogy az érintett gyermekek oktatáshoz való jogával összefüggő 

visszásságot okozzon. Vizsgálatom során figyelemmel voltam arra is, hogy az Országos 

Epidemiológiai Központ által kiadott 2016. évi védőoltásokról szóló Módszertani Levél VI. 

Életkorhoz kötött kötelező védőoltások című fejezet F) pontjában foglalt meghatározás 

részben új formában (Azon gyermekeknél, akiknél bármelyik kötelezően előírt védőoltás elmaradt, azt a 

legrövidebb időn belül pótolni kell. Azok az orvosok, akik bölcsődébe, óvodába, nevelőszülőkhöz, 

gyermekotthonba, illetve egyéb gyermekközösségbe, továbbá alap-, közép-, és felsőfokú oktatási intézménybe 

kerülő gyermekek vizsgálatát végzik, az életkor szerint esedékessé vált oltások megtörténtét ellenőrizni, a 

hiányzókat pedig pótolni kötelesek.) jelent meg és immár nem tartalmazza, hogy 
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„Gyermekközösségbe, továbbá alsó- és középfokú oktatási intézménybe csak az előírt 

oltásokkal rendelkező gyermekek vehetők fel.” A 2016. évi Módszertani Levél ugyanakkor a 

hiányzó védőoltások pótlásával kapcsolatos hatásköröket a 2015-össel azonos módon 

szabályozza:„Azok az orvosok, akik bölcsődébe, óvodába, nevelőszülőkhöz, gyermekotthonba, 

illetőleg egyéb gyermekközösségbe, továbbá alap-, közép-, és felsőfokú oktatási intézménybe 

kerülő gyermekek/tanulók vizsgálatát végzik, az életkor szerint esedékessé vált oltások 

megtörténtét ellenőrizni, a hiányzó oltásokat pedig pótolni kötelesek.” Az NM rendelet 5. § 

(8)-(9) bekezdése alapján azonban ezzel szemben a hiányzó oltásokat az oltás végzésére 

jogosultaknak pótolniuk kell. Oltóorvos az oltásra kötelezett háziorvosa, házi gyermekorvosa, 

iskolai kampányoltás esetén az iskolaorvos, a foglalkozásegészségügyi szolgálat orvosa, a 

klinikai védőoltási szaktanácsadó, a nemzetközi oltásokra feljogosított oltóhely orvosa. 

Mindezek alapján azt is megállapítom, hogy mind a 2015. évi, mind a 2016. évi Módszertani 

Levél a hiányzó oltások pótlására jogosult oltóorvosok körét az NM rendeletben foglaltaktól 

eltérően szabályozza, a jogszabállyal ellentétes tartalmú módszertani előírások 

megfogalmazása pedig szintén a jogállamiság elvébe ütközik, mellyel visszásságot okoz.  

 

Intézkedéseim – A jelentésemben feltárt, alapvető jogokkal összefüggő visszásságok 

megszüntetése és bekövetkezésük lehetőségének jövőbeni megelőzése érdekében 

1) az Ajbt. 32. §-a alapján kezdeményezem a Bajai Járási Hivatal vezetőjénél, hogy a 

Ket. szerint a meghatározott cselekmény kikényszerítése esetén alkalmazható 

eszközökkel élve, hatáskörében járjon el az arányosság elvének fokozott figyelembe 

vétele mellett az elmaradt védőoltások beadása érdekében, a jövőben pedig a kötelező 

védőoltások elrendelésekor, e hatósági eljárásában következetesen, hatékonyan, a 

jelentésemben megfogalmazott alapjogi szempontok mellett érvényesítse a jogi 

eszközeit. 

2) az Ajbt. 31. §-a alapján felkérem az emberi erőforrások miniszterét, hogy tekintse át 

az oltásellenesség jelenségének hazai okait, tanulmányozza az oltásellenes szervezetek 

által kialakított és népszerűsített álláspontokat, valamint stratégiaszerűen, kampányok 

útján és más módon aktívan mozdítsa elő az ezekre adandó közérthető válaszokat, 

tekintse át azok jelenlegi megfelelőségét, hatékonyságát és működőképességét, 

valamint tegyen intézkedéseket annak érdekében, hogy a kötelező védőoltások 

előforduló elkerülése ne vezethessen az átoltottsági statisztikák torzulásához; 

3) az Ajbt. 31. §-a alapján felkérem az országos tisztifőorvost, hogy tegye meg a 

szükséges intézkedéseket a 2016. évi védőoltásokról szóló módszertani levél mielőbbi 

módosítása érdekében, hogy az oltóorvosra vonatkozó szabályok NM rendelettel való 

teljes összhangja megteremtődjön; 

4) az Ajbt. 31. §-a alapján felkérem Bácsalmás Község jegyzőjét, hogy kezdeményezze 

az önkormányzat által fenntartott óvodában valamennyi belső szabályzatból az óvodai 

beiratkozás feltételei közül az orvosi igazolások becsatolására vonatkozó feltétel 

törlését, továbbá tegye meg a szükséges intézkedéseket az óvoda felé annak 

érdekében, hogy az óvoda orvosa a gyermekek felvételét követően ellenőrizze az 

életkor szerint esedékes kötelező védőoltások meglétét; 

5) az Ajbt. 31. §-a alapján felkérem a belügyminisztert, hogy a jogszabályokban foglalt 

óvodai felvételi követelmények érvényesülése és e rendelkezésekkel koherens óvodai 

belső szabályzatok felülvizsgálata – így az óvodai felvételhez megkövetelt orvosi 

igazolás bemutatására vonatkozó szabályozás törlése – érdekében jelentésemet küldje 

meg valamennyi óvodát fenntartó önkormányzat jegyzőjének.  

Székely László Alapvető Jogok Biztosa 

 

Forrás: www.ajbh.hu  

http://www.ajbh.hu/
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Jelentések, tájékoztatók 

Módszertani útmutató a Zöld Infrastruktúra Fejlesztési- és Fenntartási 

Akcióterv készítéséhez 

 

Elkészült a TOP 2.1.2-15/6.3.2-15 Zöld város kialakítása című pályázati felhíváshoz 

kapcsolódó segédlet, amely a Zöld Infrastruktúra Fejlesztési- és Fenntartási Akcióterv (a 

továbbiakban: ZIFFA) elkészítésében nyújt segítséget a pályázó településeknek és a 

tervezőknek egyaránt.  A ZIFFA elkészítésével az önkormányzatok számára most egyedülálló 

lehetőség adódik arra, hogy az egész településre kiterjedő zöldfelület-gazdálkodásukat 

megtervezzék. A terv készítésével a stratégiaalkotástól a konkrét beavatkozásokon keresztül 

a fenntartás tervezéséig egy komplex, folyamatosan frissülő rendszer alakul ki. Így a terv – és 

a hozzá tartozó adatbázis – nem csak a pályázáshoz, de a pályázati források megszűnése után 

is hasznosítható, rugalmas teret ad az ütemezett fejlesztéseknek és fenntartásnak. Egy olyan 

eszköz kerül tehát az önkormányzatok kezébe, amely hosszú távon hozzájárul a települések 

vonzerejének fejlesztéséhez, a népességmegtartáshoz, az életminőség javításához; segíti a 

klímaváltozáshoz való alkalmazkodást és a hatékony erőforrás-gazdálkodást. 

 

 A „Módszertani útmutató a Zöld Infrastruktúra Fejlesztési- és Fenntartási Akcióterv 

készítéséhez” célja, hogy egyrészt segítse az önkormányzatokat elsődlegesen a tervező 

kiválasztásában/megbízásában (a jó tervező kulcsfontosságú!), másrészt pedig szakmai 

segítséget nyújtson a tervezőnek a ZIFFA elkészítésében. Ennek megfelelően az útmutató 

első fele az önkormányzatok számára mutatja be röviden a ZIFFA tartalmát és elkészítésének 

lépéseit, a tervezés folyamatát, amely alapján a tervezői szerződések elkészíthetők. A segédlet 

második fele elsősorban a tervezőknek szól: az akcióterv alapvető tartalmának részletes 

bemutatásán túl az egyes konkrét feladatokat és a szükséges tartalmi elemeket is 

meghatározza, leírja.  

 

Az útmutató célja, hogy egy olyan integrált, szakmailag is kellő megalapozottságú ZIFFA 

készülhessen, amely más, későbbi pályázatoknál, terveknél is jól alkalmazható legyen, egyéb 

terveknek jó alapjául szolgáljon. Az így elkészített ZIFFA segítségével a TOP pályázati 

felhívásain belül a 2.1.1-15/6.3.1-15 Barnamezős területek rehabilitációja illetve a 2.1.3-

15/6.3.3-15 Települési környezeti infrastruktúra-fejlesztések című felhívások pályázatai is 

jól megalapozhatók. 

 

A módszertani útmutatót elérhető az Önkormányzati Hírlevél jelen – 2016. évi 6. – számának 

mellékleteként. 

 

Készítette: Miniszterelnökség, Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság 
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A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. ajánlása 

 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (Ht.) 92/B § (2) bekezdése kimondja:  

Az önkormányzatok 2016. június 30-ig módosítják a közszolgáltatási szerződéseiket oly 

módon, hogy azokból  

 törlésre kerül a közszolgáltatási díjbeszedés és a kintlévőség-kezelés, 

 valamint rögzítésre kerül, hogy a közszolgáltató részére a Koordináló szerv a 

közszolgáltatási szerződésben rögzített feladataiért szolgáltatási díjat fizet. 

 

A Ht. 32/A § (1) bekezdés i) és j) pontja kimondja továbbá: 

Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat keretében az állam 

i) beszedi a közszolgáltatási díjat és kifizeti a közszolgáltatóknak a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter (a 

továbbiakban: miniszter) által meghatározott szolgáltatási díjat, 

j) kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket. 

Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, 

feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek 

részletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet (Kr.) hatályos rendelkezései 4 § 

(3) bekezdésében foglalt rendelkezések értelmében a Koordináló szerv a közszolgáltatási 

szerződés Ht. 92/B. § (2) bekezdés szerinti megfelelőségét vizsgálja. 

 

A fentiekkel összhangban felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kr. 25 § (8) bekezdés alapján 

2016. április 30. napjáig teljesítendő adatszolgáltatás részeként a Kr. 22 § (1) bekezdés d) 

pont alapján benyújtandó közszolgáltatási szerződés valamint annak módosítása, 

általánosságban a megkötött szerződésre és annak módosítására vonatkozó előírás, mely nem 

írja felül a Ht. 92/B. § (2) bekezdésében foglalt határidőt. Felhívjuk ugyanakkor a figyelmet 

arra, hogy a közszolgáltatási szerződés Ht. 92/B. § (2) bekezdés szerinti módosítása esetén is 

előírás, hogy az ellátásért felelősnek azt haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül 

elektronikus úton meg kell küldenie a Koordináló szerv részére. 

 

A közszolgáltatási szerződés Ht. 92/B § (2) bekezdésében foglaltak szerinti módosításának 

egyes tartalmi elemei: 

 

A fentiekkel is összhangban a közszolgáltatási szerződés a Ht. 92/B § (2) bekezdésében 

foglaltak szerinti módosítást követően nem tartalmazhat azzal ellentétes, összhangban nem 

álló rendelkezéseket a 2016. április 1. napjától hatályos rendelkezésekkel ellentétes, azokkal 

összhangban nem álló a közszolgáltatási díjbeszedéssel és a kintlévőség-kezeléssel 

kapcsolatos feltételeket, rendelkezéseket abból törölni kell. 

 

Emellett a szerződésben rögzíteni kell a Ht. 92/B § (2) bekezdés alapján előírt 

követelményeket a Kr. előírásaival is összhangban, melynek megfelelhet a közszolgáltatási 

szerződés meghatározza: 

 A Koordináló szerv szedi be a közszolgáltatási díjat, és a Koordináló szerv a 

közszolgáltatónak a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladataiért a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter által 

meghatározott szolgáltatási díjat fizet. A Koordináló szerv kezeli a közszolgáltatás 

keretében keletkező kintlévőségeket. 
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Mindezek mellett a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

szerződésről szóló 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a 2016. április 1. napjától hatályos 4 

§ (1) bekezdés f) pontja alapján a közszolgáltatási szerződésnek tartalmaznia kell az állami 

hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, 

az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek részletes szabályairól 

szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 4. § (1)-(3) bekezdéseiben és 11-12. §-ában foglalt 

feltételeket. 

 

Ennek megfelelően a közszolgáltatási szerződésben javasoljuk a módosítás során a fenti 

jogszabályhelyre tekintettel szükséges módosításokat is átvezetni, mely megfelelhet a 

hivatkozott rendelkezéseknek az alábbi rendelkezések beépítése esetén: 

 2016. július 1. napjától a szolgáltatási díjban a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

teljes közvetlen költsége megtérítésre kerül, így a haszonanyag értékesítéséről a 

Koordináló szerv gondoskodik úgy, hogy a közszolgáltató valamennyi haszonanyagot 

köteles a Koordináló szerv által kijelölt szervezetnek átadni. 2016. július 1. napjától a 

haszonanyag-értékesítésből eredő bevétel a Koordináló szervet illeti meg. 

 A Koordináló szerv a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés Ht. 92/B. § (2) 

bekezdés szerinti megfelelőségét vizsgálja. 

 A Koordináló szerv a közszolgáltatási díjakra vonatkozó számlákat a 69/2016. (III. 

31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján állítja ki. 

 A közszolgáltató hiányos vagy késedelmes adatszolgáltatása esetén a Koordináló szerv 

a nem megfelelő adatszolgáltatással érintett ingatlanhasználó tekintetében a 

Koordináló szerv által legutóbb kiszámlázott közszolgáltatási díjról állít ki számlát. Az 

ezzel összefüggésben keletkező díjkorrekció esetén minden helytállási kötelezettség a 

közszolgáltatót terheli. Az így keletkező közszolgáltatási díjkülönbözet pozitív 

mérlegét a Koordináló szerv a közszolgáltatónak fizetendő esedékes szolgáltatási díjba 

beszámítja. 

 A közszolgáltató hiányos vagy helytelen adatszolgáltatásából eredő, a Koordináló 

szerv által nem megfelelő adattartalommal kiállított számlákkal kapcsolatos 

valamennyi következményért a közszolgáltatót terheli felelősség. 

 A Koordináló szerv a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti 

adatszolgáltatásból kiindulva megállapítja azon ingatlanok körét, amelyre nincs 

közszolgáltatási díjfizetés meghatározva az adatszolgáltatásban, ugyanakkor 

vélelmezhető, hogy az ingatlannal összefüggésben teljesítés történt. A Koordináló 

szerv e körben jogosult ingyenesen adatot kérni az illetékes hatóságtól a 69/2016. (III. 

31.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásból hiányzó ingatlanok 

és szükséges adataik megállapítása érdekében. 

 Az előző bekezdés alapján rögzített ingatlanok adatait a Koordináló szerv megküldi a 

közszolgáltatónak, és felhívja a közszolgáltatót, hogy a megküldött ingatlanokon 

végzett szolgáltatásának megfelelően korrigálja a 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet 

20. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást legkésőbb az értesítés kézhezvételét 

követő 8 napon belül. 

 Az előző bekezdés szerinti korrekciót követően – a közszolgáltató eltérő 

adatszolgáltatása hiányában – a Koordináló szerv a közszolgáltatási díjat az 

ingatlantulajdonosnak számlázza ki. 

 A Koordináló szerv a kiszámlázott és az ingatlanhasználó által határidőn belül ki nem 

fizetett közszolgáltatási díj behajtása érdekében intézkedik. 
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A fentieken túl felhívjuk a figyelmet a Ht. 32/A § (1) bekezdés d) pontjában foglaltakkal 

összhangban, hogy az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Terv (OHKT) 

tervezete a Koordináló szerv és a Kormány honlapján keresztül is elérhető. Az OHKT 

meghatározza többek között a közszolgáltatás ellátásának optimális területi lehatárolását és az 

adott területen minimálisan ellátandó közszolgáltatási feladatokat. Az közszolgáltató 

tevékenysége OHKT-nak való megfelelőségét a Koordináló szerv vizsgálja. Javasoljuk a 

szerződésbe beépíteni mindezekkel összhangban azt is, hogy ha a 2016. április 1- jén működő 

közszolgáltató megfelelőségi véleménnyel a Ht. által előírt határidőig nem rendelkezik, a 

települési önkormányzat az előírt határidőt követő 30 napon belül a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási szerződést 1 hónapos határidővel felmondja. A települési önkormányzat e 

kötelezettségét a fővárosi és megyei kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárás 

keretében vizsgálja. Mindezekre tekintettel javasoljuk, hogy a módosítás során az OHKT-t és 

az arra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, valamint Ht. 88 § (3) bekezdés b) pont bh) 

pontban foglalt felhatalmazás alapján megalkotásra kerülő rendeletet, továbbá a helyi 

rendeletek szabályait is szíveskedjenek figyelembe venni. 

 

A jelen ajánlásban foglaltakkal kapcsolatban felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Koordináló 

szerv a Kr. alapján a közszolgáltatási szerződés megfelelőségének utólagos vizsgálatára 

jogosult. Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy a jelen dokumentum ajánlásnak minősül, 

kötelező érvényű iránymutatásnak, útmutatásnak nem tekinthető és nem mentesíti a 

közszolgáltatási szerződést kötő feleket a jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítése alól, 

a jogszabályi rendelkezések értelmezése minden esetben az érintett jogalanyok saját 

felelőssége. A közszolgáltatási szerződés jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelőségéről 

minden esetben a közszolgáltatási szerződést megkötő feleknek feladata és felelőssége 

gondoskodni. Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy a jelen ajánlás a 2016. április 1. 

napjától hatályos rendelkezésekre tekintettel került meghatározásra, a közszolgáltatási 

szerződés további jogszabályi előírásoknak történő megfeleléséről szintén a szerződést 

megkötő feleknek feladata és felelőssége gondoskodni. Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, 

hogy a közszolgáltatási szerződés rendelkezéseinek összhangjáról szintén a szerződést 

megkötő feleknek feladata és felelőssége gondoskodni, ennek megfelelően javasoljuk a 

módosítások során megvizsgálni, és biztosítani, hogy a módosítások eredményeként a 

közszolgáltatási szerződés ellentétes, ellentmondó, összhangban nem álló rendelkezéseket ne 

tartalmazhasson. 

A jelen ajánlásban foglaltak a Koordináló szerv válaszadás napján hatályos, és ismert 

jogszabályi rendelkezésekre tekintettel kialakított álláspontját, véleményét tükrözik. Felhívjuk 

a figyelmet, hogy a Koordináló szerv nem jogalkotó és kötelező érvényű jogalkalmazási 

gyakorlat iránymutatás, útmutatás kiadására nem rendelkezik felhatalmazással. A jogszabályi 

rendelkezésekben, és a jelen válaszban foglaltak értelmezése és alkalmazása ennek 

megfelelően minden esetben a kérdést feltevők saját felelőssége. 

 

 

Önkormányzati és közszolgáltatói regisztráció a Koordináló szerv honlapján  

Április hónapban elindult a közszolgáltatói és önkormányzati regisztráció az NHKV Zrt. 

honlapján. A regisztrációs felületek a Partnerek menüpont alatt érhetőek el.  

A regisztráció menetéről – Önkormányzati regisztráció: 

Az Önkormányzat kiválasztása után nyilatkozni kell arról a Nyilatkozat az önkormányzati 

adatokról mezőben, hogy az adatok helyesek-e. 

 Ha az adatok nem helyesek, kérjük, javítsa a téves adatot! 

 Amennyiben az adatok helyesek, a meghatalmazott személy adatainak megadása 

szükséges. 
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Az önkormányzati megbízás feltöltése alatt, azon személy Meghatalmazását kell feltölteni, 

akit az önkormányzat meghatalmaz arra, hogy az NHKV Zrt. részére adatszolgáltatást 

elvégezze. Annak a személynek az aláírási címpéldányát kell feltölteni, aki a Maghatalmazást 

aláírta. A dokumentumok feltöltése után lehet a regisztrációt véglegesíteni. Az 

önkormányzatok részéről több személy regisztrációja is lehetséges. Több személy 

regisztrálása esetén személyenként szükséges a regisztrációs folyamat megismétlése, valamint 

a regisztrálni kívánt személy érvényes Meghatalmazásának feltöltése. 

 

A regisztráció menetéről – Közszolgáltatói regisztráció: 

A Közszolgáltató kiválasztása után nyilatkozni kell arról a Nyilatkozat a közszolgáltatói 

adatokról mezőben, hogy az adatok helyesek-e, illetve ha nem szerepel a listában a 

közszolgáltató, akkor itt lehet új regisztrációt kezdeményezni. 

 Ha az adatok nem helyesek, kérjük, javítsa a téves adatot! 

 Amennyiben az adatok helyesek, a meghatalmazott személy adatainak megadása 

szükséges. 

A Közszolgáltatói megbízás feltöltése alatt, azon személy Meghatalmazását kell feltölteni, 

akit a Közszolgáltató meghatalmaz, hogy az NHKV Zrt. részére az adatszolgáltatást 

elvégezze. Annak a személynek az aláírási címpéldányát kell feltölteni, aki a Maghatalmazást 

aláírta. Az Közszolgáltatók részéről több személy regisztrációja is lehetséges. Több személy 

regisztrálása esetén személyenként szükséges a regisztrációs folyamat megismétlése, valamint 

a regisztrálni kívánt személy érvényes Meghatalmazásának feltöltése. 

 

Telefonszám megadása kötelező. A fájlokat PDF formátumban kell feltölteni, maximális 

méret: 5 MB. Sikeres regisztráció után a kétkulcsos azonosítás második lépése következik. Az 

NHKV ellenőrzi a beküldött dokumentum integritását és valódiságát, majd ezt követően 

értesíti a regisztráció során megnevezett, megbízott személyt. 

 

Az NHKV Zrt. regisztrációval kapcsolatos elérhetőségei: telefon: +36703990520; 

+36703990521; e-mail: info@nhkv.hu  

 

Forrás: Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.(www.nhkv.hu)  

Idén is 12,5 milliárd jut az adósságkonszolidációból kimaradt 

önkormányzatoknak 

 

Idén is 12,5 milliárd forint áll rendelkezésre fejlesztésekre az adósságkonszolidációban nem 

részesült önkormányzatoknak – mondta a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára 

május 3-i sajtótájékoztatóján, Budapesten. Pogácsás Tibor felidézte: a kormány 2011-ben 

döntött az önkormányzatok adósságkonszolidációjáról, és 2014-ig több mint kétezer 

önkormányzat 1369 milliárd forintnyi adósságát vállalta át az állam. Ezzel egyidejűleg arról is 

határoztak, hogy az 1176, hitelfelvétel nélkül gazdálkodó önkormányzatnak létrehoznak egy 

50 milliárd forintos fejlesztési keretet, amelyet 2014 óta évről évre meghirdetnek. Hozzátette, 

a lakosságszámtól függ, hogy egy-egy önkormányzat mekkora támogatást kap. A pályázat 

egyszerű, nem igényel pályázati szakértőket. Példaként említette, hogy a támogatás 

önkormányzati utak, járdák, épületek felújítására, de akár vízelvezetésre, csatornahálózat 

építésére, településfejlesztésre is fordítható. Kitért arra: az elmúlt évek tapasztalatai alapján 

több önkormányzat megvásárolandó ingatlanra szerette volna a pénzt felhasználni, erre eddig 

nem volt lehetőség, de a tervek szerint az év folyamán a költségvetési törvény módosulásakor 

ezt a lehetővé teszik. 

 

mailto:info@nhkv.hu
http://www.nhkv.hu/
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Pogácsás Tibor azt mondta: az önkormányzatok augusztus 31-éig adhatják le pályázati 

igényüket, a források elosztásáról pedig november 15-éig egy tárcaközi bizottság javaslatára 

a belügyminiszter dönt. Felhívta ugyanakkor a figyelmet arra, hogy ha az adott beruházás 

építési, illetve létesítési engedélyhez kötött, akkor az önkormányzatoknak ezzel rendelkezniük 

kell, csak akkor tud velük szerződést kötni a tárca és csak így tudják felhasználni a forrásokat. 

Az államtitkár egy másik pályázati forrásról is beszélt: idén 5 milliárd forintos keretet 

szánnak az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. Ez a 

pályázat három részből áll, és új elem, hogy az önkormányzatok együttesen valamennyire 

nem pályázhatnak. Az útfejlesztés mellett a kötelező feladatot ellátó intézményfejlesztés vagy 

a sportfejlesztés közül csak az egyik fejlesztésre igényelhető támogatás. A kötelező 

önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó ingatlanok, létesítmények fejlesztésére – például 

bölcsődei, óvodai, egészségügyi alapellátást nyújtó létesítmények infrastruktúrájának 

bővítésére – legfeljebb 30 millió forintot nyerhetnek el az önkormányzatok. 

A pályázat második részeként óvodai, iskolai sportterületek, sportlétesítmények, utánpótlás-

sportlétesítmények felújítására, fejlesztésére lehet pályázni, erre a célra legfeljebb 20 millió 

forintot kaphatnak az önkormányzatok. 

A keret harmadik elemeként településmérettől függően belterületi utak, járdák, hidak 

fejlesztésére lehet pályázni. Ebben az esetben a tízezer alatti lélekszámú települések 15 millió, 

az ennél több lakosúak 30 millió, a megyei jogú városok 50 millió, a főváros pedig 100 millió 

forintot kaphat. 

A vissza nem térítendő támogatásra június 2-áig pályázhatnak az önkormányzatok, ezekről 

az első körben augusztus 5-éig döntenek, majd október 26-áig a második körben újabb döntés 

születhet a fennálló keretről. Pogácsás Tibor felhívta a figyelmet arra, ennél a pályázatnál is 

szükséges, hogy az önkormányzatok rendelkezzenek a szükséges engedélyekkel a forrás 

felhasználásához. 

 

Forrás: www.kormany.hu/hu, MTI, Belügyminisztérium 

 
Rehabilitációs sétautat adtak át az Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai 
Intézetben 
 

Kétszáz méteres sétaúton, hat állomáson lehet a jövőben rehabilitációs gyakorlatokat végezni 

az Országos Korányi Intézet gyönyörű parkjában.  A rehabilitációs sétautat május 20-án adták 

át, annak érdekében, hogy ezzel is segítsék az Intézetben fekvő betegek mielőbbi gyógyulását. 

Az állomásokon elhelyezett információs táblák infografika segítségével mutatják be, hogy 

milyen egyszerű gyakorlatokat lehet az adott helyszínen végezni.  

 

A Korányi Intézet mindig küldetésének tekintette azt, hogy a magas színvonalú orvosi ellátás 

mellett a lehetőségek szerinti nyugalmat és pihenést is jelenthessenek a kórházban eltöltött 

napok. Aktív és krónikus tüdőgyógyászati, mellkas sebészeti és a legmodernebb 

készülékekkel felszerelt légzési intenzív osztály mellett légzőszervi és kardiológiai 

rehabilitációs osztályt is működtet az intézet. A légzőszervi, valamint a szív és érrendszeri 

betegségek gyakran szövődnek egymással, társbetegségként fordulnak elő. Különleges 

lehetőséget teremt a szakemberek és a betegek számára az, hogy egy intézeten, egy épületen 

belül található mindkét betegségcsoport, az ezekben a betegségekben szenvedő betegek 

rehabilitációjának a lehetősége. A betegek tervezetten, többhetes rehabilitációs programokon 

vesznek részt. Szakorvosok, gyógytornászok, pszichológusok és más szakemberek 

foglalkoznak velük. Emellett azonban elengedhetetlen része a foglalkozásnak az, hogy a 

betegek aktívan, a különböző mozgások előnyeit megtapasztalva vegyenek részt a saját 

maguk terápiájában. 

http://www.kormany.hu/hu
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Ehhez nyújt újabb lehetőséget a sétaút és a rajta kialakított állomások, ahol egyszerű 

mozgásformákkal, sétával bővíthetik a rehabilitációs lehetőségeiket. Ebben természetesen a 

szakemberek megfelelő programokkal is segítik pácienseket. A séta, a gyakorlatok persze 

nem csak a betegek számára állnak rendelkezésre. Az egészségeseknek is fontos a sok 

mozgás. A betegeket látogató hozzátartozóknak is ajánljuk, hogy menjenek végig ezen az 

úton a gyönyörű természeti környezetben, végezzék el a gyakorlatokat, használják az 

egyszerű eszközöket. A feladatok teljesítése húsz percet vesz igénybe. Ha megérzik a mozgás 

szépségeit, ha életük részévé válik a több mozgás, az meghosszabbíthatja az életüket. 

Dr. Kovács Gábor főigazgató főorvos 

 

Forrás: Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet, Sajtókapcsolat 

 

 
Pályázati lehetőségek  

 

Idősbarát Önkormányzat Díj – Pályázati felhívás 
 

Az emberi erőforrások minisztere és a belügyminiszter az Idősbarát Önkormányzat Díj 

alapításáról és adományozásáról szóló 58/2004. (VI. 18.) ESZCSM-BM együttes rendeletben 

elhatározottak, és a kapott felhatalmazás szerint közös pályázatot hirdet az önkormányzatok 

számára a 2016. évi „Idősbarát Önkormányzat Díj” elnyerésére. 

 

Háttér – Az ENSZ 1991-ben elfogadott, idős emberekkel kapcsolatos alapelveinek 

középpontjában áll, hogy a tagországoknak az idősek vonatkozásában olyan időspolitika 

kialakítását kell ösztönözniük, amely az egész élet során biztosítja az idősek számára a 

függetlenséget, a társadalmi részvételt, a gondoskodást, az önmegvalósítást és a méltóságot. 

Fontos szempont az idősödés vonatkozásában is az emberi élet kiteljesedésének 

figyelembevétele, a társadalmi nyilvánosság elérése valamint az idősödéssel kapcsolatban a 

minden korosztályt elérő és érintő szemléletformálás. Ezáltal biztosítható és növelhető az 

idősek társadalmi megbecsülése, az idős emberek iránti szolidaritás, a társadalmi részvétel és 

aktivitás erősítése, fenntartása. Nagyon fontos szempont a nemzedékek közötti szolidaritás, a 

helyi közösségek együttműködésének erősítése. A generációk közötti együttműködéshez 

tartoznak a közösségfejlesztő programok megvalósításai, melynek legkézenfekvőbb színterei 

a helyi közösségek, települések. 2012-ben Magyarország a „Tevékeny időskor és nemzedékek 

közötti szolidaritás európai éve” kapcsán kiemelt szerepet szentelt az idősek társadalmi 

részvétele elősegítésének. Az akkor megfogalmazott célok elérése hosszabb időt vesz 

igénybe, ezért fontos, hogy a célkitűzések megvalósítására a jövőben is kiemelt figyelmet 

fordítsunk. 

 

Célkitűzés – Az alapítók azt a célt tűzték ki, hogy a Díj járuljon hozzá a helyi szintű aktív 

önkormányzati időspolitika megerősítéséhez, ismerje el az önkormányzatok idősekért vállalt 

cselekvő felelősségét, és a mindezek szellemében végzett önkormányzati idősügyi 

tevékenységek konkrét eredményeit. 
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Az alapítók a díjazással kívánnak hozzájárulni ahhoz, hogy a helyi közhatalom gyakorlóinak 

figyelme minél jobban irányuljon  

- az idősek helyének, szerepének felismerésére a családi, baráti, szomszédsági 

kötelékekben,  

- az informális közösségerősítő tevékenységekre a személyes kötődések elősegítése 

érdekében,  

- valamint a családok támogatására az idős családtagról való gondoskodásban (pl. 

információnyújtással).   

A pályázatok elbírálása során előnyt élveznek azok az önkormányzatok, amelyek 

programjaikkal, helyi szabályozásukkal, önkéntesek bevonásával elősegítik, hogy a rászoruló 

idősek gondozása, ellátása minél tovább otthonukban történhessen. Előnyt élveznek azok a 

törekvések is, amelyek támogatják a nyugdíjas korúakat abban, hogy eleget tegyenek a 

sokszor párhuzamosan jelenlévő szerepeknek: segíteni gyermekeiket, foglalkozni az 

unokákkal, egyben gondoskodni a rászoruló szülőkről, idős hozzátartozóról. Ugyancsak 

értékelendő a messzire került fiatalabb családtagok és a településen élő idős családtagok 

kapcsolattartását elősegítő és erősítő programok szervezése, pl. elszármazottak meghívása 

falunapra, más, a település életében fontos eseményre, egyéb módon bevonásuk a település 

életébe. 

 

A Díj adományozásával a miniszterek szándéka elismerni az eddigi eredményeket, és felhívni 

a figyelmet arra, hogy helyi szinten az önkormányzatok tehetnek legtöbbet az 

információáramlás és a párbeszéd kialakítása révén az időspolitika érvényesüléséért, az elért 

eredmények megismertetésével azok elismeréséért és a közösségek fejlődéséért. 

 

A Díjat pályázat útján azok a helyi önkormányzatok nyerhetik el, amelyek:  

1. ellátják mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály a hatáskörükbe utal, és ezen felül 

2. megvalósítják az Idősbarát Önkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról szóló 

58/2004. (VI. 18.) ESZCSM-BM együttes rendeletben meghatározott alábbi általános 

követelményeket:  

a) aktív tevékenységükkel – például pályázati lehetőségek kihasználásával – elősegítik az 

időskorúak helyi szervezeteinek működését, illetve hozzájárulnak szabadidős 

programjaik megszervezéséhez, 

b) példamutató együttműködést alakítanak ki az idősügy területén tevékenységet folytató 

szervezetekkel, illetve személyekkel, 

c) a helyi közösségi életbe, közéletbe, illetve annak alakításába széleskörűen bevonják az 

időskorú polgárokat, illetve szervezeteiket, 

d) foglalkoztatási lehetőségek teremtésével ösztönzik, elősegítik az idősek meglévő 

képességeinek megőrzését, tudásuk, tapasztalataik hasznosulását, életminőségük 

javítását, 

e) az a)-d) pontban meghatározottak megvalósításával kialakították a helyi idősbarát 

politika azon rendszerét, amely hosszú távon biztosítja e területen az eredményes 

működést. 

 

A Díj odaítélésekor előnyt jelent:  

 olyan jó gyakorlatok bemutatása, amelyek elsősorban nem pénzügyi támogatással, 

hanem odafigyeléssel, közös összefogással kívánja megvalósítani az adott település 65 

éven felüli lakossága társadalmi részvételét, a helyi közösségi életben való részvétel 

erősítését, véleménynyilvánítását, társadalmi szemlélet fejlesztését a helyi ügyekben 

és tágabb környezetében, ehhez folyamatos párbeszédet kezdeményez, illetve tart 

fenn, 
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 olyan megvalósult közösségi programok bemutatása, mely a település idős lakossága 

részéről aktivitást igényel, lehetővé teszi a részvételt, az értékteremtés elismerését 

biztosítja számukra,  

  új együttműködési formákat kereső idősügyi civil érdekérvényesítő szerveződések 

létrehozásának segítése, az Önkormányzatok Idősügyi Tanácsok Együttműködési 

Fórumával való együttműködés vagy tagság. 

 

A díjak és a díjátadás  
A fenti célok elérését a következőkkel kívánják elismerni a pályáztatók:  

A legjobbnak ítélt tartalmú pályaművek benyújtójának a 2016. évi „Idősbarát 

Önkormányzat Díj”-at adományozzák és az Idősek Világnapjához kapcsolódóan díjátadó 

és kitüntetési ünnepség keretében, díjazottanként 1 000 000 Ft jutalomban részesítik. A 

pénzjutalom az idősügy területén használható fel az önkormányzatok gazdálkodására 

vonatkozó jogszabályok figyelembevételével. 

A beküldött pályázatokat a kiírók által létrehozott bíráló bizottság értékeli, amelynek javaslata 

alapján a díjakról a kiírók döntenek.  

 

A pályázók köre 

 bármely helyi (települési, megyei, kerületi, fővárosi) önkormányzat, amennyiben 

eleget tesz a jogszabályokban előírt ellátási kötelezettségeinek. 

 

A pályázat tartalma 
A pályázó önkormányzat bemutatja a helyi idősügyi tevékenységek rendszerét, a 

fentiekben meghatározott általános és az értékelésnél előnyt jelentő szempontok teljesülését. 

A pályázatban kerüljön bemutatásra a helyi önkormányzat kötelező feladatain felül végzett 

idősügyi tevékenysége, kiemelt figyelmet fordítva az idősek közösségi részvételének 

erősítésére, társadalmi részvétel elősegítésére és a társadalmi párbeszéd folyamatosságára, 

közösségépítő tevékenységekre. 

 

Főbb értékelési szempontok – A pontos értékelési szempontokról és az értékelés menetéről 

az Értékelési szempontok című dokumentumból tájékozódhat, amely a kormányzati portálon 

(http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma) megtekinthető, onnan 

letölthető. Alapelv, hogy csak az az önkormányzat díjazható, amely a jogszabályokban előírt 

kötelezően ellátandó feladatainak eleget tesz, és ezen túlmenően az innovatív, az idősek 

függetlenségét, társadalmi részvételét, önmegvalósítását, méltóságának megőrzését, 

aktivitását biztosító tevékenységek megvalósulását és a helyi közösségben való részvételének 

erősítését segíti. 

 

A pályaműből legyen megismerhető, hogy milyen önkormányzási elvek és koncepciók állnak 

a helyi időspolitika hátterében, milyen célok határozzák meg az idősek életét érintő 

önkormányzati döntéshozatalt és döntésvégrehajtást, az önkormányzat az elfogadott idősügyi 

alapelvekkel összhangban a programokat hogyan valósítja meg, valamint ezek az 

intézkedések hogyan járulnak hozzá az idősek jóllétéhez. Továbbá a pályázó önkormányzat 

jelenítse meg, hogy milyen kezdeményezésekkel, konkrét intézkedésekkel élt, illetve milyen 

kezdeményezéseket támogatott annak érdekében, hogy a településen az idősebb és fiatalabb 

korcsoportok tagjai egymással folyamatos kapcsolatot tartsanak, információáramlással és 

párbeszéddel segítsék egymást a társadalmi szemlélet fejlesztése érdekében, mit tesz a helyi 

közösségi életbe történő bevonás érdekében. A pályáztató az értékelés során figyelembe veszi, 

hogy a pályázó önkormányzat az adottságaitól – településmérettől, demográfiai helyzettől, 

rendelkezésre álló erőforrásoktól, stb. – függően hogyan valósítja meg tevékenységét. 

http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
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További előnyt jelent az önkormányzati képviselő-testület kapcsolatainak dokumentálására 

SZMSZ, önkormányzati rendelet vagy önkormányzat ülésén készült jegyzőkönyvek csatolása 

mellékletként. 

 

A pályázat benyújtásának módja – A pályaműveket a pályázati űrlap kitöltésével kell 

elkészíteni, amely a kormányzati portálról (http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-

miniszteriuma) letölthető. A pályamű maximum 5 oldal (a tartalmi szempontok 

megismétlése és az 1.1. pont megválaszolása, a 6. pont és a mellékletek nélkül) terjedelmű – 

Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, sorkizárással és szimpla sorközzel 

elkészített – írás lehet. Az 5 oldal terjedelembe nem számítanak bele az esetleges mellékletek 

– például: idősügyi szervezetek, önkormányzati idősügyi tanácsok véleménye a helyi 

önkormányzat idősügyi munkájáról, önkormányzatok közötti együttműködési megállapodás 

az idősügyhöz kapcsolódóan, az önkormányzatok idősügyi programja, testületi döntések, 

konkrét események dokumentálása –, amely mellékletek száma maximum 10 db lehet. A 

mellékleteknek a pályázatban benyújtott tevékenységekhez kell szorosan kapcsolódniuk (a 

képek mérete egyenként nem haladhatja meg az 1280*1024-es méretet és a 2 MB file méretet, 

a dokumentumoknál pedig a DOC, esetleg PDF formátumot részesítsék előnyben). 

 

A pályaművet az aláírásra jogosult személy (közgyűlési elnök, polgármester) aláírásával 

ellátva, elektronikus módon, és 1 nyomtatott példányban tértivevénnyel, postai úton 

kérjük benyújtani. 

 

Cím: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Idősbarát Önkormányzat Díj Bíráló Bizottság 

1054 Budapest, Akadémia u. 3. 

(A díj elnyerésére készített pályázat személyesen nem nyújtható be!)  

Kérjük a borítékon az „Idősbarát Önkormányzat Díj” feliratot szíveskedjenek feltüntetni.  

 

Elektronikus cím: idosbarat@emmi.gov.hu 

 

A postára adás és az elektronikus benyújtás határideje: 2016. június 6. 24.00 óra. 

 
Újabb támogatás a gyermekétkeztetés körülményeinek javítására 
 

A nemzetgazdasági miniszter – a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével 

egyetértésben – ismét pályázatot hirdet a települési önkormányzatok, (illetve társulásaik) 

számára a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó fejlesztések támogatására. Ez közvetetten is 

hozzájárul ahhoz, hogy hazánkban egyetlen gyerek se éhezzen, ami kiemelt kormányzati 

célkitűzés. A most megjelent pályázat elsődleges célja, hogy állami hozzájárulással az 

önkormányzatok képesek legyenek a tulajdonukban lévő, az általuk fenntartott és működtetett 

óvodai gyermekétkeztetést is szolgáló konyhák és étkezők felújítására, fejlesztésére, kiemelt 

figyelmet fordítva a korszerű táplálkozást segítő technológia kialakítására, valamint a 

környezetvédelmi szempontok maradéktalan betartására. Ezek megvalósításához a 2016. évi 

költségvetés egymilliárd forintos keretösszegben nyújt segítséget. A pályázatokat az ebr42 

önkormányzati információs rendszeren keresztül, a Magyar Államkincstár útján lehet 

benyújtani, legkésőbb 2016. június 29-ig. A megítélt támogatások vissza nem térítendők, 

felhasználásuk határideje 2017. december 31. 

Részletes információk az alábbi www.kormany.hu honlapon olvashatók. 

 

Forrás: www.kormany.hu 

 

http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
mailto:idosbarat@emmi.gov.hu
http://www.kormany.hu/
http://www.kormany.hu/
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Önkormányzatok pályázhatnak a szociális intézményeik fejlesztéséhez 
 

Négyszázmillió forintra pályázhatnak az önkormányzatok szociális intézményeik 

fejlesztéséhez, felújításához. Pályázni lehet például akadálymentesítésre, vizesblokkok 

felújítására vagy betegszobák kialakítására, ezzel az önkormányzati intézmények segítséget 

kapnak ahhoz, hogy jobb életkörülményeket biztosítsanak a lakóknak és a jobb 

munkakörülményeket a dolgozóknak. Pályázni június elsejéig lehet, döntés augusztus végén 

várható, az elnyert összeget pedig 2017. december 31-ig kell felhasználni. 

A pályázat abban segítene, hogy valamennyi magyarországi szociális szakosított ellátási 

intézmény a jogszabályokban rögzített és az európai uniós normáknak megfelelően működjön, 

valamint hogy a határozott idejű engedéllyel rendelkező szociális intézményekben olyan 

fejlesztések valósuljanak meg, amelyek után határozatlan, folyamatos működési engedélyt 

kaphatnak az intézmények. A részletes információkat a www.kormany.hu honlap tartalmazza. 

 

Forrás: www.kormany.hu 

 

Több mint négymilliárd forint gyermekotthonok kiváltására és 
korszerűsítésére 
 

Több mint négymilliárd forint ráfordításra lesz lehetőség a nagy gyermekotthonok és a kisebb 

lakásotthonokra történő kiváltására és korszerűsítésére. A pályázati programot április 28-án 

hirdették meg, pályázni a következő három hónapban lehet az otthonok állami, egyházi, 

önkormányzati és civil fenntartóinak. Az úgynevezett kitagolási program harmadik, utolsó 

fázisának pályázati összege a konvergencia régiókban mintegy 3 milliárd forint, amelyet a 

budapesti központi régióban egy további 1,2 milliárd forintos keret egészít ki. A program 

végrehajtására 2,5-3 évet biztosítanak a nyertes pályázóknak. A kiírásban nemcsak a 

gyermekotthonok átalakítását, korszerűsítését vagy új lakásotthon építését támogatják, hanem 

képzést és felkészítést is, amellyel megkönnyítenék az új körülményekhez alkalmazkodást az 

eddig nagyobb intézményrendszerhez szokott gyerekeknek és a szakembereknek. A most 

induló program segítségével 2019-re befejeződik a magyar gyermekvédelem rendszerében a 

gyermekotthonok megújítása és kiváltása. A gyermekvédelem megújításának első lépése a 

gyermekjóléti rendszer megújítása volt, amelynek keretében idén januártól négyszeresére 

emelték a gyermekjóléti központok számát. Megerősítették a jelzőrendszert, növelték a 

hátrányos helyzetű családokat gondozó szakemberek számát, folytatódtak a különböző 

felzárkózási programok, az intézményes ellátásról a családias típusú ellátásra történő átállás 

jegyében pedig fejlesztették a nevelőszülői hálózatot. 

További részletes információk a www.palyazat.gov.hu honlapon olvashatók. 

 

Forrás: www.kormany.hu 

 

50 milliárd forintot különített el a Miniszterelnökség az erdősítés 
támogatására 
 

Az erdőterületek növelése érdekében hirdetett pályázatot a Miniszterelnökség 2016. május 20-

án. A mintegy 50 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásra 2016. július 20. és 2018. 

július 30. között nyújthatják be kérelmüket az érintettek. A most megjelent pályázat célja a 

klímaváltozás hatásainak csökkentése, a szél és vízerózió elleni védekezés, valamint a 

faanyag, mint környezetbarát nyersanyag és megújuló energiaforrás iránti növekvő igény 

kielégítése. Ennek érdekében a jogszerű földhasználók erdőtelepítéshez, fenntartáshoz, kieső 

jövedelempótláshoz, vagy ipari célú faültetvény telepítéséhez igényelhetnek támogatást. 

http://www.kormany.hu/
http://www.kormany.hu/
http://www.palyazat.gov.hu/
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/szocialis-ugyekert-es-tarsadalmi-felzarkozasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/czibere-tobb-mint-negymilliard-forint-gyermekotthonok-kivaltasara-es-korszerusitesere
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Fontos kiemelni, hogy a pályázat keretében lehetőség nyílik mikorrhizált csemete telepítésére 

is, amennyiben a terület és a telepítési terv megfelel a felhívásban foglalt szakmai 

követelményeknek. Erdőtelepítés, illetve ipari célú faültetvény telepítése esetében a legkisebb 

támogatható terület a koronavetülettel együtt 0,5 hektár. 

 

A pályázati felhívás részleteiről a www.szechenyi2020.hu weboldalon tájékozódhatnak az 

érintettek. A pályázatok kizárólag elektronikus úton nyújthatóak be a www.mvh.gov.hu 

weboldalon 2016. július 20. és 2018. július 30. között. Az első értékelési határnap 2016. 

augusztus 15. Ezen időszak alatt benyújtott projektek együttesen kerülnek elbírálásra. 

 

Az erdősítés támogatására kiírt felhívással együtt ez idáig a Vidékfejlesztési Program 

keretében összesen 28 darab pályázat jelent meg. A rendelkezésre álló mintegy 1300 milliárd 

forintos keretből a Miniszterelnökség eddig közel 800 milliárd forintot hirdetett meg a 

gazdálkodók számára, amely a teljes keret több mint 60 százaléka. 

 

Forrás: www.kormany.hu, Miniszterelnökség 

 
Indul az idei tanyafejlesztési program 
 

Indul az idei tanyafejlesztési program, amelyre 725 millió forint jut. A tanyán élők három 

célterületre pályázhatnak. A települési és térségi fejlesztések támogatására biztosított 

keretösszeg 200 millió forint, a tanyagazdaságok indításának és fejlesztésének mezőgazdasági 

csekély összegű támogatására pedig 400 millió forint áll rendelkezésre. Emellett a tanyák 

lakóépületeinek felújítására, valamint lakó- és vagyonbiztonságot szolgáló egyéni 

fejlesztésekre is lehet pályázni, 125 millió forintos keretösszeggel. 

Továbbá a tanyafejlesztési programot a vidékfejlesztési programhoz igazították, hogy 

elkerülhető legyen a párhuzamos finanszírozás, ez uniós szabály is. Így például a 

tanyafejlesztési programban már nem lehet pályázni külterületi utak fejlesztésére, 

útkarbantartó gépek vásárlására, valamint villany-, víz- és szennyvízberuházások 

támogatására sem. 

A települési és térségi fejlesztések támogatása körében pályázni lehet például a tanyasi 

termékek védjegy- és minőségrendszerének bevezetésére, fejlesztésére. Ebben a programban 

egy-egy pályázó - például helyi önkormányzatok - 5 millió forintot kaphat 90 százalékos 

támogatás mellett. A tanyagondnoki szolgálatok fejlesztésére - például kis értékű gépek 

beszerzésére, képzésre - szintén lehet pályázni, a pályázható összeg 10 millió forint 90 

százalékos támogatás mellett. 

A tanyagazdaságok indításának és fejlesztésének támogatására 3 millió forint pályázható 

általában 75 százalékos támogatottsággal. De a 40 év alatti fiatal gazdák számára a 

támogatottsági szint 90 százalékos. A tanyák lakóépületének felújítására, valamint lakó- és 

vagyonbiztonságot szolgáló egyéni fejlesztésekre ugyancsak kapható támogatás, ami 

maximum 4 millió forint lehet 75 százalékos támogatottsági szinttel. 

A pályázati felhívások a kormany.hu weboldalról tölthetők le, illetve elérhetők a www.hoi.hu 

honlapon is. A pályázatok benyújtásához az internetes felület a Herman Ottó Intézet 

honlapján a pályázati felhívások megjelenését követő 30. naptól, várhatóan ez év június első 

felében nyílik majd meg, a pályázóknak így 30 napjuk lesz a felkészülésre. 

További részletes információk a Herman Ottó Intézet honlapján (www.hoi.hu) találhatóak 

meg. 

 

Forrás: www.kormany.hu 

http:// www.szechenyi2020.hu 
http:// www.mvh.gov.hu
http://www.kormany.hu/
http://www.kormany.hu/hu
http://www.hoi.hu/
http://www.hoi.hu/
http://www.hoi.hu/
http://www.hoi.hu/
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/hirek/indul-az-idei-tanyafejlesztesi-program
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Épületenergetikai és megújuló energiaforrásokra szóló pályázat 

 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 39 milliárd forint értékben 

jelent meg két épületenergetikai és megújuló energiaforrásokra szóló pályázati felhívás. A 

33,4 milliárd forint keretösszegű Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című 

felhívás célja a megyei jogú városok önkormányzatai épületállományának energetikai 

fejlesztése és a megújuló energiaforrások használatának elterjesztése ebben a szektorban. A 

fejlesztések esetében az önkormányzati tulajdonú épületek hőszigetelésének korszerűsítését, 

épületgépészetének fejlesztését, valamint a megújuló energiaforrások fokozottabb 

kihasználását szeretnék megvalósítani. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 

pályázattal kapcsolatban további információk az alábbi linken érhetőek el: 

https://www.palyazat.gov.hu/top-321-15-nkormnyzati-pletek-energetikai-korszerstse.  

Az Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló 

energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása, komplex fejlesztési 

programok keretében című pályázati felhívás is megjelent, amelynek keretösszege 5,6 

milliárd forint. Ez esetben a cél a megyei, települési, illetve nemzetiségi önkormányzatok 

tulajdonában lévő intézmények, épületek, illetve infrastrukturális létesítmények saját, de 

egyben közcélú energiaigényének kielégítése megújuló energiaforrásokból nyert energiával, 

amennyiben az egyes beruházások a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású 

gázok kibocsátásának a csökkentését szolgálják. Továbbá az is a célok közé tartozik, hogy a 

fejlesztések eredményeképpen helyi termelési folyamatokat indítsanak el, és így közvetetten 

új munkahelyek jönnek létre. Támogatási kérelmeket kizárólag a megyei jogú városi 

önkormányzatok és a 100 százalékban megyei jogú városi önkormányzati tulajdonban lévő 

gazdasági társaságok nyújthatnak be, illetve lehetőség van konzorciumi formában is pályázni. 

E pályázattal kapcsolatos további információk az alábbi linken érhetőek el: 

https://www.palyazat.gov.hu/top-322-15-nkormnyzatok-ltal-vezrelt-a-helyi-adottsgokhoz-

illeszked-megjul-energiaforrsok-kiaknzsra-irnyul-energiaellts-megvalstsa-komplex-fejlesztsi-

programok-keretben 

Mindkét pályázatra a támogatási kérelmek benyújtása május 17-től június 30-ig lehetséges. 

 

Forrás: www.kormany.hu  

Otthon Melege Program 

 

2016. július 1-jétől 5 milliárd forint keretösszeggel induló vissza nem térítendő támogatást 

biztosít a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a családi házak energetikai korszerűsítésére és 

felújítására. A legújabb alprogram célja a családi házak energetikai korszerűsítése és 

felújítása. Ennek során támogatható az épületek homlokzati nyílászáróinak cseréje, 

homlokzatok hőszigetelése, épületgépészeti rendszerek (pl. kazánok, radiátorok) energia-

megtakarítást eredményező cseréje, illetve felújítása és az épület gépészeti rendszeréhez 

csatlakozó megújuló energiafelhasználás kialakítása (napelemes rendszerek, napkollektoros 

rendszerek, biomassza kazánrendszerek kiépítése). Az alprogram meghirdetésekor 

rendelkezésre álló 5 milliárd forintos keretösszeg elosztása régiónként történik 

épületszám/régió arányban megosztva. A vissza nem térítendő támogatásban részesíthető 

pályázatokat az arányosan elérhető CO2 megtakarítás figyelembevételével rangsorolják. A 

keretösszegre való tekintettel kizárólag a hagyományos technológiával 1996 előtt épült és 

1995. december 31-ig kiadott építési engedéllyel rendelkező, egy lakásos, legfeljebb 135 m2 

fűtött alapterületű, a pályázatot benyújtó magánszemély tulajdonában álló és a pályázat 

benyújtását megelőzően használatban lévő (lakott) családi házak energetikai korszerűsítésére 

nyújtható vissza nem térítendő támogatás az alprogram keretében. 

https://www.palyazat.gov.hu/top-321-15-nkormnyzati-pletek-energetikai-korszerstse
https://www.palyazat.gov.hu/top-322-15-nkormnyzatok-ltal-vezrelt-a-helyi-adottsgokhoz-illeszked-megjul-energiaforrsok-kiaknzsra-irnyul-energiaellts-megvalstsa-komplex-fejlesztsi-programok-keretben
https://www.palyazat.gov.hu/top-322-15-nkormnyzatok-ltal-vezrelt-a-helyi-adottsgokhoz-illeszked-megjul-energiaforrsok-kiaknzsra-irnyul-energiaellts-megvalstsa-komplex-fejlesztsi-programok-keretben
https://www.palyazat.gov.hu/top-322-15-nkormnyzatok-ltal-vezrelt-a-helyi-adottsgokhoz-illeszked-megjul-energiaforrsok-kiaknzsra-irnyul-energiaellts-megvalstsa-komplex-fejlesztsi-programok-keretben
http://www.kormany.hu/
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A támogatás az elszámolható költségek 40-55%-ára igényelhető a megvalósítandó fejlesztés 

összetettségétől függően, ezzel ösztönözve az épületek komplex fejlesztését. Az igényelhető 

támogatás maximális összege 2,5 millió forint. Támogatási kérelmeiket a pályázati portálon 

keresztül, elektronikus úton nyújthatják be az ügyfélkapus regisztrációval rendelkező 

magánszemélyek 2016. július 1-jétől a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig. 2016. április 7-

től a pályázati útmutató megtekinthető a www.kormany.hu/hu oldalon, a cikk jobb oldali 

hasábjában található csatolmányában. 

 

Forrás: www.kormany.hu  

 

Támogatás a fiatalok vállalkozóvá válásához 
 

Fiatalok vállalkozóvá válásához lehet maximum 3 millió forint vissza nem térítendő uniós 

támogatást nyerni egy most megjelent, 2,9 milliárd forint keretösszegű pályázatból.  

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében megjelent konstrukció az 

Ifjúsági Garancia Program részeként elsősorban az álláskereső fiatalok vállalkozóvá 

válásához kíván segítséget nyújtani. A pályázati forrásból a 18-25 év közötti, új egyéni vagy 

mikro-kisvállalkozás indítására felkészített fiatalok vállalkozásainak induló költségeit 

kívánják támogatni. A képző, mentoráló szervezetek segítséget nyújtanak a fiataloknak üzleti 

tervük összeállításához, illetve az indítási időszakban tanácsadást és mentorálást biztosítanak 

a jogszerű működéshez. A felhívásra Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-

Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl területén megvalósítandó projektekre irányuló 

támogatási kérelmek nyújthatók be 2016 októberétől a regionálisan elkülönített keretekre. 

További információk a www.palyazat.gov.hu weboldalon vagy az alábbi linken érhetőek el.  

 

Forrás: www.kormany.hu  

Ötmilliárd forint ifjúsági programokra 

 

2020-ig ötmilliárd forintot fordít a kormány komplex ifjúsági programokra az Új nemzedék 

újratöltve program keretében. A program keretében az ország húsz pontján nyílik közösségi 

tér a fiataloknak. Olyan közösségi terek alakítanak ki a fiataloknak, amelyet azok a 

sajátjuknak éreznek, ahol szívesen töltik az idejüket. A fiatalok érdekében szükséges, hogy 

minél szélesebb körben működjenek együtt a helyi önkormányzatokkal, és az érintettek 

érezzék, hogy az ő jövőjükért dolgoznak. A nemzeti tehetségprogramban csaknem háromszor 

annyi forrás, 2,8 milliárd forint áll rendelkezésre az idén, mint korábban. Több mint ötszáz 

fiatalt kérdeztek meg arról, mit várnak a közösségi terektől. A többség rugalmasan nyitva 

tartó, szabadtéri hellyel rendelkező, kötöttség nélkül látogatható, rendszeresen programokat 

kínáló tereket látogat szívesen. 

 

Forrás: www.kormany.hu, MTI 

Közlemény az Európai Örökség cím 2016. évi hazai pályázati felhívásáról 

 

Az Európai Örökség cím azzal a céllal jött létre, hogy erősítse a közös európai identitást, 

valamint növelje azoknak a helyszíneknek az ismertségét és értékét, amelyek fontos szerepet 

töltöttek be közös történelmünkben és kultúránkban, illetve az európai integrációban. Az 

uniós kezdeményezés keretében hazánk először 2014-ben terjeszthetett fel pályázatokat a cím 

elnyerésére. 2015-ben a Páneurópai Piknik Emlékpark, majd a 2016-ban a Zeneakadémia 

nyerte el az Európai Örökség címet. 

http://www.kormany.hu/hu
http://www.kormany.hu/
http://www.palyazat.gov.hu/
https://www.palyazat.gov.hu/ginop-523-16-fiatalok-vllalkozv-vlsa-vllalkozs-indtsi-kltsgeinek-tmogatsa-1
http://www.kormany.hu/
http://www.kormany.hu/
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Idén ismét lehetőség nyílik arra, hogy magyarországi helyszínek pályázhassanak a címre. A 

2017. évben az Európai Bizottsághoz benyújtandó pályázatot egy nemzeti forduló előzi meg, 

mely során hazánk kiválasztja a legjobbnak, legesélyesebbnek tartott helyszíneket. A hazai 

kiválasztást a kulturális örökség védelméért felelős Miniszterelnökség koordinálja, a 

folyamatot egy szakértői testület segíti, mely javaslatot tesz a felterjesztésre érdemes hazai 

helyszínekre. A jelölteket a kulturális örökségvédelemért felelős miniszter terjeszti fel a 

Bizottság szakértői testülete elé. A pályamunkák benyújtására 2016. június 30-ig van 

lehetőség. Pályázni a formanyomtatvány kitöltésével és megküldésével lehet. A pályázat 

benyújtásának nyelve magyar, viszont a helyszín kiválasztása esetén a pályázó köteles 

gondoskodni a pályázat angol nyelvre fordításáról. Az Európai Örökség címre pályázó 

helyszínek számára készült útmutatóban az eljárással kapcsolatban további tájékoztatás 

olvasható. A mostani pályázati kiírás, a pályázati formanyomtatvány és az Európai Örökség 

címről szóló EU határozat letölthető innen (www.kormany.hu/hu). 

 

Forrás: www.kormany.hu  

Még egy hónapig lehet jelentkezni „A legszebb konyhakertek” országos 

versenyre 

 

A nagy érdeklődésre való tekintettel egy hónnappal meghosszabbították a jelentkezési 

határidőt „A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei országos 

versenyre, 2016. május 31-ig várják a települések csatlakozását, illetve a csatlakozott 

településeken a kertnevezéseket. „A legszebb konyhakertek” kezdeményezés célja a 

környezettudatos kertészkedésre való ösztönzés, az ehhez szükséges tudás átadása, hogy a 

következő generációk is részesei lehessenek a kertészkedés örömeinek és élvezhessék a 

munka eredményét. A kertek művelése hozzájárul a kert, mint élőhely fennmaradásához, 

továbbá a tájfajták megőrzéséhez is. A Földművelésügyi Minisztérium szakiskolái a Ments 

meg egy kertet! programmal vesznek részt a kertészkedésben, amelynek „A legszebb 

konyhakertek” versenyben külön kategóriát nyitottak a szervezők. A tárca mindenkit arra 

bíztat, hogy próbálja ki magát egy új területen, ha még nem tette, hiszen a kert meghálálja az 

energia befektetetést és az egészségre is jó hatással van. A csatlakozásról, nevezésről – és 

magáról a programról - bővebb információ a www.alegszebbkonyhakertek.hu honlapon 

található 

 

Forrás: www.kormany.hu  

Családbarát Munkahely címre lehet pályázni  

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2016-ban is meghirdeti „A Családbarát munkahelyek 

kialakításának és fejlesztésének támogatása” című pályázatot. A felhívás egyszerre értékeli a 

munkahelyek már létező és tervezett családbarát intézkedéseit. Az érdeklődők 2016. május 4-

től június 3-ig négy kategóriában nyújthatják be jelentkezésüket: kis-, közép- és 

nagyvállalatok, valamint költségvetési, közigazgatási szervek is pályázhatnak. A pályázat 

célja, hogy minél több munkahely működjön családközpontúan. A díj az erkölcsi elismerés és 

a támogatási összeg (maximum 2 millió forint) odaítélése mellett kommunikációs értéket is 

képvisel, hiszen a cím egy évig tartó használati jogának elnyerése hozzájárul a nyertes 

vállalatok és szervezetek pozitív munkáltatói arculatának kialakításához. A felhívás részletei, 

illetve az útmutató a Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet oldalán 

http://www.ncsszi.hu/palyazatok/aktualis-palyazatok/157/news, valamint a kormány.hu 

felületen érhetők el. 

Forrás: www.kormany.hu  

http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/kulturalis-oroksegvedelemert-es-kiemelt-kulturalis-beruhazasokert-felelos-allamtitkar/hirek/ujra-lehet-palyazni-az-europai-orokseg-cimre
http://www.kormany.hu/hu
http://www.kormany.hu/
http://www.alegszebbkonyhakertek.hu/
http://www.kormany.hu/
http://www.ncsszi.hu/palyazatok/aktualis-palyazatok/157/news
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/csalad-es-ifjusagugyert-felelos-allamtitkarsag/hirek/ismet-lehet-palyazni-a-csaladbarat-munkahely-cimre
http://www.kormany.hu/
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Ötmilliárd forint támogatás a közösségi internet hozzáférési pontok 

fejlesztésére 

 

Ötmilliárd forintos keretösszeggel jelent meg a „Közösségi internet hozzáférési pontok 

fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése” című kiemelt pályázati felhívás a 

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív (GINOP) program keretében. Az 

infokommunikációs készségek tudatos, államilag koordinált és támogatott fejlesztése a 

lakosság, a vállalkozások és az államigazgatás szintjén egyaránt pozitív versenyképességi és 

foglalkoztatási hatású. A digitális felhasználók számának bővülése ösztönzőleg hat a további 

fejlesztésekre, illetve az infokommunikációs szektor vállalkozásainak fejlődésére; az 

elektronikus szolgáltatások nagyobb arányú igénybe vétele elősegíti a hatékony állam 

kialakítását és a bürokrácia csökkentését. A fenntartható fejlődést célzó programok 

sikerességét növeli, ha a lakosság mind nagyobb arányban képes igénybe venni azokat a 

digitális szolgáltatásokat, amelyek csökkentik az energiafelhasználást és a környezetterhelést. 

Az innováció és a K+F szempontjából biztosíthatja a vállalkozói szellemet, az együttműködés 

képességének növelését, a megújulás lehetőségét és az újítások iránti nyitottságot. Az 

eMagyarország Pontok Hálózata, illetve az ott tevékenykedő volt és jelenlegi eTanácsadók 

csoportja ideális alapot biztosít a digitális készség-fejlesztési programoknak, és a Hálózat a 

stratégiai elképzelések szerint a jövőben is fontos szerepet játszik a digitális készség-

fejlesztést célzó programokban. Az eMagyarország Program továbbfejlesztése mellett szól, 

hogy a nemzetközi tapasztalatok és legjobb gyakorlatok alapján a digitális írástudás 

terjesztésére elsősorban a helyi beágyazottságú, ugyanakkor országosan koordinált, 

esetenként piaci szereplőket is bevonó tömeges képzési programok a leginkább 

eredményesek. A felhívás célja az eMagyarország Centrum, az eMagyarország Pontok és az 

ott dolgozó eTanácsadók eddiginél aktívabb és szélesebb körű szerepvállalásához szükséges 

erőforrások (infrastruktúra, szolgáltatások, szakemberek, koordináció és menedzsment, 

finanszírozás) biztosítása. 

További információk érhetőek el a www.palyazat.gov.hu weboldalon. 

 

Forrás: www.kormany.hu  

 

 

Pályázati hírek 

Operatív programok keretében valósulhat meg a balatoni fejlesztés 

 

Ha az uniós operatív programok keretén belül sikerül a balatoni fejlesztési programot 

megvalósítani, akkor nem emel kifogást a támogatások ellen Brüsszel - számolt be Dányi 

Gábor a Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) május 20-i ülésén, Siófokon az Európai 

Bizottsággal folytatott legfrissebb tárgyalások eredményéről. A Miniszterelnökség európai 

uniós fejlesztések koordinációjáért felelős helyettes államtitkára beszámolójában kitért arra, 

hogy zajlik az unió meggyőzése arról, a balatoni iszapkotrás is kaphasson támogatást. A régió 

közlekedési programjáról szólva elmondta, hogy a Szántód-Kőröshegy-Balatonszentgyörgy 

közötti vasútvonal felújításának támogatási szerződését megkötötték. A közbeszerzés is 

lezárult; az előre tervezett 44 milliárd forint helyett 72 milliárd forintos nyertes ajánlattal. 

https://www.palyazat.gov.hu/ginop-331-16-kzssgi-internet-hozzfrsi-pontok-fejlesztse-szolgltatsi-portflijuk-bvtse
http://www.kormany.hu/
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A Fonyód-Kaposvár vasútvonal felújítására szintén megkötötték a támogatási szerződést, és 

kiválasztották a legolcsóbb ajánlatot tevő nyertes kivitelezőt. A Badacsony-Fonyód között 

tervezett komppal kapcsolatban arról számolt be, további egyeztetésekre és előkészítésre van 

szükség ahhoz, hogy ezt a fejlesztést az operatív programok keretében lehessen 

megvalósítani, hiszen a bizottság csak akkor támogatja. 

 

Bóka István, a BFT elnöke kifejtette, a legjobb az lett volna, ha önálló Balaton-programot 

fogadott volna el az unió, és az erre szánt 280 milliárd forintot a helyiek által megfogalmazott 

célokra lehetne fordítani. Az operatív programok keretében az eredeti balatoni fejlesztési 

tervek mintegy 70-80 százalékát lehet megvalósítani. Hangsúlyozta, a lényeg az, hogy 

életképes programok kellenek a balatoni források megszerzéséhez. Egy-egy területre az 

eredetileg tervezettnél több is juthat az átcsoportosítások révén. Annyi már szinte bizonyos, 

hogy a gazdaságfejlesztési és a vidékfejlesztési program forrásaiból többet is el tud hozni a 

kiemelt üdülőrégió, mint amit eredetileg nevesített a balatoni program - tette hozzá. Az MTI 

kérdéseire válaszolva elmondta, a balatoni régióban a turizmusfejlesztésre lenne a legnagyobb 

igény, amit viszont az operatív programok kevésbé támogatnak. Emiatt nem, vagy jóval 

kevesebb támogatáshoz juthatnak a szálláshely-, a fürdő-, a témapark-, vagy az egyéb 

attrakció-fejlesztések. 

 

Füleky Zsolt, a Miniszterelnökség építészeti és építésügyi helyettes államtitkára beszámolt a 

területét érintő jogszabályi változásokról. Beszélt arról a kormányzati szándékról, hogy külön 

főépítésze legyen a Balaton régiónak. Az ülésen többen aggályukat fejezték ki a zártkerti 

ingatlanok beépíthetőségét 3-ról 10 százalékra emelő, hamarosan megjelenő jogszabály miatt. 

Bóka István szerint ennek komoly árfelhajtó szerepe lesz az üdülőövezetben. Emlékeztetett 

arra, hogy a Balatonnál a kárpótlás során nem a termelési célú, hanem a spekulációs 

földszerzés volt a jellemző. 

"Minden olyan intézkedés, ami felértékeli ezeket az ingatlanokat, hátrányos helyzetbe hozza a 

tó környezetében lévő mezőgazdasági vállalkozásokat" - fogalmazott. A BFT elnöke 

kezdeményezte a Balaton törvény napirenden lévő módosítása kapcsán, hogy a közvetlen 

tóparti ingatlanok esetében lehessen valós elővásárlási joga az államnak vagy az 

önkormányzatoknak. 

 

Forrás: www.kormany.hu, MTI 
 

 

Figyelmébe ajánljuk 

Felhívás a parlagfű elleni védekezésre 

 

A Földművelésügyi Minisztérium országos, társadalmi szemléletformáló kampányt indít a 

parlagfű elleni védekezés fontosságáról a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 

(NÉBIH), a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara, a Magyar 

Gyógyszerészeti Kamara és az Országos Polgárőr Szövetség közreműködésével. A parlagfű 

elleni állami szerepvállalás fő iránya a prevenció, ezért a hatósági munka támogatása mellett 

kiemelten fontos a megelőzést elősegítő kommunikáció, az érintett társadalmi szervezetekkel, 

civilekkel való együttműködés. 

http://www.kormany.hu/
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A parlagfű okozta veszélyek tudatosítása mellett elengedhetetlen, hogy az emberek 

rendelkezzenek az alapvető ismeretekkel, megismerjék a növényt és tegyenek azért, hogy 

lakókörnyezetük gyommentes legyen. Ezért minden magyarországi gyógyszertárban 

megtalálhatóak lesznek a plakátok, melyek kihelyezésével és a betegek szükség szerinti 

tájékoztatásával hívják fel a figyelmet arra, milyen fontos a részvétel a parlagfű elleni 

küzdelemben. Mivel a fiatal korosztály fogékonyabb az új ismeretek befogadására, ezért a 

korábbi évek sikerére való tekintettel a Parlagfű Kisokos kiadvánnyal idén további 1500 

általános iskola 3-4. osztályos tanulója ismerkedhet meg. 

A Földművelésügyi Minisztérium a parlagfű elleni védekezés során felmerülő feladatok 2016. 

évi megvalósításához 46,1 millió Ft áll rendelkezésre. (Magyarország 2016. évi központi 

költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény a Parlagfű elleni közérdekű védekezés 

végrehajtásának támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 20/03/10/00 törvényi soron.) A 

keretfelosztás itt elérhető. 

 

A parlagfű elleni védekezés minden évben nagy kihívás. Amennyiben további kérdés merülne 

fel a parlagfű elleni védekezéssel kapcsolatban, forduljanak bizalommal a megyei 

kormányhivatalok növény-, és talajvédelmi szakembereihez, valamint a Magyar Növényvédő 

Mérnöki és Növényorvosi Kamara tagjaihoz, akik szakértelmükkel segíteni fogják a 

földhasználókat a parlagfű elleni védekezés során a leghatékonyabb, és legmegfelelőbb 

módszerek kiválasztásában.  

 

Forrás: www.kormany.hu 

Apró léptekkel! - Kisléptékű élelmiszer előállítás tapasztalatainak átadása 

 

Az AGRYA magyarországi és felvidéki partnereivel 

közösen „”Apró léptekkel” címmel kísérleti programot 

indít el. Az AGRYA a szlovákiai partnereitől érkezett 

kezdeményezést karolt fel. Szlovákiában felfutóban van a 

termelői közvetlen értékesítés. A magyar ajkú, 

kistelepülésen élő fiatalok egy részének a kisléptékű 

élelmiszer-előállítás és értékesítés reális alternatív 

jövedelemforrás lehet. A program célja, hogy az otthon 

végezhető mezőgazdasági termelés (elsősorban zöldség 

előállítás) és erre épülő közvetlen értékesítés végzéséhez 

adjon bíztatást, kiindulási ismeretet az ez iránt érdeklődő 

magyarországi és szlovákiai magyar ajkú fiataloknak. 

 

A program során kétféle tudás birtokába juthatnak a résztvevők. Egyrészről az alapvető 

mezőgazdasági, termelési ismeretek megszerzését segítő alapozó tudást kaphatják meg. Az 

időkeret arra elegendő, hogy az összefüggéseket és a későbbi önképzést megalapozó 

információkat megkapják a résztvevők. Érintett témák többek között: hagyományos és 

biológiai növényvédelem, tápanyag-gazdálkodás, agrotechnikai alapismeretek.  

A program másik tartalmi eleme a magyarországi termelői közvetlen értékesítés gyakorlati 

tapasztalatainak bemutatása. Elsősorban a piac, az értékesítési tevékenység működése a fő 

téma. 

A program gyakorló fiatal agrárszakemberek és a közvetlen értékesítés gyakorlatában járatos 

előadók bevonásával zajlik. Így a gyakorlatias, közvetlenül hasznosítható ismeretek kerülnek 

előtérbe.  

http://www.kormany.hu/download/0/a1/b0000/keretfelosztás%202016.pdf
http://www.kormany.hu/
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A program szervezője a Pannon Vidék Fiatal Gazda Szövetség, együttműködésben a Fiatal 

Gazdák Magyarországi Szövetségével, az NKTIA Úrhidai Gazda Táborral, a Fiatalok a 

Bódva-völgyéért Egyesülettel és az ASYF – Szlovákiai Fiatal Gazdák Szövetségével. 

 

A programra magyarul beszélő, 18-35 év közötti fiatalok jelentkezését várjuk, akik már 

végzik, vagy szándékukban áll kertészkedésbe kezdeni és a feleslegüket értékesíteni. A 

résztvevők Szlovákiából és Magyarországról érkeznek, összességében 15-25 fő. 

 

A program központi eleme egy képzés 2016. július 30. - augusztus 3., között 

Magyarországon, Fejér megyében az Úrhidai Gazda Tábor és Bemutató Kertben 

(gazdatabor.hu, facebook.com/gazdatabor).  

 

A program ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A résztvevőknek a helyszínre utazás 

költségeit kell fedezniük. A szállás, étkezés és egyéb költségek a szervezőket terhelik. A 

szlovákiai résztvevőket a Fiatalok a Bódva-völgyéért Egyesület és az ASYF – Szlovákiai 

Fiatal Gazdák Szövetsége választja ki és regisztrálja be együttesen a programra. Jelentkezési 

határidő: 2016. május 17. 

 

A magyarországi érdeklődők a részvételi szándékukat a callcenter@agrya.hu e-mail címre 

küldött jelentkezési lap megküldésével jelezhetik. A szlovákiai érdeklődők a Fiatalok a 

Bódva-völgyéért Egyesülethez vianovaics@ics.sk e-mail címre vagy az ASYF-hoz, az 

info@asyf.hu e-mail címre küldött jelentkezési lap megküldésével jelentkezhetnek. 

A résztvevők kiválasztása során személyes meghallgatásra is sor kerülhet a jelentkezőkkel. A 

jelentkezés laphoz csatolni kell egy fényképet is! 

A részletesebb tematikát tartalmazó pályázati felhívás és a jelentkezési lap letölthető az 

agrya.hu weboldalról. 

 

Kapcsolat, további információ:  

Magyarország: Pannon Vidék Fiatal Gazda Szövetség, callcenter@agrya.hu, 0036309404316 

– Mikula Lajos;  

Szlovákia: ASYF, info@asyf.sk, 00421915731541 – Balogh Nikolett 

 

Fiatalok a Bódva-völgyéért Egyesület, vianovaics@ics.sk, 00421908445449 – Iván Tamás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://gazdatabor.hu/
https://www.facebook.com/gazdatabor
mailto:callcenter@agrya.hu
mailto:info@asyf.hu
http://agrya.hu/
mailto:callcenter@agrya.hu
mailto:info@asyf.sk
mailto:vianovaics@ics.sk
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