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Előszó 

 

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

kormányhivatali és közigazgatási modell bevezetése” elnevezésű projekt 

keretében elfogadott Szolgáltatói Stratégia 2017-2018 az önkormányzati 

kapcsolatrendszer erősítése érdekében Önkormányzati Hírlevél kiadását 

tűzte célul. 

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal a negyedévente megjelenő 

Önkormányzati Hírlevélben szakmai tájékoztatókkal és közleményekkel 

próbálja segíteni az önkormányzati feladatellátást, ezzel kiegészítve a 

rendszeresen megszervezésre kerülő jegyzői értekezletek szakmai 

információátadását. 

 

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal  
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Szervezeti és hatásköri változások a közigazgatásban 

 

Jelentős változásokat hozott a március a közigazgatásban, miután a 

kormányhivatalok egyszerűsítéséről szóló jogszabálycsomag több fontos 

eleme is hatályba lépet. Az Országgyűlés által még decemberben elfogadott 

újításoknak köszönhetően tovább egyszerűsödött a közigazgatás, 

hatékonyabbá és gyorsabbá vált az ügyintézés. 

 

A március elseje után induló közigazgatási eljárások esetén gyorsabbá vált 

az ügyfelek számára a jogerős döntések meghozatala, ugyanis mind a járási 

hivatalok, mind a kormányhivatalok döntéseivel szemben közvetlenül a 

bírósághoz fordulhatnak az ügyfelek közigazgatási per útján, megszűnik 

tehát a közigazgatási másodfok. 

 

Jelentős változás, hogy a szabálysértési feladatokat márciustól a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalok helyett a rendőrség végzi. Az átszervezés indoka, 

hogy mind a bűncselekményekkel szembeni fellépést, mind a kisebb súlyú 

szabálysértésekkel szembeni szankciók érvényesítését is egy szerv, a 

rendőrség lássa el, amely személyi állományában és infrastrukturális 

eszközrendszerében egyaránt alkalmas a feladatok ellátására. 

 

Egységessé vált az építésügyi igazgatás azáltal, hogy a jegyzőkhöz telepített 

építésügyi feladatokat a továbbiakban a kormányhivatalok végzik. Az 

építésügyi igazgatás soha nem volt önkormányzati feladat, az ilyen teendők 

egy részét a jegyzők államigazgatási feladatként látták el, míg más részüket 

eddig is a járási- és kormányhivatalok végezték. Annak révén, hogy az eddigi 

töredezett feladatellátás, illetve a hatásköri átfedések megszűnnek, 

hatékonyabb lesz az ügyfelek számára az építésügyi engedélyezés. 

 

Azért, hogy a családok, illetve a gyermekek életében jelentős változással járó 

válások a lehető leggyorsabban, minden érintett fél számára megnyugtatóan 

lezáruljanak, a kapcsolattartás végrehajtásával kapcsolatos döntések 

meghozatala a gyámhatóságoktól a bíróságra került át. Ezáltal az érintett 

gyermekek érdekeit szem előtt tartva így gyorsabban meghozható a végleges 

döntés, a tapasztalatok szerint ugyanis a kapcsolattartási ügyek 

végrehajtásának több mint 90 százaléka a gyámhatósági döntéseket 

követően eddig is a bíróságra került. 

 

Egyszerűbbé, átláthatóbbá vált a kormányhivatalok szervezete is, mivel a 

megyeszékhely szerinti járási hivataloknak megszűnt a járási hivatalok 

között betöltött kiemelt szerepe. Ezek a járási hivatalok eddig az egész 

megyére kiterjedő illetékességgel végezték többek között az olyan feladatokat, 

mint a környezetvédelem, munkavédelem, családtámogatás, 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/hirek/marciustol-a-birosaghoz-lehet-fordulni-a-gyermekkel-valo-kapcsolattartasra-vonatkozo-eloirasok-megsertese-eseten
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/hirek/marciustol-a-birosaghoz-lehet-fordulni-a-gyermekkel-valo-kapcsolattartasra-vonatkozo-eloirasok-megsertese-eseten
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fogyasztóvédelem vagy a nyugdíjbiztosítás. Az új szabályozásnak 

köszönhetően az összes megyei feladatot a megyei, illetve a fővárosi 

kormányhivatalok látják el. 

 

Fenti változások alapján a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 

szervezeti struktúrája az alábbiak szerint alakul: 

1. Kormánymegbízott 

2. Főigazgató 
3. Igazgató  
4. Kormánymegbízotti Kabinet 
5. Védelmi Bizottság Titkársága 
6. Belső Ellenőrzési Osztály 
7. Állami Főépítész  

8. Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály 
8.1 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Normatív Támogatások Kérelemkezelési 
Osztálya 
8.2 Helyszíni Ellenőrzési Osztály 
8.3 Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési Osztálya 

9. Népegészségügyi Főosztály 
9.1 Közegészségügyi Osztály 
9.2 Egészségfejlesztési és Igazgatási Osztály 

10. Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály 
10.1 Közfoglalkoztatási és Felzárkóztatási Osztály 
10.2 Munkaerőpiaci és Alapkezelő Osztály 
10.3 Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály 

11. Hatósági Főosztály 
11.1 Hatósági és Oktatási Osztály 
11.2 Törvényességi Felügyeleti Osztály 
11.3 Igazságügyi Osztály 
11.4 Szociális és Gyámügyi Osztály 

12. Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 
12.1 Örökségvédelmi Osztály 
12.2 Kiemelt Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztály 
12.3 Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztály 1.(Esztergom) 
12.4 Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztály 2. (Komárom) 
12.5 Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztály 3. (Tata) 

13. Földhivatali Főosztály 
13.1 Földhivatali Koordinációs Osztály 
13.2 Földhivatali Osztály 1. (Esztergom) 
13.3 Földhivatali Osztály 2. (Komárom) 
13.4 Földhivatali Osztály 3 (Tata) 
13.5 Földhivatali Osztály 4 (Tatabánya) 
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14. Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 
14.1 Földművelésügyi Osztály 
14.2 Növény- és Talajvédelmi Osztály 
14.3 Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály 

15. Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztály 
15.1 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 1.  
15.2 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 2. 

16. Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 
16.1 Családtámogatási Osztály 
16.2 Egészségbiztosítási Osztály 
16.3 Egészségbiztosítási Nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály 
16.4 Nyugdíjbiztosítási Osztály 
16.5 Nyugdíj-nyilvántartási és Ellenőrzési Osztály 
16.6 Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztály 

 
17. Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 
17.1 Közlekedési Osztály 
17.2 Útügyi Osztály 
17.3 Fogyasztóvédelmi Osztály 
 
18. Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály 
18.1 Pénzügyi és Számviteli Osztály 
18.2 Beruházási, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztály 
18.3 Informatikai Osztály 
18.4 Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály 
18.5 Projekt Osztály 

19. Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály 

19.1 Humánpolitikai Osztály 
19.2 Jogi és Perképviseleti Osztály 
19.3 Nemzetgazdaságilag Kiemelt Beruházásokat Koordináló Osztály 

 

A kormánymegbízott közvetlen vezetése alatt álló járási hivatalok: 

1. Esztergomi Járási Hivatal 
1.1 Kormányablak Osztály 
1.2 Hatósági Osztály 
1.3 Gyámügyi Osztály 
1.4 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 
1.5 Foglalkoztatási Osztály 
1.6 Népegészségügyi Osztály 

2. Kisbéri Járási Hivatal 
2.1 Kormányablak Osztály 
2.2 Hatósági és Gyámügyi Osztály 
2.3 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 
2.4 Foglalkoztatási Osztály 
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3. Oroszlányi Járási Hivatal 
3.1 Kormányablak Osztály 
3.2 Hatósági és Gyámügyi Osztály 
3.3 Foglalkoztatási Osztály 

4. Komáromi Járási Hivatal 
4.1 Kormányablak Osztály 
4.2 Hatósági és Gyámügyi Osztály 
4.3 Foglalkoztatási Osztály 
4.4 Népegészségügyi Osztály 

5. Tatai Járási Hivatal 
5.1 Kormányablak Osztály 
5.2 Hatósági és Gyámügyi Osztály 
5.3 Foglalkoztatási Osztály 

6. Tatabányai Járási Hivatal 
6.1 Kormányablak Osztály 
6.2 Hatósági Osztály 
6.3 Gyámügyi Osztály 
6.4 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 
6.5 Foglalkoztatási Osztály 
6.6 Népegészségügyi Osztály 

Az egyes szervezeti egységek elérhetősége a következő linken hozzáférhető: 

 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/komarom-esztergom/elerhetoseg-

szervezet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/komarom-esztergom/elerhetoseg-szervezet
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/komarom-esztergom/elerhetoseg-szervezet
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A Hatósági Főosztály tájékoztatói 

 

Hatósági szakterület 

 

I. Az Országgyűlés 2020. május 19-én elfogadta az egyes 

közigazgatási tárgyú törvények módosításáról, valamint ingyenes 

vagyonjuttatásról szóló törvényjavaslatot, melynek legfontosabb 

rendelkezései az alábbiak:  

 

1. A törvény elsődleges célja a bürokráciacsökkentés folytatásaként a függő 

hatályú döntés jogintézményének kivezetése. Ezzel összefüggésben az 

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 

továbbiakban: Ákr.) úgy került módosításra, hogy a függő hatályú döntés 

megszüntetésre kerül, azonban egyes joghatások továbbra is az általános 

hatósági eljárás részévé válnak. 

 

Fontos, hogy amennyiben a hatóság 

a) határidőben nem intézkedik a kérelem visszautasításáról, az eljárás 

megszüntetéséről, az érdemben döntésről, a beadvány elintézésének 

függőben tartásáról, az eljárás felfüggesztéséről vagy szüneteltetéséről,  

b) az ügyintézés határidőt túllépi, vagy 

c) az automatikus döntéshozatal, vagy a sommás eljárás szabályait 

indokolatlanul mellőzi,  

az eljárás lefolytatásáért fizetendő illetéknek vagy az illetékekről szóló 

törvény szerinti közigazgatási hatósági eljárásokért, vagy igazgatási jellegű 

szolgáltatások igénybevételéréért fizetett igazgatási szolgáltatási díjnak 

megfelelő összeget, ennek hiányában tízezer forintot köteles megfizetni a 

kérelmező ügyfélnek, aki mentesül az eljárási költségek megfizetése alól is. 

 

Rögzítésre kerül az Ákr.-ben, hogy teljes eljárásra történő áttérés esetén az 

ügyfél elektronikusan (e-mailben) tájékoztatás kap a teljes eljárás 

határidejéről, a határidő túllépésének jogkövetkezményeiről és arról, hogy a 

hatóság a továbbiakban a teljes eljárás szabályai szerint jár el. 

 

Továbbá a hatóságnak a teljes eljárásra történő áttérés esetén az áttérés 

indokait a döntés indoklásában is meg kell határoznia. 

 

A függő hatályú döntés meghozatalának elhagyása azonban nem 

eredményezheti az eljárások ügyintézési idejének elhúzódását, az átlagos 

ügyintézési idők növekedését.  

 

A hatósági eljárás menetében továbbra is érvényesülő elv, hogy a hatóságnak 

az eljárást – ha nincs helye sommás eljárásnak – nyolc napon belül előre kell 
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vinnie (például a tényállás tisztázásához szükséges döntés meghozatalával), 

vagy az eljárást gátló körülményekről kell döntenie (például megszüntetés), 

illetve érdemben döntést kell hoznia. 

 

2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 

1992. évi LXVI. törvényben meghatározott egyes feladat- és 

hatáskörökben (pl. lakcím fiktiválás) a járási hivatal és a jegyző is eljárhat, 

azonban 2020. március 1-jét követően a jegyző által meghozott elsőfokú 

határozat ellen volt helye fellebbezésnek, míg a járási (kerületi) hivatal által, 

ugyanabban a tárgyban meghozott határozat ellen már nem volt lehetőség 

fellebbezésnek benyújtására.  

 

A törvény a jegyző döntésével szemben is kizárja a fellebbezés 

lehetőségét.  

 

3. A 400 m2-t meghaladó bruttó alapterületű építmény rendeltetésének 

kereskedelmi rendeltetésre változtatása során eljáró 

rendeltetésmódosítási hatósági eddig az építmény fekvése szerinti járás 

székhelyének települési önkormányzati jegyzője, a fővárosi kerületben a 

fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi Önkormányzat által 

közvetlenül igazgatott terület tekintetében a főváros főjegyző (a továbbiakban 

együtt: jegyző) volt. Rendeltetésmódosítási hatóságként a jegyző helyett a 

fővárosi és megyei kormányhivatal került kijelölésre a törvény és az ahhoz 

kapcsolódó kormányrendelet módosításának következtében. 

 

4. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása 

egyértelműsíti, hogy Magyarország két biológiai nemet ismer el, tehát az 

anyakönyvben születési nemként is „férfi” vagy „nő” adat jegyezhető be. 

Tekintettel arra, hogy a biológiai nem teljes megváltoztatása nem lehetséges, 

törvényben kerül rögzítésre, hogy ennek megváltoztatására az anyakönyvi 

nyilvántartásban nincs lehetőség. 

 

II. Ellenőrzött bejelentések 

 

A 2020. május 18. napján hatályba lépett, a veszélyhelyzet alatti 

engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 

191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 

alkalmazásával felmerülő gyakorlati kérdésekkel összefüggésben a 

Miniszterelnökség Területi Közigazgatás Működtetéséért Felelős Helyettes 

Államtitkársága a következő iránymutatást adta: 
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1.  Mi a teendő, ha az ügyfél nem fizeti meg a Korm. rendelet 5. §(8) 

bekezdésében  meghatározott illetéket, igazgatási szolgáltatási díjat, 

illetve nem csatolja az előírt dokumentumokat és azok hiányáról nem 

nyilatkozik? 

 

A Korm. rendelet 5.§ (8) bekezdése az engedélyezés, valamint a kapcsolódó 

szakhatósági eljárások illetéke, vagy igazgatási szolgáltatási díja 50%-nak 

megfizetését írja elő az ellenőrzött bejelentési eljárás lefolytatásáért. Ebben 

az esetben – ügyfélbarát megoldást követve- javasolt az ügyfél figyelmét rövid 

úton (telefon, email, a bejelentést követően a lehető legrövidebb időn belül 

felhívni a bejelentés hiányosságaira. Amennyiben az ügyfél jelentősen 

egyszerűsített és gyorsított eljárásért a nagymértékben csökkentet befizetési 

kötelezettségének külön felhívás ellenére sem tesz eleget, megvalósul a Korm. 

rendelet 6.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti visszaélésszerű joggyakorlás, így a 

tevékenység megtiltásának van helye. Nem szükséges a hatóságnak 

megbizonyosodnia ez esetben arról sem, hogy az ügyfél vajon olvasta-e az 

email útján küldött figyelem felhívást, miután az eljárás kezdeményezését 

követően akkor jár el jóhiszeműen, ha ügyével összefüggésben a hatósággal 

történő kapcsolattartás érdekében rendelkezésre áll.  

 

Amennyiben az ügyfél a Korm. rendelet 5.§ (6) bekezdése alapján nem csatol 

dokumentumokat, azonban az 5. § (7) bekezdésében foglaltak szerint erről 

nem is nyilatkozik, a fentiekhez hasonlóan - figyelem felhívást követően- a 

tevékenység végzése a Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdés e) pontja alapján 

megtiltható. 

 

Kiemelendő, hogy e figyelemfelhívás nem azonos az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 44. §-a szerinti hiánypótlással sem 

a közlési forma, sem a határidőtűzés, sem a joghatás tekintetében. 

 

2.  Ellenőrzött bejelentésnek kell-e tekinteni, ha az ügyfél az 

ellenőrzött bejelentésre  irányuló vagy az engedélyezés iránti 

kérelmét nem a Korm. rendelet 5.§(1) bekezdésének  megfelelő - 

elektronikus – úton nyújtja be? 

 

A Korm. rendelet 5.§ (1) bekezdése alapján az ellenőrzött bejelentés 

elektronikus úton tehető meg. Ha az engedélyezésre irányuló eljárás 

kezdeményezését az ügyfél nem elektronikusan (pl. papír alapon) nyújtja be 

a hatósághoz, a Korm. rendelet rendelkezései nem alkalmazhatók, így az 

engedélyezésre vonatkozó általános szabályok alapján lehet csak eljárni. Az 

ellenőrzött bejelentés alapja az elektronikus úton történő kommunikáció, a 

jelentősen egyszerűsített és gyorsított eljárás csak ilyen módon értheti el a 

célját. Ha az ügyfél a tevékenység végzésére irányuló szándékát nem 
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elektronikusan kezdeményezi, a Korm. rendelet által biztosított eljárási 

szabályok nem alkalmazhatók, annak előnyei már a kérelem vagy bejelentés 

benyújtásával csorbát szenvednek. Ebben az esetben az ügyfél vélelmezhető 

szándéka is az általános szabályok szerinti eljárás lefolytatására irányul.  

 

3.  A Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdése szerinti megtiltó végzés 

közlésére milyen határidő  vonatkozik? 

 

A Korm. rendelet arról rendelkezik, hogy a hatóság nyolc vagy tizenkét napon 

belül tiltja meg a tevékenység végzését (az ott meghatározott valamely feltétel 

fennállása esetén). A Korm. rendelet a végzés közlésének határidejére 

kifejezetten nem tartalmaz rendelkezést, azonban a Korm. rendelet 8.§-ának 

alkalmazását lehetetlenítené el, ha a közlésről a hatóság az általa szabadon 

választott időpontban gondoskodhatna. Álláspontunk szerint a végzés 

meghozatalakor azonnal közölni is kell, mégpedig a Korm. rendelet 4. § (2) 

bekezdésében az értesítésre vonatkozóan meghatározott módon, miután csak 

az ilyen feltételekkel közölt végzés biztosítja, hogy a hatóság hallgatásának 

jogkövetkezményei ne álljanak be.  

 

4.  Mi a teendő, ha az ellenőrzött bejelentést nem a hatáskörrel vagy 

illetékességgel  rendelkező hatósághoz nyújtották be? 

 

A Korm. rendelet tevékenység végzésének feltételeként írja elő, hogy az 

ellenőrzött bejelentést a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervnél 

kell megtenni. Az ügyfélbarát eljárás az, ha a hatóság, amelyhez az 

ellenőrzött bejelentést benyújtották, a bejelentést továbbítja a hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező hatósághoz (amennyiben az megállapítható), és 

erről az ügyfelet is tájékoztatja azon az úton, ahogyan a bejelenést is 

benyújtották hozzá.  

 

5.   Mit tegyen az eljáró hatóság, ha a szakhatósági állásfoglalás nem 

érkezik meg az  értesítés (illetve a megtiltás) közlésére nyitva álló 

határidőig? 

 

Amennyiben a tevékenység a szakhatósági állásfoglalás nélkül is végezhető a 

jogszabályi feltételek fennállása (betartása) mellett, akkor értesítés 

kibocsátásának van helye. Az esetek többségében viszont a szakhatósági 

állásfoglalás nélkül nem határozhatóak meg egyértelműen a tevékenység 

folytatásának feltételei, illetve nem lehet egyértelműen megállapítani, hogy a 

tevékenység végzése járhat-e valamilyen, a Korm. rendeletben meghatározott 

védendő érték sérelmével. Ezekben az esetekben a hatóság a tevékenység 

végzését a Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdés b) vagy d) pontja alapján 

megtilthatja. Javasolt a hatóságnak ugyanakkor már az ellenőrzött 
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bejelentés beérkezését követően informálisan is felvennie a kapcsolatot a 

szakhatósággal, hogy lehetőség szerint az úgy küldje meg az állásfoglalását, 

hogy a hatóság a Korm. rendelet 5.§ (9) bekezdésében foglalt határidőt 

tartani tudja. 

 

6.  Az ellenőrzött bejelenés alapján fennállnak a sommás eljárás 

feltételei, milyen eljárást folytasson le? 

 

A Korm. rendelet 2.§-a és 4.§ (3) bekezdése alapján ebben az esetben 

sommás eljárásban lenne szükséges dönteni. Az ellenőrzött bejelentésnek 

azonban az egyik lényeges előnye az ügyfél részéről a sommás eljárással 

szemben, hogy az illetéknek, igazgatási szolgáltatási díjnak csak az 50%-át 

szükséges megfizetni. Éppen ezért teljes mértékben ellenkezne az ügyfél 

érdekeivel, ha ugyanazért az engedélyért kétszer annyit kellene fizetni az 

ügyfélnek. Mindemellett, ha az ügyfél a Korm. rendelet 5.§ (8) bekezdésében 

meghatározott illetéket, igazgatási szolgáltatási díjat fizeti meg, az Ákr. 41.§ 

(1) bekezdés a) pontjában foglalt, hiánytalanságra vonatkozó feltétel már 

nem teljesülhet. 

 

7. Esetleges ellenérdekű ügyfél milyen módon értesül arról, hogy az 

ügyfél az ellenőrzött bejelentés alapján végezheti a tevékenységét?  

 

A Korm.rendelet nem mondja ki (de nem is tiltja) az esetleges – ismert – 

ellenérdekű ügyfél értesítését a tevékenység ügyfél általi végzésének 

lehetőségéről. A hatóság akkor jár el körültekintően, ha az értesítés ügyféllel 

történő közlésével egyidejűleg tájékoztatja az ellenérdekű felet – az általános 

adatvédelmi szempontok figyelembevételével – a tevékenység végzésére 

vonatkozó lehetőség ügyfél részére történő biztosításáról. Mindemellett az 

eljárás során felmerülhet a Korm.rendelet 6. § (1) bekezdés b) és d) pontja 

szerinti megtiltáshoz szükséges feltételek teljesülése, elsősorban nyomós 

közérdek várható vagy közvetlen veszélye kapcsán.  

 

 

***** 

 

 

A Korm. rendelet 3. §-ában foglaltak szerint valamennyi - a rendelet személyi 

hatálya alá tartozó - szerv köteles a bejelentések fogadására egy kizárólag 

erre a célra szolgáló e-mail-címet biztosítani, amely a beérkező bejelentésről 

az ügyfél részére automatikus elektronikus visszaigazolást küld. A 

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal és járási hivatalai 

vonatkozásában az alábbi elektronikus levélcímek kijelölésére került sor: 
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Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatal  

bejelentes@komarom.gov.hu 

Tatabányai Járási Hivatal bejelentes.tatabanyajaras@komarom.gov.hu 

Esztergomi Járási Hivatal bejelentes.esztergomjaras@komarom.gov.hu 

Kisbéri Járási Hivatal  bejelentes.kisberjaras@komarom.gov.hu 

Komáromi Járási Hivatal bejelentes.komaromjaras@komarom.gov.hu  

Oroszlányi Járási Hivatal bejelentes.oroszlanyjaras@komarom.gov.hu  

Tatai Járási Hivatal bejelentes.tatajaras@komarom.gov.hu 

 

***** 

 

Az Országgyűléshez benyújtásra került a veszélyhelyzet megszűnésével 

összefüggő átmeneti szabályokról és az egészségügyi készenlétről szóló, 

T/10748. számú törvényjavaslat. A törvényjavaslat tartalmazza a 

veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött 

bejelentésről szóló 191/2020. (V.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban 

191/2020. (V.8.) Korm. rendelet) szerinti ellenőrzött bejelentés törvényi 

átültetését. 

 

A veszélyhelyzeten kívül is igénybe vehető, választható bejelentési rendszer 

hatálya a 191/2020. (V.8.) Korm. rendelet foglaltakon túl nem terjed ki 

 a pénzbeli vagy természetbeni ellátások megállapítására irányuló 

ügyekre, 

 azokra az engedélyezésekre, amelynek tárgya valamely jogosultság 

mértékének megállapítása, 

 az automatikus döntéshozatallal intézhető ügyekre. 

 

A törvényjavaslat a 191/2020. (V.8.) Korm. rendelettel szemben rögzíti, hogy a 

bejelentésre az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény mely szabályait kell alkalmazni, tételesen felsorolja azokat a 

rendelkezéseket, amelyek az eljárási kódexből felhívhatók az ügyintézés 

során (pl: határidők számítása, nyelvhasználat, döntések formai és tartalmai 

elemei, stb.). 

 

A törvényi szabályozás koncepcionális eleme a kérelmező szabadságának 

biztosítása a joggyakorláshoz vezető út kiválasztásával összefüggésben. Ez 

alapján az ügyfél dönthet úgy, hogy a tevékenységet a törvény szerinti 

mailto:bejelentes@komarom.gov.hu
mailto:bejelentes.tatabanyajaras@komarom.gov.hu
mailto:bejelentes.esztergomjaras@komarom.gov.hu
mailto:bejelentes.kisberjaras@komarom.gov.hu
mailto:bejelentes.komaromjaras@komarom.gov.hu
mailto:bejelentes.oroszlanyjaras@komarom.gov.hu
mailto:bejelentes.tatajaras@komarom.gov.hu
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ellenőrzött bejelentés helyett engedély alapján kívánja végezni. Ha az ügyfél 

bejelentés helyett engedélykérelmet terjeszt elő, a törvény rendelkezései az 

adott ügyben nem alkalmazhatók. 

 

A törvénytervezet felhatalmazást ad a Kormány részére, hogy meghatározza 

azokat a tevékenységeket, amelyek esetében a bejelentés kizárt, továbbra is 

csak engedély alapján végezhetők. 

 

A tervezet a 191/2020. (V.8.) Korm. rendelethez hasonlóan kizárólag 

elektronikus ügyintézési lehetőséget biztosít a bejelentés megtételre. A 

bejelentéshez ugyanazokat az adatokat és dokumentumokat kell mellékelni, 

mint az engedélykérelemhez azzal a kiegészítéssel, hogy mivel teljes hatósági 

eljárás hiányában a hatóság nem fogja felderíteni az ügyféli kört, ezért a 

bejelentőnek kell  

 tájékoztatást adnia a joggyakorlás által érintett további ügyfelek 

személyéről 

 nyilatkoznia arról, hogy a további ügyfeleket a bejelentés 

benyújtásának szándékáról, a benyújtás időpontjáról és az eljáró 

hatóságról tájékoztatta. 

 

Eltérés a 191/2020. (V.8.) Korm. rendelethez képest, hogy amennyiben a 

bejelentő az eljárásért fizetendő díjat nem, vagy hiányosan fizette meg, a 

hatóság határidővel fel kell hívja a díjfizetési kötelezettségének teljesítésére. 

 

Ha a bejelentés nem tartozik a törvény hatálya alá, vagy a bejelentő a 

bejelentést nem elektronikus úton terjeszti elő, a hatóság a bejelentést 15 

napon belül visszautasítja és a megfizetett díjat visszatéríti. Az eljárásért 

fizetendő díj határidőben meg nem fizetése szintén visszautasításra vezet. 

 

A rendelkezésre álló tizenöt napon belül a hatóság az ügy egyedi körülményei 

alapján dönthet akként, hogy az üget végzéssel engedélyezésre utalja annak 

érdekében, hogy a kérelmező joggyakorlása még annak megkezdése előtt 

behatóbb vizsgálaton eshessen át. 

 

Engedélyre utalásnak a következő esetekben van helye: 

 a tevékenység kormányrendelet alapján nem végezhető bejelentéssel; 

 az engedély megadásának jogszabály 

 az élet, a testi épség és az egészség védelme, vagy a tevékenység 

jellegére, illetve hatására figyelemmel a károkozás, vagy a katasztrófák 

bekövetkezése, a közbiztonság, vagy egyéb nyomós közérdek várható 

vagy közvetlen sérelmének veszélye áll fenn,  

 engedélyezési eljárás esetén az eljárás felfüggesztésének lenne helye; 
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 a bejelentés tárgya vagy a bejelentő nem azonosítható, illetve a 

bejelentés hiányos; 

 a bejelentés visszaélésszerű joggyakorlást valósít meg. 

Fontos szabályozás, hogy a bejelentés engedélyezésre utalása esetén az 

ügyintézési határidő kezdőnapja a bejelentést követő nap azzal, hogy az 

ügyintézési határidő az engedélyezéshez képest öt nappal meghosszabbodik. 

Ha nem kerül sor a visszautasításra vagy engedélyezési eljárásra utalására, 

a kérelmező a tevékenységet a bejelentést követő tizenötödik napot követő 

naptól jogosult megkezdeni. Főszabály szerint nem szükséges semmilyen 

hatósági visszaigazolás a joghatás beálltáról, az ügyfelet csak kérelmére 

értesíti a hatóság a szerzett jog gyakorolhatóságáról. 

 

Az engedélyezés alóli mentesülés esetében kulcsszerepbe kerül a tevékenység 

végzésének ellenőrzése és szükség esetén a tevékenységet a jogszerűség és 

szakszerűség irányába terelő intézkedések alkalmazása. A tervezet 

értelmében az ellenőrizendő tevékenységek kockázatbecslési alapon kerülnek 

kiválasztásra és ellenőrzésre. A kockázatbecslés-alapú ellenőrzésbe a 

szakhatóság bevonható, illetve a szakhatóság saját hatáskörében is végezhet 

ellenőrzést. 

 

Átmeneti rendelkezésként rögzítésre került, hogy 2020. december 31-ig, ha az 

ügyfél engedélykérelmet nyújt be, a hatóságnak kötelessége felhívni a 

kérelmező figyelmét a bejelentés igénybe vételének lehetőségére, ha annak 

feltételei fennállnak. 

 

Fontos hangsúlyozni, hogy a benyújtott T/10748. számú 

törvényjavaslat szövege az Országgyűlés tárgyalása során még 

változhat, így a fenti szabályozási kérdések is még módosulhatnak. A 

törvényjavaslat elfogadását követően annak végleges tartalmáról 

tájékoztatást küldünk.  

 

Igazságügyi szakterület 

 

Az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes feladat- és hatáskörökről 

szóló 362/2016. (XI.29.) kormányrendelet 6. § 8. § és 10. §-a értelmében 

2020. március 1. napjától áldozatsegítő szolgálatként, jogi segítségnyújtó 

szolgálatként és a Családi Csődvédelmi Szolgálat területi szerveként a 

fővárosi és megyei kormányhivatal jár el. A hatáskörváltozásra tekintettel a 

fenti feladatokat az Igazságügyi Osztály látja el.  

 

Az alábbiakban az egyes szakterületek általános tájékoztatóit közöljük.  
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1. Családi Csődvédelmi Szolgálat 

 

Milyen esetben jelenthet segítséget az adósságrendezési eljárás 

(magáncsőd)? 

 ha az adós nem képes eleget tenni az összes fizetési kötelezettségének,  

 ha tartozásai meghaladják a vagyonát,  

 ha tartozásai miatt végrehajtási eljárás folyik ellene,  

 ha jövedelmét letiltás terheli, vagy árverés során elveszítheti 

lakóingatlanát,  

 ha sikertelenül próbált egyezségre jutni a hitelezőkkel 

 

Miért előnyös az adósságrendezési eljárás? 

 A folyamatban lévő végrehajtási eljárások leállításra kerülnek, 

csődvédelem alatt újabb végrehajtási eljárás nem kezdeményezhető. 

 Államilag szabályozott keretek között kerül rendezésre az adós 

tartozása. 

 Az adós pénzügyi helyzete stabilizálódik. 

 Az adós és a hitelező érdekeinek méltányos módon történő egymáshoz 

közelítése, melyben segítségére van a családi vagyonfelügyelő. 

 Az adós az adósságoktól megszabadulva – akár az ingatlanát és egyéb 

vagyonát megtartva – kezdheti újra az életét. 

 Az adósságrendezési eljárás lehetőséget teremt arra, hogy az adós 

fizetőképessége helyreálljon, és egyúttal a hitelezők is teljes vagy 

részleges megtérüléshez juthassanak. 

 Csődvédelmet nyújtunk mindazok részére, akik felhasználható 

vagyonnal és jövedelemmel rendelkeznek, fizetési hajlandóságuk 

fennáll, fizetési képességük azonban korlátozott. 

 

Az adósságrendezési eljárás folyamata 

Adósságrendezés kezdeményezése → Végrehajtás leállítása (csődvédelem 

biztosítása) → Megállapodás létrehozása az adós és hitelezői között → A 

megállapodás teljesítése →Az eljárás lezárása (mentesítés) 

 

Az eljárás kezdeményezésének feltételei 

Az adósságrendezés kezdeményezésének feltételeit jogszabály rögzíti, mely 

feltételek vizsgálatát, valamint az adósságrendezés iránti kérelem és 

mellékleteinek vizsgálatát az adós lakóhelye szerint illetékes területi Családi 

Csődvédelmi Szolgálat végzi. 

 

Miben segítenek az eljárás kezdeményezésekor a Családi Csődvédelmi 

Szolgálatok? 

 Részletes tájékoztatást adnak az adósságrendezési eljárásról. 
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 Előzetesen megvizsgálják, hogy jogosult-e az ügyfél eljárás 

kezdeményezésére.  

 Ingyenesen segítséget nyújtanak a kezdeményező űrlapcsomag 

kitöltéséhez. 

 

Hogyan és hol lehet kezdeményezni a magáncsődeljárást? 

Az eljárást a Családi Csődvédelmi szolgálat illetékes területi szervénél vagy a 

főhitelezőnek minősülő pénzügyi intézménynél lehet kezdeményezni az erre a 

célra kialakított formanyomtatvány személyes vagy postai úton történő 

benyújtásával. A formanyomtatvány elérhető a Családi Csődvédelmi 

Szolgálat központi szervének honlapján (www.csodvedelem.gov.hu). 

 

2. Áldozatsegítő szolgálat 

 

A sértett fogalma és legfőbb jogosultságai: 

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) 

értelmében sértett az a természetes vagy nem természetes személy, akinek 

vagy amelynek a jogát vagy a jogos érdekét a bűncselekmény közvetlenül 

sértette vagy veszélyeztette. A szabálysértésekről, a szabálysértési 

eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 

(a továbbiakban Szabs. tv.) szerint sértett az, akinek a szabálysértés sértette 

vagy veszélyeztette a jogát vagy jogos érdekét. A sértett jogosult arra, hogy 

 az eljárási cselekményeknél jelen legyen (ha a Be. másképp nem 

rendelkezik), 

 az eljárás őt érintő irataiba betekintsen (Be., Szabs. tv.), 

 az eljárás bármely szakaszában indítványokat és észrevételeket tegyen 

(Be., Szabs. tv.), 

 a jogairól és kötelességeiről a hatóságoktól felvilágosítást kapjon (Be., 

Szabs. tv.), 

 meghatározott esetekben jogorvoslattal éljen (Be., Szabs. tv.), 

 kérelmére értesítsék az őt érintő bűncselekménnyel 

összefüggésben fogva tartott szabadon bocsátásáról vagy 

szökéséről (Be.), 

 a büntetőeljárási cselekmények során a terhelttel szükségtelenül ne 

találkozzon (Be.),  

 azoknál a nyomozási cselekményeknél, amelyeknél a sértett jelenléte 

kötelező, vagy amelyeknél jelen lehet, a sértett mellett képviselője, 

támogatója és – ha ez az eljárás érdekeit nem sérti – az általa 

megjelölt nagykorú személy is jelen lehet (Be.). 

 

 

http://www.csodvedelem.gov.hu/
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Az áldozat fogalma 

A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről 

szóló 2005. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban Ást.) nem csak a 

bűncselekmények és a tulajdon elleni szabálysértések sértettjeit, hanem 

mindazon természetes személyeket áldozatnak tekinti, akik bizonyíthatóan a 

bűncselekmény vagy a tulajdon elleni szabálysértés közvetlen következtében 

szenvedtek hátrányt. Hátránynak tekintendő a testi vagy lelki sérülés (súlyos 

félelem, szorongás), az érzelmi megrázkódtatás (trauma, pszichés zavar) 

továbbá az a vagyoni kár, amely a bűncselekménnyel vagy tulajdon elleni 

szabálysértéssel ok-okozati összefüggésben áll. 

 

Az áldozatsegítő szolgálat által nyújtható támogatások: 

 

 Azonnali pénzügyi segély: lakhatással, ruházkodással, élelmezéssel, 

utazással kapcsolatos, továbbá gyógyászati és kegyeleti jellegű 

kiadások fedezésére szolgáló egyösszegű támogatás. A segély 

bármilyen bűncselekmény vagy tulajdon elleni szabálysértés 

áldozatát megilletheti, feltéve, hogy a fenti költségek fedezésére a 

cselekmény következtében nem képes. A támogatást a cselekmény 

elkövetésétől számított 5 napon belül kell igényelni, legmagasabb 

összege 141.875- forint lehet. 

 

 Érdekérvényesítés elősegítése: Az érdekérvényesítés elősegítése 

keretében az áldozatsegítő szolgálat az áldozatot a szükségletének 

megfelelő módon és mértékben hozzásegíti alapvető jogai 

érvényesítéséhez, az egészségügyi, egészségbiztosítási ellátások és a 

szociális ellátások, valamint más állami támogatások igénybevételéhez, 

ennek érdekében tájékoztatást nyújt, jogi tanácsot ad, érzelmi 

segítséget nyújt, segítséget ad a cselekmény okozta sérelem 

rendezéséhez.  

 

 Áldozati státusz igazolása: Ha valamely hatóság vagy más szerv az 

általa nyújtott ellátás, szolgáltatás vagy támogatás igénybevételét attól 

teszi függővé, hogy az ellátást, szolgáltatást vagy támogatást igénylő 

személy az Ást. hatálya alá tartozó áldozat, továbbá ha ez egyéb okból 

szükséges, az áldozatsegítő szolgálat e tény igazolására az áldozat 

kérelmére vagy hivatalból hatósági bizonyítványt állít ki, melyet a 

későbbiekben többek között okmányai pótlása során, 

költségmentesség iránti kérelem előterjesztése vagy jogi 

segítségnyújtás igénylése során használhat fel. 
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 Kárenyhítés: célja a bűncselekmény miatt bekövetkezett igazolt 

vagyoni kár teljes vagy részbeni megtérítése, vagy a bűncselekmény 

következtében a rendszeres jövedelemben bekövetkezett csökkenés 

részbeni enyhítése. A támogatás  

o szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmények 

sértettjeinek, és ezek (egy háztartásban élő) egyenes ági 

hozzátartozóinak, házastársainak, eltartottjainak, illetve 

azoknak a személyeknek jár, akik a szándékos, személy elleni 

erőszakos bűncselekmény következtében meghalt sértett 

eltemettetéséről gondoskodtak,  

o feltéve, hogy a sértett testi épsége, egészsége a bűncselekmény 

következményeként súlyosan károsodott és  

o a havi nettó jövedelme - közös háztartásban élők esetén az egy 

főre eső nettó jövedelem - nem haladja meg a 283.750- Ft-ot 

vagy egyébként az Ást. szerint rászorultnak minősül.  

 

Az áldozatsegítő támogatások igénybevételének feltételei: 

 

 Pénzbeli támogatás esetén az eljárás adott szakaszában eljáró 

szabálysértési hatóság, nyomozó hatóság, ügyész vagy bíróság által 

kiállított igazolás.  

 Azonnali pénzügyi segély és állami kárenyhítés esetén a támogatás 

iránti kérelem határidőn belüli előterjesztése az erre rendszeresített 

formanyomtatványon. (A nyomtatványt az Áldozatsegítő Szolgálat ingyen 

bocsátja az ügyfelek rendelkezésére, valamint díjmentesen letölthető a 

www.kormanyhivatal.hu weboldalról is.) 

 Kárenyhítés esetén a vagyoni kár, a jövedelemcsökkenés és az 

egészség súlyos károsodásának igazolása.  

 Érdekérvényesítés elősegítése iránti kérelem előterjesztése bármilyen 

formában, áldozati státusz igazolása iránti kérelem előterjesztése az erre 

rendszeresített formanyomtatványon lehetséges. (A nyomtatványt az 

Áldozatsegítő Szolgálat ingyen bocsátja az ügyfelek rendelkezésére, 

valamint díjmentesen letölthető a www.kormanyhivatal.hu weboldalról is.) 

 

3. Jogi segítségnyújtó szolgálat 

 

A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény (Jst.) új alapokra 

helyezte a magyar állami jogi segítségnyújtás rendszerét. A peren kívüli jogi 

segítségnyújtás új szolgáltatásként jelentkezett, a büntető és polgári 

ügyekben történő jogi segítségnyújtás (peres jogi segítségnyújtás) pedig a 

hatályos eljárásjogokban már létező kedvezmények módosításaként jött létre. 

A törvény célja az volt, hogy az állam mindazok jogainak érvényre 

http://www.kormanyhivatal.hu/
http://www.kormanyhivatal.hu/


21 
 

juttatásához segítséget adjon, akik arra hátrányos helyzetükből kifolyólag 

egyébként nem lennének képesek.  

Magyarország – a többféle európai megoldás közül – azt a rendszert 

választotta, melyben egy állami szervezet dönt anyagi helyzet alapján a 

támogatás megengedhetősége kérdésében, de a jogi segítséget nem az állami 

alkalmazottak nyújtják, hanem a jogi segítői névjegyzékbe felvett ügyvédek, 

egyetemi oktatók, jogvédő társadalmi szervezetek.  

Az új szervezet, a jogi segítségnyújtó szolgálat 2004. április 1-jén kezdte meg 

működését elsőként a peren kívüli jogi segítségnyújtás vagyis a tanácsadás, 

okiratszerkesztés és iratbetekintés lehetőségének biztosításával. Majd a 

támogatás rendszere 2008. január 1-től komplexebbé vált: ettől az időponttól 

kezdve a bíróság előtti képviseletet ellátó pártfogó ügyvédet is a Jogi 

Segítségnyújtó Szolgálat biztosítja a rászorulók számára.   

A jogi segítségnyújtás 2008-as reformjának pozitív eleme mind a felek, mind 

pedig a bíróságok tekintetében, hogy a perbeli képviselettel összekapcsolható 

a per előtti tanácsadás, ezáltal a bíróságok tehermentesíthetők, 

megvalósulhat a felesleges vagy előreláthatóan eredménytelen 

igényérvényesítések számának csökkenése. 

A jogi segítségnyújtási feladatokat jelenleg I. fokon a járási/kerületi hivatalok 

látják el közigazgatási hatósági eljárás keretében, a méltányossági jogkört a 

kormányhivatal gyakorolja. A járási/kerületi hivatalok és a 

kormányhivatalok feletti szakmai irányító szerv jogköreit az Igazságügyi 

Minisztérium látja el. A Jst. hatálya alá tartozó közigazgatási hatósági 

ügyekben nincs helye fellebbezésnek, így az ügyfelek jogorvoslatként 

közvetlenül pert kezdeményezhetnek a közigazgatási bíróságnál. 

 

Az állami jogi segítségnyújtási szolgáltatások – az anyagi szempontból 

rászorultnak tekintendők körében – jelenleg a következők: 

a) peren kívüli segítségnyújtásként: jogi segítők által adott jogi tanácsadás, 

okiratszerkesztés és iratbetekintés; 

b) polgári eljárásokban: pártfogó ügyvédi képviselet biztosítása, elsősorban a 

jogi segítők által;  

c) büntetőeljárásokban: sértett, magánvádló, magánfél, egyéb érdekelt 

pártfogó ügyvédi képviselete, pótmagánvádló személyes 

költségmentességének engedélyezése, és ennek keretében pártfogó ügyvédi 

képviselet biztosítása – főszabályként – jogi segítők által. 

 

A szolgálatok munkatársai a hatósági feladatukon túlmenően, 

ügyfélszolgálati tevékenység keretében az egyszerűbb megítélésű ügyekben 

– a jövedelmi és vagyoni helyzet vizsgálata nélkül, díjmentesen – jogi 

tanácsot, illetve hatásköri, illetékességi útmutatást adnak bárki számára. 

A jogi segítségnyújtási rendszer egyik fő jellemzője, hogy az ügyfelek a jogi 

segítői névjegyzékből maguk választhatnak jogi segítőt az ország egész 
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területéről mind peren kívüli ügyeikben, mind a peres képviseletük 

ellátására.  

A jogi segítségnyújtási támogatások  

 I. Peren kívüli ügyek  

A jogi segítő peren kívül ad tanácsot, illetve szerkeszt beadványt, egyéb 

iratot 

 minden olyan jogvitás ügyben, amelyben a későbbiekben per 

lefolytatására kerülhet sor (szükség esetén a keresetlevelet is elkészíti);  

 mindennapi megélhetést érintő kérdésekben (birtokháborítás, 

lakhatási, nyugdíj, munka-és foglalkoztatási, közüzemi-díj tartozás, 

végrehajtási ügyek, stb);  

 ha az ügyfél közigazgatási eljárásban vesz részt, és eljárási jogainak, 

kötelezettségeinek megismeréséhez, jognyilatkozat megtételéhez 

szükséges a jogi szolgáltatás;  

 bűncselekmény áldozata számára, amennyiben az ezzel 

összefüggésben keletkezett jog- és érdeksérelem elhárításához 

szükséges a szakjogászi közreműködés;  

 polgári vagy büntetőeljárásban rendkívüli jogorvoslati kérelem 

elkészítéséhez szükséges a segítség;  

 folyamatban lévő bírósági eljárásban, ha a fél eljárási jogainak, 

kötelességeinek megismeréséhez a jogvita peren kívüli lezárásához ez 

szükséges, feltéve, hogy az eljárásban a fél nem rendelkezik jogi 

képviselővel, és peres képviselet, vagyis a pártfogó ügyvéd biztosítása 

nem lenne indokolt. 

Kizárt a támogatás például vám-, hitelügyekben, valamint ingatlan 

adásvételi szerződésekben, ez utóbbi alól azonban van két kivétel:  

 a lakhatást szolgáló ingatlan elidegenítésére vagy megterhelésére 

vonatkozóan tanácsadásban részesülhet a rászoruló, illetőleg  

 az átmeneti vagy tartós nevelésből kikerülő fiatalok első lakáshoz 

jutása érdekében a jogi segítő adásvételi szerződést is készíthet. 

Peren kívüli ügyekben a tanácsadásra, okiratszerkesztésre, iratbetekintésre 

biztosított, az I. fokú hatóság által mérlegelési jogkörben meghatározott 

óraszámban engedélyezett támogatást a jogi segítői névjegyzékbe felvett 

ügyvédek, egyetemi oktatók, jogvédő társadalmi szervezetek, összefoglaló 

néven a jogi segítők nyújtják. Peren kívüli támogatás keretében a kérelmező 

rászorultságától függően az állam megelőlegezi vagy viseli a jogi segítő díját 

és költségeit.  
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II. Peres ügyek  

Polgári peres és nemperes eljárásokban a felperes, az alperes, a beavatkozó 

(perbehívott), a kérelmező és a kérelmezett fél, míg a büntetőeljárásokban a 

sértett, magánvádló, magánfél, egyéb érdekelt, valamint a pótmagánvádló 

pártfogó ügyvédi képviseletét – a jogi segítségnyújtás keretében, a Jst.-ben 

szabályozott eljárásban és feltételekkel – a Jogi Segítségnyújtó Szolgálat 

biztosítja. A képviselet költségét az állam a fél helyett megelőlegezi, vagy 

viseli. 

Főszabály szerint pártfogó ügyvédi képviselet ellátására az ügyfelek adnak 

meghatalmazást a jogi segítőnek, a kirendelésre csak kivételesen kerül sor. A 

jogi segítségnyújtás 2008-as reformjával ugyanis a jogalkotó azt kívánta 

elérni, hogy a korábban - a perben eljáró bíróságok által - megvalósított 

kirendelésen alapuló ügyelosztást felváltsa a jogi segítők önkéntes vállalásán 

alapuló munkaszervezés. Peres ügyekben kivételes jelleggel a jogi 

segítségnyújtás jelenlegi rendszerében is sor kerülhet pártfogó ügyvéd 

kirendelésére, főszabályként abban az esetben, ha a fél képviseletét pártfogó 

ügyvédként jogi segítő nem vállalja és ez a peres eljárásban számára előírt 

határidőkre tekintettel jogainak sérelmével járhat. Ebben az esetben az I. 

fokú hatóság a jogi segítői névjegyzékbe felvételt nyert ügyvéd, kivételesen 

indokolt esetben pedig az ügyvédi kamaráknál kirendelhető ügyvédként 

nyilvántartott, a jogi segítői névjegyzékben nem szereplő ügyvéd 

kirendelésével gondoskodik a peres támogatásban részesített fél 

képviseletéről.  

III. Határon átnyúló ügyek  

Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozása óta a határon átnyúló 

jogvitákban is támogatást nyújtunk a 2003/8/EK irányelv alapján: 

 az uniós polgároknak rászorultság alapján a jogérvényesítéshez, illetve  

 a magyar állampolgároknak ahhoz, hogy más uniós államok bíróságai 

előtti eljárásokban eredményesen kérhessenek jogi segítséget, 

költségmentességet, pártfogó ügyvédet. 

 Magyarország angol és magyar nyelven fogad kérelmeket.  

Rászorultsági feltételek  

I. Peren kívüli ügyekben  

1. A jogi szolgáltatás díját az ügyfél helyett az állam viseli:  

a) jövedelmi és vagyoni viszonyaira tekintet nélkül azon személy esetében, 

aki 
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 aktív korúak ellátására jogosult, vagy aktív korúak ellátásában 

részesülő közeli hozzátartozójával él közös háztartásban,  

 közgyógyellátásban részesül,  

 átmeneti szállást igénybe vevő hajléktalan,  

 menekült vagy menekültügyi eljárásban vesz részt,  

 vízumkiadás, tartózkodási vagy letelepedési engedély megszerzésével, 

honosítással kapcsolatban kér segítséget, és valamelyik felmenője 

magyar állampolgár vagy az volt,  

 családjában olyan gyermeket gondoz, aki rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesül; 

b) akinek a családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja 

meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (2020-ban 

28.500 forintot); 

c) egyedülálló személy esetében, ha a nettó jövedelme nem haladja meg a 

nyugdíjminimum 150%-át (2020-ban 42.750 forint); 

d) azon személy számára, akiről külön eljárásban megállapították, hogy 

bűncselekmény áldozata, és jövedelme nem haladja meg a 283.750 forintot 

(ez az összeg a 2018. évi nemzetgazdasági bruttó havi átlagkereset 86%-a). 

 2. A jogi szolgáltatás díját az állam legfeljebb 1 éves időtartamra 

megelőlegezi azon rászorulók esetében, akiknek az egy főre jutó havi nettó 

jövedelme nem haladja meg a 141.875 forintot (ez az összeg a 2018. évi 

nemzetgazdasági bruttó havi átlagkereset 43%-a).  

II. Polgári peres ügyekben  

1. A pártfogó ügyvéd díját – ha a bíróság a perben annak viselésére nem 

kötelezte az ellenérdekű felet – az ügyfél helyett az állam viseli:  

a) jövedelmi és vagyoni viszonyaira tekintet nélkül azon személy esetében, 

aki 

 aktív korúak ellátására jogosult, vagy aktív korúak ellátásában 

részesülő közeli hozzátartozójával él közös háztartásban,  

 közgyógyellátásban részesül,  

 átmeneti szállást igénybe vevő hajléktalan,  

 menekült vagy menekültügyi eljárásban vesz részt,  

 vízumkiadás, tartózkodási vagy letelepedési engedély megszerzésével, 

honosítással kapcsolatban kér segítséget, és valamelyik felmenője 

magyar állampolgár vagy az volt,  

 családjában olyan gyermeket gondoz, aki rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesül; 
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b) akinek a családjában az egy főre eső havi nettó jövedelem nem haladja 

meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (2020-ban 

28.500 forintot); 

c) egyedülálló személy esetében, ha a nettó jövedelme nem haladja meg a 

nyugdíjminimum 150%-át (2020-ban 42.750 forint); 

d) ha a felet tárgyi költségmentesség illeti meg; 

e) azon személy esetében, akit a bíróság személyes költségmentességben 

részesített. 

2. A pártfogó ügyvéd díját az állam legfeljebb 1 éves időtartamra 

megelőlegezi  

a) azon rászorulók esetében, akiknek a havi nettó jövedelme nem haladja 

meg a 141.875 forintot (ez az összeg a 2018. évi nemzetgazdasági bruttó 

havi átlagkereset 43%-a);  

b) azon személy számára, akiről külön eljárásban megállapították, hogy 

bűncselekmény áldozata, és jövedelme nem haladja meg a 283.750 forintot 

(ez az összeg a 2018. évi nemzetgazdasági bruttó havi átlagkereset 86%-a); 

c) ha a felet tárgyi költségfeljegyzési jog illeti meg. 

A támogatás iránti kérelem előterjesztése  

A kérelmet az ügyfélnek – az erre szolgáló nyomtatvány kitöltésével, 

valamint a szükséges mellékletekkel együtt – a lakóhelye vagy tartózkodási 

helye, ezek hiányában szálláshelye, illetve munkavégzésének helye szerint 

illetékes járási/kerületi hivatal jogi segítségnyújtási feladatokat ellátó 

szervezeti egységénél (területi hivatal) kell személyesen benyújtania, vagy 

postán megküldenie. A nyomtatvány beszerezhető a területi hivatalokban, 

illetve letölthető a világhálóról 

(http://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/jogi-segitsegnyujtas). A kérelem 

előterjesztése illeték- és díjmentes. 

A jogi szolgáltatás igénybevétele  

A peren kívüli jogi szolgáltatást (tanácsadás, iratszerkesztés, iratbetekintés) 

a jogi segítői névjegyzékbe felvett jogi segítők (ügyvédek, egyetemi oktatók, 

társadalmi szervezetek) nyújtják. A peres eljárásokban jogi képviseletet 

azonban nem minden jogi segítő láthat el: pártfogó ügyvéd csak ügyvéd és 

ügyvédi iroda, valamint az a társadalmi szervezet (alapítvány, kisebbségi 

önkormányzat, stb.) lehet, aki e feladat ellátására ügyvédet bízott meg.  

Az engedélyező határozat birtokában az ügyfél a peren kívüli és a peres 

támogatás igénybevétele céljából megkeresi az általa kiválasztott jogi segítőt. 

A területi hivatalok tájékoztatást adnak a névjegyzékben szereplő jogi 
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segítőkről. A jogi segítség gyors és hatékony intézése érdekében feltétlenül 

indokolt a jogi segítővel előzetesen időpontot egyeztetni. 

Pártfogó ügyvédi képviselet  

A pártfogó ügyvédi képviseletet elsődlegesen meghatalmazás útján vehető 

igénybe a jogi segítői névjegyzékből az ügyfél által kiválasztott jogi segítőnél.  

Ugyanakkor a Jst. lehetőséget biztosít arra is, hogy a jogi segítségnyújtó 

szolgálat képviseletére pártfogó ügyvédként jogi segítőt, kivételesen ügyvédet, 

vagy ügyvédi irodát rendeljen ki:  

- Az ügyfél kérelme alapján abban az esetben, ha képviseletét pártfogó 

ügyvédként jogi segítő nem vállalja, és ez - a határidőkre tekintettel - a 

jogainak sérelmével járhat. (Az eljárási határidő elmulasztása esetén erre 

hivatkozással a perben igazolási kérelmet terjeszthet elő.) 

- Az ügyfél kérelmére vagy hozzájárulásával akkor, ha az ügy jellegére, vagy a 

fél körülményeire tekintettel már a támogatás engedélyezésekor 

valószínűsíthető, hogy képviselete meghatalmazás útján nem biztosítható. 

A határon átnyúló tartási ügyben jogi segítő meghatalmazásnak nincs helye, 

képviselete kizárólag a központi hatóság megkeresésére kirendelés útján 

biztosítható. 

 

Az Igazságügyi Osztály elérhetőségei a következők: 

 

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály Igazságügyi Osztály 

Cím: 2801 Tatabánya, Bárdos László utca 2. Pf.:1423 

Tel: 34/515-175, Fax: 34/515-197 

E-mail: igazsagugy@komarom.gov.hu 

Hivatali kapu: KEMKHISZ; KRID azonosító: 223359118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:igazsagugy@komarom.gov.hu
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A Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály tájékoztatója 

 

1. Egészségbiztosítási szakterület 

 

A Kormány a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletében az élet- és 

vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 

humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 

veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

 

Az 59/2020. (III. 23.) Korm. rendelet értelmében a gyermek gondozására, 

nevelésére tekintettel nyújtott gyermekgondozási díjra való jogosultság a 

veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbodik. 

 

A gyermekgondozási díjra való jogosultság azon igénybe vevők esetében 

hosszabbodik meg, akiknek a jogosultsága a veszélyhelyzet kihirdetésekor, 

azaz 2020. március 11-én, vagy azt követően, de a veszélyhelyzet ideje 

alatt szűnik, vagy szűnt meg. Azaz azon gyermekek jogán megállapított és 

folyósított gyermekgondozási díjak kerülhetnek meghosszabbításra, ahol a 

gyermek a második életévét, ikergyermekek esetén a harmadik életévüket, 

2020. március 11, vagy azt követően töltik be. 

  

A jogosultság az általános szabályok szerint megállapított gyermekgondozási 

díj mellett a hallgatói jogviszony alapján igényelt gyermekgondozási díj, a 

nevelőszülői gyermekgondozási díj, a nagyszülői gyermekgondozási díj, 

valamint a méltányosságból megállapított gyermekgondozási díj esetében is 

meghosszabbodik. 

 

A gyermekgondozási díjra való jogosultság meghosszabbítása iránt nem kell 

külön kérelmet benyújtania az ügyfélnek, az hivatalból kerül 

megállapításra a veszélyhelyzet időtartamára eső naptári napokra.  

 

2. Nyugdíjbiztosítási szakterület 

 

2.1. A Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított, 

megváltozott egészségi állapotra tekintettel megállapított ellátások 

felülvizsgálata a veszélyhelyzet ideje alatt nem végezhető el. 

 

Fentiek miatt a megváltozott munkaképesség címén folyósított özvegyi 

nyugdíj, árvaellátás, valamint az egészségkárosodásra tekintettel 

megállapított baleseti járadék, rokkantsági járadék, bányászok 

egészségkárosodási járadéka ellátásokban részesülő ügyfeleket a 

veszélyhelyzet fennállásáig orvosi felülvizsgálathoz szükséges irat 
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megküldésére nem kérjük fel, illetve ezek hiányában az esedékes orvosi 

felülvizsgálatok elvégzését nem kezdeményezzük az orvosszakértői 

szervnél. 

 

Az ellátásokat a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság továbbra is folyósítja, az 

egészségi állapot szakkérdésének esedékessé vált vizsgálata pedig a 

veszélyhelyzet megszűnését követően fog megtörténni. 

 

2.2. A nyugdíjfolyósító szerv a külföldön élő vagy tartózkodó személyre nézve 

naptári évenként március hónapban adategyeztetést végez. Ennek során a 

nyugdíjasnak a számára megküldött nyomtatványt kitöltve, aláírva, az 

adatainak megfelelő hitelesítése után egy hónapon belül kellene 

visszaküldenie a nyugdíjfolyósító szervhez annak érdekében, hogy az ellátás 

a közölt adatok alapján utalásra kerülhessen. 

 

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a járvány következtében a nyomtatvány 

visszaküldésében akadályozott nyugdíjasok esetében nem alkalmazza az 

ellátás folyósításának a megszüntetését. A veszélyhelyzet megszűnését 

követően azon ügyfeleket, akik nem küldték vissza a nyomtatványt, a 

nyugdíjfolyósító szerv ismételten felhívja adategyeztetésre, és 

megfelelő határidőt biztosít annak visszaküldésére.  

 

2.3. A magyarországi felsőoktatási intézményben nappali képzésen 

tanulmányokat folytató, árvaellátásban részesülő személyek 

tanulmányainak rendszeres időközönkénti igazolásához a Magyar 

Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (továbbiakban: NYUFIG) 2020 

márciusában küldte ki ügyfelei részére azt a formanyomtatványt, mely a 

2019/2020-as tanév második félévi tanulmányok igazolására szolgál. 

A 88/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet alapján ha a megállapított nyugellátás 

további folyósítása rendszeres időközönként jelentkező feltétel igazolásán 

alapul, akkor a feltételt a veszélyhelyzet fennállásáig nem kell igazolni, 

és az igazolás elmulasztása miatt a nyugellátás folyósítása – a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló kormányrendelet hatályvesztését követő 

30. napig – nem függeszthető fel, tehát a 2019/2020-as tanév második 

félévi, felsőfokú tanulmányok igazolására szolgáló igazolások 

visszaküldésének elmaradása miatt az érintettek árvaellátásának 

folyósítása nem kerül felfüggesztésre.  

 

Felhívjuk azonban a figyelmet az ügyfelek bejelentési kötelezettségére. A 

társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 97. § (5) 

bekezdése alapján az árvaellátásban részesülő személy 15 napon belül 

köteles bejelenteni a nyugdíjfolyósító szervnek, ha tanulmányait befejezi, 

megszakítja, a hallgatói jogviszonyát szünetelteti, vagy másik oktatási 
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intézménybe átiratkozik, illetve minden olyan egyéb tényt, adatot, 

körülményt, mely az árvaellátásra jogosultságát vagy annak folyósítását 

érinti. 

 

3. Családtámogatási szakterület 

 

A veszélyhelyzet alatt lejáró gyermekgondozási segély és 

gyermeknevelési támogatás ellátások továbbfolyósítására kerülnek, a 

továbbfolyósított gyermekgondozási díj miatt a veszélyhelyzet ideje alatt 

induló gyermekgondozási segély ellátások későbbi időponttól, a 

gyermekgondozási díj megszűnésétől kerülnek folyósításra. 

 

A veszélyhelyzet fennállása alatt az egészségi állapottól, fogyatékosságtól 

függő ellátások felülvizsgálata nem végezhető el, így a lejáró magasabb 

összegű családi pótlék, fogyatékossági támogatás és bányászati 

keresetkiegészítés ellátások folyósítása nem szüntethető meg. 

 

 Tanulói jogviszony megszűnés esetén az iskoláztatási támogatásra való 

jogosultság a veszélyhelyzet megszűnése hónapjának végén szűnik meg. 

 

4. Rehabilitációs szakterület 

 

A veszélyhelyzet alatt lejáró rehabilitációs ellátás a megváltozott 

munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CXCI. törvény 10. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaktól 

eltérően csak veszélyhelyzet megszűnését követő második hónap utolsó 

napján szűnik meg.  

 

A veszélyhelyzet fennállása alatt az egészségi állapottól, fogyatékosságtól 

függő ellátások felülvizsgálata nem végezhető el, a felülvizsgálathoz irat 

megküldése nem kérhető, erre hivatkozva az ellátás nem szüntethető meg, 

így nem kerülhet sor rokkantsági és rehabilitációs ellátások felülvizsgálatára. 
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Az Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály  

tájékoztatója 

 

PARLAGFŰVEL KAPCSOLATOS BELTERÜLETI ELJÁRÁSOK 

 

I. A PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉSI FELADAT ISMERTETÉSE 

 

A parlagfű hazánk leggyakoribb gyomnövénye, melynek virágpora több 

allergiás megbetegedés kiváltója, mint az összes többi allergén növényé 

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

hogy allergiát okoz több millió embernek, hanem jelentős terméskiesést is 

okozhat a termelésben. 

 

Az országos gyomfelvételezési adatok alapján az ország szántóterületeinek 

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

gazdasági, mind humánegészségügyi szempontból ennek a fajnak a 

visszaszorítására nagy figyelmet kell fordítani. 

 

A becslések szerint hazánkban jelenleg minden ötödik ember szenved 

parlagfűhöz kapcsolt allergiás, ill. asztmás megbetegedésben. A 

pollenallergia szempontjából fontos információ, hogy egy átlagos méretű 

parlagfű (120-140 cm) pollenproduktuma a tenyészidőszak folyamán 

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

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

generatívvá vált növények magprodukciója az 50.000-60.000 db magot is 

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

nyugalmi állapotban maradni anélkül, hogy elveszetnék 

csírázóképességüket. Erősen fertőzött területen a talaj felső 0-10 cm-es 

rétegében négyzetméterenként 8.000-10.000 mag is lehet. A szántóföldi 

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

tekintélyes hányad nyugalmi állapotban marad. 

 

A parlagfű elleni védekezés fő célja a parlagfű virágzásának és 

magképzésének megakadályozása. Ennek legfontosabb eszköze a tudatos és 

felelős földhasználat, hiányában azonban a hatósági intézkedések 

elkerülhetetlenek. 

 

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

országos koordinációt az Agrárminisztérium, illetve a Nemzeti 

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

a hatósági feladatok a kormányhivatalon belül működő Földhivatali 

Főosztály (ingatlanügyi hatóság), illetve az Agrárügyi és Környezetvédelmi 
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Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya (növényvédelmi hatóság), 

valamint a települési jegyzők között oszlanak meg.  

 

A hatósági feladatokat meghatározó legfontosabb jogszabályok az alábbiak: 

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

törvény (Éltv.) 

• A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az 

állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és 

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

rendelet (Vhr.) 

• Az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának 

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

(Bírság rendelet) 

• A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

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

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

(Ákr.) 

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

(Panasztörvény) 

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

 

II. A KORMÁNYHIVATAL KOORDINÁTORI FELADATAI 

 

Az Agrárminisztérium a fővárosi és a megyei kormányhivatalokkal közösen 

országos parlagfű koordinátori hálózatot hozott létre. A koordinátorok megyei 

szinten összefogják a mentesítéssel kapcsolatos feladatokat, ellenőrzik a 

felméréseket, illetve felelősek a parlagfű irtási tevékenységek 

összehangolásáért.  

 

III. JEGYZŐI FELADATOK  

 

A hatósági eljárás jogi háttere: 

 

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

parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt 

az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.” 

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

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

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

használja, amelyben növény fenntartható;” 

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

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

megtérítésére kell kötelezni a mulasztó földhasználót. 

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

kiszabni. 

 

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

• külterületen az ingatlanügyi hatóság, 

• belterületen a jegyző végzi.  

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

• a terület fekvése szerint illetékes növényvédelmi hatóság,  

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

rendeli el. 

A Vhr. 2. § (1) bekezdés értelmében a közérdekű védekezés végrehajtásának 

foganatosítását 

• a terület fekvése szerint illetékes növényvédelmi hatóság,  

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

végzi. 

 

A közelmúltban történt fontosabb jogszabályi változások: 

 

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

történt:  

A korábbi  június 30-i határnap megszűnt!  

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

ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt 

követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan 

fenntartani.”  

 

A jegyző és az Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és 

Talajvédelmi Osztálya (növényvédelmi hatóság) által hozott közérdekű 

védekezést elrendelő, a közérdekű védekezés költségét, valamint 

növényvédelmi bírságot megállapító döntések esetében fellebbezésre 

nincs lehetőség, ezek a közléssel véglegessé válnak. Az ügyfél az illetékes 

közigazgatási és munkaügyi bírósághoz fordulhat kereseti kérelmével. A 

bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, 

vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart. A közigazgatási jogvita elbírálása 

iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illetéke – ha 

törvény másként nem rendelkezik – 30 000 forint.  
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Hatósági ellenőrzés 

 

A parlagfüves eljárások lakossági bejelentés (Parlagfű Bejelentő Rendszer, 

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

felderítés) indulhatnak. 

 

A bejelentéseket a Panasztörvényben foglaltak szerint kell kezelni. 

Amennyiben az érintett belterületi ingatlan az egyébként illetékes települési 

önkormányzat tulajdonában áll, a bejelentést az Ákr. 17.§-a alapján 8 napon 

belül intézkedésre át kell tenni a hatáskörrel rendelkező Agrárügyi és 

Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályához. Az 

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

alapján a korábbival azonos tartalmú, ugyanazon panaszos, illetőleg 

bejelentő által tett ismételt, továbbá névtelen bejelentés vizsgálata 

mellőzhető. 

 

Saját hatáskörben kiemelten ellenőrizendő területek: 

– turisztikai célpontok, 

– nagy lélekszámú települések, 

– kertvárosi részek, 

– óvodák, iskolák, kórházak, közintézmények környéke, 

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

Problémás ingatlanok: 

– a települések szélén lévő belterületi szántók, kertművelésű 

parcellák, 

– az ingatlanfejlesztés alatt álló területek, 

– az elhagyott ingatlanok, 

– a bérelt telephelyek. 

 

A helyszíni ellenőrzésről az ügyfél (földhasználó) előzetes tájékoztatása 

mellőzhető. A bejelentés alapján indult helyszíni ellenőrzésről minden 

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

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

jogszabálysértés ténye megállapítható. Az eljárás megindításának a kezdete a 

helyszíni ellenőrzés napja lesz. 

 

A jegyző megbízásából ellenőrzést végző személy körbejárja az ingatlant – 

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

borított területet, a folt nagyságának pontosabb meghatározásához. Ennek 

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

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

Jegyzőkönyv valamennyi oldalát alá kell írnia a jelenlévőknek (jegyző, 

növényvédelmi felügyelő, ellenőrzött – amennyiben jelen van). A parlagfűvel 
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való fertőzöttség tényének megállapítása esetén a felvett jegyzőkönyv alapján 

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

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

növényvédelmi bírság tekintetében. 

 

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

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

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

adat hiányzik (gyomnövény fajának –parlagfű – meghatározása, parlagfű 

fenológiája), a növényvédelmi bírság kiszabására irányuló eljárást meg kell 

szüntetni. 

 

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

betartásának ellenőrzése érdekében végzett helyszíni ellenőrzés során az 

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

melléklet szerinti adattartalommal rendszeresített, a Nébih honlapján és 

a Földhivatali Portálon közzétett formanyomtatvány felhasználásával 

jegyzőkönyvet vesz fel. 

 

A jegyzőkönyv kötelező formai és tartalmi elemei: 

 

4. Ákr 78.§ szerinti kötelező tartalmi elemek; 

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

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

bekezdése szerinti kötelezettség ellenőrzésére irányul; 

6. a helyszíni ellenőrzést végző személy neve és beosztása; 

7. annak megjelölése, hogy a helyszíni ellenőrzésre bejelentés alapján 

vagy egyébként hivatalból került sor; 

8. annak megjelölése, hogy a helyszíni ellenőrzésre lezárt terület 

felnyitásával került-e sor; 

9. a hatóságnak a helyszíni ellenőrzés során arra vonatkozóan tett 

megállapítása, mely szerint az ellenőrzéssel érintett földterület 

használója a parlagfű elleni védekezési  kötelezettségének eleget tett-e, 

és hogy a földterület parlagfűvel fertőzött-e; 

10. a parlagfű fenológiai állapota: csíranövény; száras-leveles, de  

még nem virágbimbós növény; újrasarjadó növény; virágbimbós 

állapot; virágzó növény; terméses növény; érett termésű növény; 

elszáradt kóró; 

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

12. más allergén gyomnövény faja; 

13. a fertőzött terület főbb töréspontjainak koordinátái vagy a mérési  

fájl(ok) neve, illetve a helyrajzi szám; 

14. az ellenőrzött terület jellemzőinek leírása: 

https://uj.jogtar.hu/
https://uj.jogtar.hu/
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a) nem mezőgazdasági (művelés alól kivett) terület mezőgazdasági terület, 

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

c) ha művelt mezőgazdasági terület: kultúrnövénnyel 

 fedett/tarló/kaszált/egyéb; 

15. annak megállapítása, hogy a közérdekű védekezés kultúrnövény  

károsodása nélkül elvégezhető-e; 

16. a kultúrnövény faja; 

17. a parlagfű felületi borítottságának és a kultúrnövény  

tőszámának megállapításához felvett egyes főbb töréspontok 

koordinátái, valamint e töréspontok környezetében kijelölt 

kvadrátok parlagfű borítottságának %-os mértéke, illetve a 

leszámolt tőszám; 

18. a parlagfűvel való felületi borítottság (%); 

19. a kultúrnövény tőszámának számított átlaga (db); 

20. a helyszíni ellenőrzésről készült képfelvétel azonosítója, illetve a  

képfelvétel helyének koordinátái vagy a mérési fájl neve, illetve a 

helyrajzi szám; 

21. a jegyzőkönyv mellékleteinek megnevezése. 

 

Közérdekű védekezés elrendelése 

• A jegyző rendeli el 

– ha a belterületi ingatlan tulajdonosa (haszonélvezeti vagy özvegyi 

jog fennállása esetében a jogosult) elmulasztja a védekezést 

• Az Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi 

Osztálya (növényvédelmi hatóság) rendeli el 

– az egyébként illetékes települési önkormányzat tulajdonában 

(használatában) álló belterületi telek érintettsége esetén 

 

A közérdekű védekezés elrendelése kötelező, kivéve: 

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

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

terület, 

• kultúrnövénnyel borított a terület. 

 

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

bekezdése szerint csak akkor rendelhető el 

• ha az a kultúrnövény károsodása nélkül elvégezhető, vagy 

• az adott területen a kultúrnövény tőszáma nem éri el az agronómiailag 

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

30%-ot meghaladja. 

 

A közérdekű védekezést elrendelő határozat a közléssel véglegessé 

válik, és azonnal végrehajtandó. Az azonnali végrehajthatóságról a 
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határozatban rendelkezni kell az Ákr. 84.§ a) pontjára tekintettel. Az 

emberi egészség védelme érdekében, a parlagfű elleni védekezés társadalmi 

érdek, így a védekezés késedelme, illetve e kötelezettségek teljesítésének 

elmaradása adott esetben jelentős, vagy helyrehozhatatlan kárral járhat. 

Az Éltv. 50.§ (5) bekezdése szerint: „A parlagfű elleni közérdekű védekezést 

elrendelő határozatot - ha a közlés más módja az azonnali végrehajtáshoz 

fűződő érdeket veszélyeztetné - hirdetmény útján is lehet közölni.” 

 

A közérdekű védekezés végrehajtása 

 

A közérdekű védekezés végrehajtásáról – az annak elrendeléséről szóló 

döntés közlését követően – haladéktalanul intézkedni kell. A végrehajtás 

foganatosítását a közérdekű védekezést elrendelő hatóságnak kell 

végeznie a Vhr. alapján, tehát nincs helye az állami adóhatóság 

megkeresésének.  

 

A közérdekű védekezés elsősorban gépi vagy kézi kaszálással esetleg 

szárzúzással, szükség esetén tárcsázással történik. A közérdekű védekezés 

elrendelésére jogosult hatóság a közérdekű védekezés elvégzésével 

általa minden év május 31. napjáig kiválasztott gazdálkodó szervezetet 

bízhat meg.  

 

Szerződésben ajánlott rögzíteni többek között a szerződés tárgyát, a felek 

közti kommunikáció rendjét, a mentesítési munka végrehajtására vonatkozó 

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

teljesítésre vonatkozó rendelkezéseket. Tekintettel arra, hogy a jogszabály 

lehetővé teszi az okafogyottá vált kiszállással felmerült költségek 

érvényesítését is (Vhr. 7.§ (1) bek.), így ajánlott a szerződésben erről is 

megállapodni. Okafogyottá vált kiszállásra abban az esetben kerülhet sor, ha 

a kötelezett önként teljesített, de idő közben a vállalkozó is kiérkezett a 

helyszínre.  

 

A közérdekű védekezéssel kapcsolatos költség megtérítésére az ügyfelet 

végzésben kell kötelezni. A költség a vállalkozó által kiadott számlán 

alapul, más költség nem érvényesíthető. 

 

A közérdekű védekezés költségeinek megelőlegezése 

 

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

költségek előlegezését a jegyző a védekezést elrendelő határozat 

meghozatala után igényelheti a növény- és talajvédelmi hatóságtól. 

Amennyiben a földhasználó a közérdekű védekezés elrendelését követően 
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tesz eleget védekezési kötelezettségének, az okafogyottá vált kiszállással 

felmerült költségeket lehet érvényesíteni. 

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

közérdekű védekezéssel kapcsolatos költségeket a hozzá érkezett igény 

szerint a jegyző részére az előirányzat terhére megelőlegezi, az igénylés 

beérkezését követő nyolc napon belül. 

A közérdekű védekezést elrendelő hatóság a földhasználó által befizetett, 

illetve az adóhatóság által behajtott és a közérdekű védekezést elrendelő 

hatóságnak továbbított összeget a beérkezéstől számított nyolc napon belül 

visszatéríti az előirányzatba. A jegyző a befizetett, illetve továbbított 

összeget a növény- és talajvédelmi hatóságon keresztül téríti vissza az 

előirányzatba. (Vhr. 8. § (2) bek.) 

 

IV. A NÖVÉNY- ÉS TALAJVÉDELMI OSZTÁLYOK FELADATA BELTERÜLETEN 

 

Az Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi 

Osztálya (növényvédelmi hatóság) az Éltv. 37.§ (2) bekezdés f) pontja alapján 

belterületen is végez parlagfű felderítési feladatokat. 

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

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

előírt parlagfű elleni védekezési kötelezettségének (az ingatlan önkormányzati 

tulajdonú), az Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és 

Talajvédelmi Osztálya (növényvédelmi hatóság) rendeli el a közérdekű 

védekezést.  

A parlagfű elleni védekezési kötelezettség elmulasztása miatt a 

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

minden esetben az Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és 

Talajvédelmi Osztálya (növényvédelmi hatóság) feladata, ennek érdekében a 

jegyzők által feltárt parlagfűvel kapcsolatos jogsértések esetében keletkezett 

iratokat (elsősorban a jegyzőkönyv, közérdekű védekezést elrendelő 

határozat) az Ákr. 17. § alpján át kell tenni az illetékes növényvédelmi 

hatósághoz. 

 

V. HATÓSÁGI MUNKÁT SEGÍTŐ ALKALMAZÁSOK 

 

A parlagfűvel fertőzött területek belterületi eljárásrendjének egységesítése, a 

jegyzők, valamint a növény és talajvédelmi feladatkörükben eljáró megyei 

kormányhivatalok munkájának segítése, hatékonyságának növelése és a 

kapcsolattartás megkönnyítése érdekében került kialakításra 2013-ban az 

Önkormányzati Parlagfű Bejelentő Rendszer (ÖPBR), amelynek üzemeltetési 

feladatait a Nébih koordinálja. Ez a korábban már működő Parlagfű 

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

elérhető valamennyi önkormányzat számára.  
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Az ÖPBR biztosítja a regisztrált önkormányzatok számára a bejelentés 

alapján induló eljárás intézéséhez kapcsolódó adatok és események 

rögzítését, az ügyintézési folyamat vezérlését, továbbá a rögzített adatok 

alapján automatikusan legenerálja az ügyintézéshez kapcsolódó 

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

a belterületet érintő bejelentések nem csupán e-mailen kerülnek 

továbbításra az önkormányzatok felé, hanem az ÖPBR-en keresztül is, így a 

teljes hatósági munkafolyamat végigkövethetővé válik.  

Felhívjuk azonban a figyelmet a rendszerben található iratsablonok szükség 

szerinti aktualizálására (jogszabályváltozások követése)! 

Azoknak az önkormányzatoknak, melyek szeretnének kapcsolódni az ÖPBR-

hez, regisztrációs lapot kell kitölteniük. A regisztrációs lapot 

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

megtörténik a program használatára kijelölt ügyintézők regisztrációja, 

melynek sikerességéről az érintettek a megadott e-mail címen kapnak 

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

ÖPBR működésével, használatával kapcsolatos felhasználói kézikönyv a 

regisztrációt követően kerül továbbításra. 

Amennyiben az önkormányzat közvetlenül 

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

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

amely a lakossági felhasználók részére került kifejlesztésre a parlagfüves 

területek bejelentése céljából. 

A rendszer optimális működéséhez elengedhetetlen a regisztrációkor 

megadott e-mail címek folyamatos frissítése, aktualizálása. Tapasztalataink 

szerint számos esetben a rendszer által kiküldött értesítések nem jutnak el 

az illetékes jegyzőhöz az elektronikus levelezési címek változása miatt. 

A hatósági munkát nagyban segítő, a jegyzők számára is elérhető 

alkalmazások továbbá a Mezőgazdasági Parcella-azonosító Rendszer 

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

melyekhez az ellenőrzések tervezésében, a területek beazonosításában, a 

területmérésben, illetve az adott ingatlan tulajdonosi, földhasználói 

adatainak beszerzéséhez nyújtanak segítséget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pbr@nebih.gov.hu
https://pbr.nebih.gov.hu/
https://pbr.nebih.gov.hu/
http://www.mepar.hu/
http://www.takarnet.hu/
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Az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály közleményei 

 

25 milliárd forinttal segíti a kormány a mezőgazdasági és 

élelmiszeripari vállalkozásokat a koronavírus okozta gazdasági 

nehézségek leküzdésében   

 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/-/25-milliard-forinttal-segiti-a-

kormany-a-mezogazdasagi-es-elelmiszeripari-vallalkozasokat-a-koronavirus-

okozta-gazdasagi-nehezsegek-lekuzdeseben 

 

A kormány 25 milliárd forinttal segíti a mezőgazdasági és élelmiszeripari 

vállalkozásokat a koronavírus okozta gazdasági nehézségek leküzdésében - 

közölte az agrárminiszter az MTI-vel. 

Nagy István kiemelte: a koronavírus-járvány alatt a magyar mezőgazdaság és 

élelmiszeripar stabil működésének fenntartását, és ezzel az élelmiszerellátás 

folyamatosságának biztosítását a kormány prioritásként kezeli. Hozzátette: 

az Agrárminisztérium a gazdaságvédelmi akcióterv részeként dolgozta ki a 

Nemzeti élelmiszergazdasági válságkezelő programot, amelynek keretében 

vissza nem térítendő támogatás formájában juttatnak 25 milliárd forintnyi 

többletforrást a koronavírus miatt nehéz helyzetbe került vállalkozásoknak. 

A program egyes ágazatokban a már meglévő támogatási konstrukciók 

keretösszegének növelésén, más ágazatokban pedig új átmeneti támogatási 

programokon keresztül valósulhat meg - mondta az agrárminiszter. Az új 

támogatási konstrukciók kidolgozását a minisztérium megkezdte és mindent 

megtesz annak érdekében, hogy az Európai Bizottság gyorsított eljárású 

jóváhagyását követően azokat mielőbb meghirdethessék - tette hozzá. Az új 

intézkedések tartalmáról, a szükséges tudnivalókról az Agrárminisztérium és 

a Magyar Államkincstár is folyamatosan tájékoztatni fogja az ágazat 

szereplőit - közölte Nagy István. Emlékeztetett: a magyar 

élelmiszergazdaságot mintegy 174 ezer vidéki vállalkozás tartja életben, 

amelyek jó része 10 fő alatti vagy önfoglalkoztató. A program célja az 

élelmiszertermelési kapacitások fenntartása, a járványügyi védekezés 

megerősítése, ezzel az élelmezésbiztonság és exportpotenciál megőrzése - 

mondta. 

(MTI) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/-/25-milliard-forinttal-segiti-a-kormany-a-mezogazdasagi-es-elelmiszeripari-vallalkozasokat-a-koronavirus-okozta-gazdasagi-nehezsegek-lekuzdeseben
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/-/25-milliard-forinttal-segiti-a-kormany-a-mezogazdasagi-es-elelmiszeripari-vallalkozasokat-a-koronavirus-okozta-gazdasagi-nehezsegek-lekuzdeseben
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/-/25-milliard-forinttal-segiti-a-kormany-a-mezogazdasagi-es-elelmiszeripari-vallalkozasokat-a-koronavirus-okozta-gazdasagi-nehezsegek-lekuzdeseben
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Az élelmiszeripar fejlesztésére 360 milliárd forint támogatás jutott 

2014-2020 között   

 

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

miniszterium/elelmiszerlanc-felugyeletert-felelos-allamtitkarsag/hirek/az-

elelmiszeripar-fejlesztesere-360-milliard-forint-tamogatas-jutott-2014-2020-

kozott 

 

A Magyar Méhészeti Nemzeti Program keretében az elektronikus 

kifizetés iránti kérelem benyújtásához a Megrendezett programok 

elszámolása esetén az Országos Magyar Méhészeti Egyesület és 

tagszervezetei részére  

 

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

/tamogatas/759/tajekoztatok/felhasznaloi-kezikonyv-es-kitoltesi-utmuta-4 

 

Az uniós agrártámogatások és az átmeneti nemzeti támogatások is 

biztosítottak a 2021-től kezdődő átmeneti időszakban  

 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/-/az-unios-agrartamogatasok-es-

az-atmeneti-nemzeti-tamogatasok-is-biztositottak-a-2021-tol-kezdodo-

atmeneti-idoszakban 

 

Az Európai Unió Tanácsának Mezőgazdasági Különbizottsága 2020. április 

6-án elfogadta a Tanács álláspontját a Közös Agrárpolitika 2021-től kezdődő 

átmeneti időszakban alkalmazandó szabályairól, amely megteremti a jogi 

lehetőségét az uniós agrártámogatások és az átmeneti nemzeti támogatások 

továbbvitelének.  

Az elmúlt hónapok tárgyalásai alapján megszületett tanácsi álláspont 

garantálja mind a területalapú támogatások, mind pedig a vidékfejlesztés 

keretében megvalósuló kifizetések, lényegében a jelenlegi szabályok szerinti 

továbbvitelét. Kiemelt siker, hogy a tanácsi álláspontba magyar 

kezdeményezésre bekerült az átmeneti nemzeti támogatások továbbvitelének 

lehetősége. A Bizottság meg akarta szüntetni ezt a támogatási formát, 

azonban a V4-ek közös fellépésének köszönhetően sikerült elérni, hogy az 

átmeneti nemzeti támogatások a jelenlegi szinten  továbbvihetők legyenek a 

2021-től induló átmeneti időszakban is. Ennek következtében továbbra is 

lehetőség lesz évi mintegy 21 milliárd forint nemzeti forrásból támogatni a 

húsmarha, az anyatehén, az anyajuh, a tej, vagy éppen a dohány ágazatot. 

A most elfogadott tanácsi álláspont nem tér ki az átmeneti időszak hosszára, 

arról a tárgyalások későbbi szakaszában születik döntés. Az új hétéves uniós 

költségvetésre és az új KAP szabályozásra vonatkozó tárgyalások elhúzódása, 

https://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/elelmiszerlanc-felugyeletert-felelos-allamtitkarsag/hirek/az-elelmiszeripar-fejlesztesere-360-milliard-forint-tamogatas-jutott-2014-2020-kozott
https://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/elelmiszerlanc-felugyeletert-felelos-allamtitkarsag/hirek/az-elelmiszeripar-fejlesztesere-360-milliard-forint-tamogatas-jutott-2014-2020-kozott
https://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/elelmiszerlanc-felugyeletert-felelos-allamtitkarsag/hirek/az-elelmiszeripar-fejlesztesere-360-milliard-forint-tamogatas-jutott-2014-2020-kozott
https://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/elelmiszerlanc-felugyeletert-felelos-allamtitkarsag/hirek/az-elelmiszeripar-fejlesztesere-360-milliard-forint-tamogatas-jutott-2014-2020-kozott
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/759/tajekoztatok/felhasznaloi-kezikonyv-es-kitoltesi-utmuta-4
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/759/tajekoztatok/felhasznaloi-kezikonyv-es-kitoltesi-utmuta-4
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/-/az-unios-agrartamogatasok-es-az-atmeneti-nemzeti-tamogatasok-is-biztositottak-a-2021-tol-kezdodo-atmeneti-idoszakban
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/-/az-unios-agrartamogatasok-es-az-atmeneti-nemzeti-tamogatasok-is-biztositottak-a-2021-tol-kezdodo-atmeneti-idoszakban
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/-/az-unios-agrartamogatasok-es-az-atmeneti-nemzeti-tamogatasok-is-biztositottak-a-2021-tol-kezdodo-atmeneti-idoszakban
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valamint a koronavírus miatt kialakult válsághelyzet miatt valószínűsíthető, 

hogy legalább két éves átmeneti időszakra lesz szükség. 

A tanácsi álláspont elfogadása után várhatóan május közepére a 

társjogalkotó Európai Parlament is kialakítja álláspontját a javaslatról, majd 

ezt követően nyárra születhet meg a végső megállapodás a 2021 után 

alkalmazandó átmeneti szabályokról. 

 

Ingyen hitelt vehetnek igénybe a gazdák  

 

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

miniszterium/mezogazdasagert-felelos-allamtitkarsag/hirek/ingyen-hitelt-

vehetnek-igenybe-a-gazdak 

 

Változik a karácsonyfa termesztés támogatása  

 

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

miniszterium/mezogazdasagert-felelos-allamtitkarsag/hirek/valtozik-a-

karacsonyfa-termesztes-tamogatasa 

 

Gyors, méltányos, átlátható rendszert hoz létre az osztatlan közös 

földtulajdon felszámolását célzó törvényjavaslat –  

 

https://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/hirek/gyors-

meltanyos-atlathato-rendszert-hoz-letre-az-osztatlan-kozos-foldtulajdon-

felszamolasat-celzo-torvenyjavaslat 

 

Tájékoztató a több tartási hellyel rendelkező állattartókat érintő 

adategyeztetésről 

 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/-/tajekoztato-a-tobb-tartasi-hellyel-

rendelkezo-allattartokat-erinto-adategyeztetesrol 

 

A hatékony járványügyi intézkedések előfeltétele, hogy a hatóság pontos 

információval rendelkezzen minden állatról, azaz tudja, hogy egy adott 

tenyészetben hány állatot tartanak. A több tartási hellyel rendelkező 

állattartóknak legkésőbb 2020. június 15-ig kell nyilatkozniuk a pontos 

adatokról a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) e célra 

létrehozott elektronikus felületén. 

A Magyar Államkincstár (Kincstár) felhívja a kérelmezők figyelmét, hogy fenti 

adategyeztetést a megjelölt határnapig kötelesek teljesíteni, melyről 

tájékoztató és az eljárásrendek megtalálhatóak a NÉBIH honlapján. 

Felhívjuk a gazdálkodók figyelmét, hogy amennyiben olyan támogatási 

igényléssel rendelkeznek, melyhez kapcsolódóan az állatok 

https://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/mezogazdasagert-felelos-allamtitkarsag/hirek/ingyen-hitelt-vehetnek-igenybe-a-gazdak
https://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/mezogazdasagert-felelos-allamtitkarsag/hirek/ingyen-hitelt-vehetnek-igenybe-a-gazdak
https://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/mezogazdasagert-felelos-allamtitkarsag/hirek/ingyen-hitelt-vehetnek-igenybe-a-gazdak
https://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/mezogazdasagert-felelos-allamtitkarsag/hirek/valtozik-a-karacsonyfa-termesztes-tamogatasa
https://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/mezogazdasagert-felelos-allamtitkarsag/hirek/valtozik-a-karacsonyfa-termesztes-tamogatasa
https://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/mezogazdasagert-felelos-allamtitkarsag/hirek/valtozik-a-karacsonyfa-termesztes-tamogatasa
https://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/hirek/gyors-meltanyos-atlathato-rendszert-hoz-letre-az-osztatlan-kozos-foldtulajdon-felszamolasat-celzo-torvenyjavaslat
https://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/hirek/gyors-meltanyos-atlathato-rendszert-hoz-letre-az-osztatlan-kozos-foldtulajdon-felszamolasat-celzo-torvenyjavaslat
https://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/hirek/gyors-meltanyos-atlathato-rendszert-hoz-letre-az-osztatlan-kozos-foldtulajdon-felszamolasat-celzo-torvenyjavaslat
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/-/tajekoztato-a-tobb-tartasi-hellyel-rendelkezo-allattartokat-erinto-adategyeztetesrol
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/-/tajekoztato-a-tobb-tartasi-hellyel-rendelkezo-allattartokat-erinto-adategyeztetesrol
https://portal.nebih.gov.hu/-/indul-az-adategyeztetes-a-tobb-tartasi-hellyel-rendelkezo-allattartok-szamara
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tenyészete/tartási helyének ismerete és nyomon követése a támogatás 

odaítélésének egyik feltétele, úgy az alábbiak szerint járjanak el: 

Anyatehéntartás támogatás: lehetőleg az egységes kérelem benyújtását 

megelőzően teljesítsék adategyeztetési kötelezettségüket, annak érdekében, 

hogy a benyújtó felületen már a valós állapotnak megfelelően rögzíthessék a 

tenyészet azonosítóját. A korábban benyújtott Egységes kérelem esetén a 

tenyészetkód módosulását követő 15 napon belül adatváltozás benyújtásával 

szükséges bejelenteni az új tenyészetkódot. 

Anyajuhtartás támogatás: az intézkedés tekintetében a birtokon tartási 

időszak alatt történt új tenyészet bevonása esetén szintén 15 napos 

határidővel adatváltozás benyújtásával szükséges bejelenteni az új 

tenyészetkódot. FIGYELEM! Új instruktori igazolás kiadására nem kerül 

sor, azt csatolni az adatváltozáshoz nem szükséges! 

Tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás: a 

kedvezményezetteknek az új tenyészet bevonásának napjától számított 15 

napon belül elektronikus úton változás bejelentés benyújtásával szükséges 

bejelenteni az új tenyészetkódot. 

Tejhasznútehén-tartás támogatás, és a hízottbika-tartás támogatás jogcímek 

esetében a fenti adategyeztetési kötelezettség további bejelentési 

kötelezettséget nem okoz! 

Az adatváltozás, illetve változás bejelentéssel kapcsolatos, kitöltést segítő 

felhasználó tájékoztatók az alábbi linken érhetőek el: 

Adatváltozás: 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/e-ugyintezes 

Változás bejelentés: 

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

/tamogatas/3101643/tajekoztatok/valtozas-bejelentes-a-vp3-14-1-1-16-

kodszamu-a-tejagazat-szerkezetatalakitasat-kisero-allatjoleti-tamogatas-

jogcim-kapcsan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/e-ugyintezes
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/3101643/tajekoztatok/valtozas-bejelentes-a-vp3-14-1-1-16-kodszamu-a-tejagazat-szerkezetatalakitasat-kisero-allatjoleti-tamogatas-jogcim-kapcsan
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/3101643/tajekoztatok/valtozas-bejelentes-a-vp3-14-1-1-16-kodszamu-a-tejagazat-szerkezetatalakitasat-kisero-allatjoleti-tamogatas-jogcim-kapcsan
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/3101643/tajekoztatok/valtozas-bejelentes-a-vp3-14-1-1-16-kodszamu-a-tejagazat-szerkezetatalakitasat-kisero-allatjoleti-tamogatas-jogcim-kapcsan
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/3101643/tajekoztatok/valtozas-bejelentes-a-vp3-14-1-1-16-kodszamu-a-tejagazat-szerkezetatalakitasat-kisero-allatjoleti-tamogatas-jogcim-kapcsan
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A Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály közleményei 

 

A Kormány a közfoglalkoztatás 2020. évi céljai között határozta meg a Start-

munkaprogramok folytatását, hosszabb időtartamú foglalkoztatási lehetőség 

biztosítását az alacsony iskolai végzettségű és a nyílt munkaerőpiacon 

átmenetileg elhelyezkedni nem tudó álláskeresők számára. A koronavírus 

járvány azonban közvetlen hatással van a munkaerő-piaci folyamatokra. A 

regisztrált álláskeresők növekvő száma miatt a közfoglalkoztatotti létszám 

növekedése várható, részükre átmeneti megoldást jelenthet a hosszabb 

időtartamú közfoglalkoztatási programokban való részvétel, az elsődleges 

munkaerőpiacon való elhelyezkedés lehetőségéig. Ezért szükség esetén a 

jelenlegi közfoglalkoztatási programok létszámbővítésére is lehetőséget adhat 

a szaktárca. 

 

A 2020. évi hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programokban prioritást 

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

helyi-, és nemzetiségi önkormányzat jogi személyiséggel rendelkező 

társulása; az állami és önkormányzati tulajdon kezelésével és fenntartásával 

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

gazdálkodó szervezet; egyházi jogi személy; közhasznú jogállású szervezet; 

civil szervezet. 

 

Közfoglalkoztatási támogatás kérelemre nyújtható. A kérelmet a 

közfoglalkoztatónak a tervezett foglalkoztatás helye szerint illetékes járási 

hivatalhoz kell benyújtani a Közfoglalkoztatási Támogatások Keretrendszerén 

(KTK) keresztül. 
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Az Állami Főépítészi Iroda tájékoztatása 

 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rendelet (továbbiakban: Eljr.) 26/C. §.-a szerint 2020. március 18-

tól a Polgármester hatósági bizonyítvánnyal kapcsolatos feladatai: 

 

2013. január 1-től az Étv. 30/D. § (1) bekezdése úgy rendelkezett, hogy a 

rendeltetésmódosítások tekintetében a települési önkormányzat 

polgármestere rendelkezik hatáskörrel, amely hatáskört 2016. július 23-tól a 

településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 8. § (2) bekezdésének 

c) pontja biztosítja az Étv. 57/F. § hatálya alá nem tartozó 

rendeltetésmódosítások tekintetében. Ezen esetekben tehát a települési 

önkormányzat polgármestere jogosult igazolni a rendeltetésmódosítást, 

függetlenül attól, hogy az önkormányzat a rendeltetésmódosítást 

rendeletében szabályozta-e. 

 

Az Eljr. 26/C. § (2) bekezdése szerint: „A polgármester kérelemre, 

amennyiben az építmény az országos építésügyi követelményeknek és 

a helyi építési szabályzatnak megfelel, szükség szerint helyszíni szemle 

alapján - az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából - 

rendeltetést is igazoló hatósági bizonyítványt állít ki arról, hogy az építési 

engedélyhez, egyszerű bejelentéshez vagy örökségvédelmi bejelentéshez nem 

kötött, 2012. december 31. után épített építmény felépült.” 

 

Az Eljr. 26/C. (3) bekezdése szerint: „A polgármester kérelemre, amennyiben 

a rendeltetésmódosítás az örökségvédelmi vagy a rendeltetésmódosítási 

hatóság engedélyéhez nem kötött, és az építmény, az építményen belüli 

rendeltetési egység az országos építésügyi követelményeknek, valamint a 

helyi építési szabályzatnak megfelel, - az ingatlan-nyilvántartásban 

történő átvezetés céljából - hatósági bizonyítványt állít ki az építmény, az 

építményen belüli rendeltetési egység rendeltetésének 

megváltoztatásáról.” 

 

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, 

valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) 

Korm. rendelet (Engr.) 56. § (1) bekezdése alapján: „Az építésügyi hatóság az 

Étv. 34. § (5) bekezdés b) pontja szerinti célból - építmény bontása, valamint a 

2013. január 1. előtt épített, építési engedély nélkül építhető építmény 

meglétének igazolása céljából - kérelemre vagy az ingatlan-nyilvántartást 

vezető ingatlanügyi hatóság hivatalból folytatott eljárása esetén az OÉNY-ből 

megismerhető adat, tény, állapot vagy szükség esetén helyszíni szemle 
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alapján, a (2)-(4) bekezdés figyelembevételével hatósági bizonyítványt állít ki. 

Az ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban történő átvezetés céljából 

benyújtott hatósági bizonyítvány iránti kérelemhez - kivéve, ha a földrészleten 

valamennyi épületet elbontották - mellékelni kell a változás ingatlan-

nyilvántartási átvezetéséhez jogszabályban előírt változási vázrajzot. A 

bontási engedélyhez nem kötött lakóépület bontása esetén a kérelemhez 

mellékelni kell a 9. melléklet szerinti kitöltött adatlapot.     

 

Tehát a fentiek alapján az építésügyi hatóság az ingatlan 

rendeltetésmódjával kapcsolatban nem adhat ki hatósági bizonyítványt. 

Ez a kérdés eddig rendezetlen volt. Az Eljr. és az ingatlan-nyilvántartásról 

szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM 

rendelet 65.§ (3) – (3h) bekezdés módosításával egyértelművé vált, hogy a 

rendeltetésmód-változásról, kivéve a 400 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű 

építmény rendeltetésének kereskedelmi rendeltetésre történő változtatásáról, 

akár településképi bejelentés-köteles, akár nem, a polgármester állít ki 

hatósági bizonyítványt az ingatlan-nyilvántartásban való átvezetéshez.  

 

2020. március 18-tól az Engr. alapján az építésügyi hatóság csak a 2013. 

január 1. előtt engedélyhez nem kötött épületekkel kapcsolatban ad hatósági 

bizonyítványt az ingatlan-nyilvántartásba való átvezetéshez. 

 

A 2012. december 31. után épült, építési engedélyhez nem kötött 

épületek esetében a hatósági bizonyítvány kiállítása az ingatlan-

nyilvántartásba való átvezetéshez a polgármester feladata. 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy minkét esetben a hatósági bizonyítvány 

csak akkor adható ki, ha az épület vagy az új rendeltetés az országos 

építésügyi követelményeknek, valamint a helyi építési szabályzatnak 

megfelel. 

 

A hatósági bizonyítvány kiállításával kapcsolatban az Ákr. szabályait kell 

alkalmazni. 
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Az Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály tájékoztatója 

 

A 2020. május 18-án lépett hatályba a veszélyhelyzet alatti 

engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 

191/2020. (V.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet), mely szerint egyes 

engedélyköteleles tevékenységek engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, 

ellenőrzött bejelentés alapján végezhetők.  

 

1. A Rendelet hatálya nem terjed ki: 

- A hatósági bizonyítvánnyal összefüggő ügyekre.  

(pl. az egyszerű bejelentés alapján megépített lakóépület felépítésének, 

bővítésének megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítványok; épület 

meglétét, hiányát igazoló hatósági bizonyítványok) 

- A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal 

összefüggő engedélyezési eljárásokra. 

- A 400 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi építmény 

építésével, valamint a 400 m2-t meghaladó bruttó alapterületre való 

bővítésével összefüggő engedélyezési eljárásokra. 

- Az egyszerű bejelentésekre. 

- Használatbavételi tudomásulvételekre. 

- Jogutódlás tudomásulvételére. 

Fenti ügyekre továbbra is a korábbi szabályok vonatkoznak. 

 

2. 2020. május 18-tól - engedély kérelem helyett - az ÉTDR rendszerben 

„Új ellenőrzött bejelentés” kérelem típust megjelölve kell benyújtani 

a kérelmet az alábbi ügyekben: 

- építési engedély iránti kérelmek, 

- bontási engedély iránti kérelmek, 

- használatbavételi engedély iránti kérelmek, 

- fennmaradási engedély iránti kérelmek, 

- engedély hatályának meghosszabbítása iránti kérelmek, 

- az országos építési követelményektől való eltérés engedélyezési, 

A kérelmet az engedélyezési kérelmekhez előírt mellékletekkel (és 

illetékkel) együtt kell benyújtani! Hiánypótlásra és a kérelem 

kiegészítésére nincs mód. 

 

3. Az ellenőrzött bejelentésre (a továbbiakban: bejelentés) vonatkozó 

főbb szabályok: 

- Az ellenőrzött bejelentés elektronikus úton, kizárólag az Építésügyi 

hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus 

Dokumentációs Rendszerben (ÉTDR) tehető meg. 

- A bejelentés az engedélykérelemre jogszabályban előírt adatokat 

tartalmazza, beleértve az Építtető elektronikus elérhetőségét is.  
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- A bejelentéshez mellékelni kell az engedélykérelem előírt mellékleteit. 

- A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági 

eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának (a 

továbbiakban együtt: díj) 50%-át kell leróni, melynek megfizetését a 

kérelem benyújtásával egyidejűleg igazolni kell. 

- A tervezett tevékenység engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, az 

ellenőrzött bejelentéstől számított nyolc napon belül közölt értesítés 

közlését követően végezhető - a tevékenység végzésére vonatkozó 

jogszabályi feltételek fennállása esetén - az engedélyre jogszabályban 

meghatározott hatályossági időtartam alatt. 

- Ha az engedélyezésben szakhatóság vesz részt, az eljáró hatóság a 

bejelentést a szakhatóság részére továbbítja. Ebben az esetben a 

tevékenység a bejelentéstől számított tizenkét napon belül közölt 

értesítést követően gyakorolható. 

- Az építésügyi hatóság az értesítést elektronikus úton közli az Építtetővel 

(teljes körű meghatalmazás esetén a Meghatalmazottal). 

- Ha a bejelentés nem felel meg a Rendeletben előírt feltételeknek, az 

építésügyi hatóság a tervezett tevékenység végzését megtiltja. A 

megtiltást nem kell megindokolni, ellene jogorvoslatnak helye nincs. 

- A tevékenységet megtiltó végzés közlését követően az építésügyi hatóság 

engedélyezési eljárást folytat le. 
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Az Esztergomi Járási Hivatal közleményei 

 

Népegészségügyi Osztály: 

 

1. Tájékoztatás a táboroztatás során betartandó járványügyi 

megelőző szabályokról 

Az új koronavírus (COVID-19) okozta járvány terjedésének megakadályozása 

érdekében az idei évben a táborok szervezése és működtetése során különös 

figyelmet kell fordítani az alábbi járványügyi szabályok szigorú betartására. 

 

Tábor működtetése során a szervezők tegyenek meg minden lehetséges 

intézkedést arra vonatkozóan, hogy a csoportok egymástól való elkülönítése 

biztosítható legyen. 

Törekedjenek a kb. 1,5 méteres védőtávolság folyamatos betartására, 

mind a foglalkozások, mind étkezések, mind pedig a szociális 

helyiségek használata során. 

A közös étkezések alkalmával kiemelt figyelmet kell fordítani a csoportok 

egymás közötti távolságtartására, mely biztosítható térben vagy időben.  

A szálláshely szolgáltatással üzemelő (ottalvós) táborok esetében az ágyak 

elhelyezésénél is lehetőség szerint tartsák meg a 1,5 méteres védőtávolságot. 

 

Szabadtéri táborok 

Javasoljuk előnyben részesíteni a szabadtéri (sport jellegű, szabadtéri 

játékokkal gazdagított) foglalkozásokat. Amennyiben lehetséges, javasolt a 

foglalkozásokat udvaron, szabad levegőn tartani. Kerülni kell azonban a 

szoros személyes érintkezéssel járó tevékenységeket (például birkózás, 

küzdősportok, stb.). 

Zárt térben történő foglalkozások esetében a kórokozók koncentrációjának 

minimalizálása érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a fokozott és 

folyamatos szellőztetésre az időjárás és a környező forgalom függvényében, 

mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális 

helyiségekre is. 

 

Egészséges táborozók   

A jelenlegi új koronavírus járvány cseppfertőzéssel, direkt módon terjed, azaz 

a vírus terjedése szempontjából a legnagyobb veszélyt a megbetegedett 

köhögő, tüsszögő ember jelenti. 

Ezért az elsődleges és legfontosabb megelőző intézkedés, hogy a táborokban 

kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző 

diák illetve szervező vehet részt, melyről a tanuló ifjúság üdülésének és 

táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V. 18.) NM rendelet 

alapján nyilatkozni is szükséges. 

 

https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/652-tajekoztatas-a-taboroztatas-soran-betartando-jarvanyugyi-megelozo-szabalyokrol
https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/652-tajekoztatas-a-taboroztatas-soran-betartando-jarvanyugyi-megelozo-szabalyokrol
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 „4. § (1) A táborozásban csak az vehet részt, aki arra egészségileg alkalmas. 

(2) A gyermek törvényes képviselője a 2. melléklet szerinti adattartalmú, a 

táborozást megelőző négy napon belül kiállított nyilatkozattal igazolja a 

táborozásban részt vevő gyermek megfelelő egészségi állapotát a táborozás 

megkezdése előtt. A nyilatkozathoz szükséges nyomtatványt – a táborozáshoz 

szükséges egyéb iratokkal együtt – a táborozás szervezője adja át kitöltés 

céljából.” 

 

Személyi higiéne betartása 

A tábor működtetése során különös figyelemmel kell lenni a személyi higiéne 

betartására, melynek alapja a gyakori, alapos szappanos kézmosás, 

kézfertőtlenítés, az arc érintésének elkerülése, valamint a köhögési 

etikett betartása, mely továbbra is a fertőzés megelőzésének legfontosabb 

eszköze. 

Kiemelt figyelmet kell fordítani a dolgozók személyi higiénéjének 

betartatására, melynek érdekében a dolgozók számára javasolt alapos, 

minden részletre kiterjedő oktatást tartani. 

Emellett nagyon fontosnak tartjuk, hogy a személyi higiéne alapvető 

szabályairól a táborba érkezők is kapjanak részletes, az adott 

korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást.  

Ennek részeként fokozottan ügyeljenek arra, hogy a táborba érkezéskor 

minden táborozó alaposan mosson kezet vagy használjon alkoholos 

kézfertőtlenítést. 

Javasoljuk továbbá, hogy a köhögési etikett magas szintű betarthatósága 

érdekében a táborszervező biztosítsa a megfelelő mennyiségű papír 

zsebkendő folyamatos rendelkezésre állását. 

 

Fokozott fertőtlenítés  

A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása 

érdekében fokozottan ügyelni kell a tábor területének tisztaságára, a napi 

fertőtlenítő takarítás elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt 

figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek 

(ilyenek pl. az ajtókilincsek, korlátok, villanykapcsolók, mosdók csaptelepei 

stb.) vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.    

A táborozók által használt játékokat, sporteszközöket, játszótéri eszközöket 

szintén javasolt rendszeresen vírusölő hatású szerrel fertőtleníteni.  

A felületek fertőtlenítésére jól alkalmazhatók az alkohol bázisú 

gyorsfertőtlenítők, illetve a fertőtlenítő kendők, míg a klórálló burkolattal 

ellátott helyiségek padló és fal burkolatainak fertőtlenítésére a klórtartalmú 

készítmények is használhatók. 

Elegendő számban és mennyiségben rendelkezésre kell állnia vírusölő 

hatású kéz- és felület-fertőtlenítőszernek és takarítószernek. A 

fertőtlenítőszereket minden esetben a gyártó által magyar nyelven 
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feltüntetett használati utasítás szerint, megfelelő koncentrációban és 

megfelelő behatási idővel kell felhasználni. 

A textíliák gépi úton történő fertőtlenítő mosása termodezinfekciós és kemo-

termodezinfekciós mosási eljárással történhet.     

A takarítást végző dolgozók részére a megfelelő védőeszköz biztosítása 

szükséges. 

A takarításhoz, tisztításhoz és fertőtlenítéshez használt eszközöket, a 

veszélyes anyagnak, veszélyes készítménynek nem minősülő tisztító- és 

fertőtlenítőszereket külön helyiségben, egyéb zárt tárolóhelyen 

(tisztítószerraktár, -szekrény) vagy egyéb elzárható helyen kell tartani. Ha 

azok a veszélyes anyagok és veszélyes készítmények közé tartoznak, akkor a 

külön jogszabályok előírásait kell betartani. 

A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a táborozók 

egészségét ne veszélyeztesse. 

A szociális helységekben biztosítani kell a szappanos kézmosási 

lehetőséget, melyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési 

lehetőséggel kell kiegészíteni. 

Korosztálytól függően a gyermekek a kézfertőtlenítők használatát felnőtt 

felügyelete mellett végezzék. Kéztörlésre papírtörlők használata javasolt. 

Javasolt a bejáratánál érintésmentes vírusölő hatású kézfertőtlenítő adagoló 

berendezés elhelyezése, és annak használatára történő figyelemfelhívás. 

 

Étkeztetésre vonatkozó szabályok 

Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a 

folyamatos fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor ügyelni kell a 

környezet vírus-mentességének a megőrzésére, a munkafolyamatok 

megfelelő szétválasztásával, valamint a gyakoribb fertőtlenítés bevezetésével. 

Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos 

szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére. 

Ajánlott a biztonságos hőkezeléssel (legalább 2 percen át tartó 72°C-os 

maghőmérsékletet, vagy az étel minden pontján legalább 75°C-ot biztosít) 

készíthető ételek étlapon tartása. Kiemelten fontos a zöldségek, 

gyümölcsök alapos folyóvizes lemosása. A nyers, kellően nem tisztítható 

alapanyagot tartalmazó ételek feltálalása kerülendő. 

Az étteremben az asztalokon elhelyezett, közös használatú eszközök (pl. só- 

és borsszóró, ecetes üvegek stb.) tisztántartására, fertőtlenítésére 

fokozottan kell figyelni, átmenetileg célszerűbb kis, egyéni adagok 

biztosításával kiváltani használatukat. Ha ez nem megoldható, az 

eszközöket megfelelő számban kell kihelyezni, azok más asztalhoz 

átadásának elkerülése érdekében. 

Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, 

poharak, tálcák megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta 

evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák cseppfertőzéstől védett 
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tárolása, önkiszolgáló rendszerben történő tálalásnál az evőeszközök, 

tányérok, poharak gyermekek általi tapogatásának elkerülése, pl.: 

evőeszközök szalvéták egyéni csomagolásával. A kenyérkosarak tisztítása, a 

bennük elhelyezett kendők cseréje minden használatot követően indokolt. A 

textíliák gépi úton történő fertőtlenítő mosása ajánlott. 

 

Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos 

kézfertőtlenítő szert kell biztosítani, és annak rendszeres használatára 

fokozott hangsúlyt kell fektetni.   

Az étterem üzemeltetőjének felelőssége, hogy a dolgozók egészségi állapotát 

fokozottan monitorozza és betegség gyanúja esetén intézkedjen. 

 

Teendő beteg személy esetén 

Amennyiben egy gyermeknél, vagy szervezőnél, segítőnél fertőzés tünetei 

észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell a 

szervezők által előzetesen felkért, megbízott orvost, aki az érvényes 

eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. 

Gyermek esetén a szülők értesítéséről is gondoskodni kell. A beteg gyermek 

felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező. 

A táboroztatás során továbbra is be kell tartani a tanuló ifjúság 

üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V. 

18.) NM rendeletben, valamint az egyes nem üzleti célú közösségi, 

szabadidős szálláshelyek üzemeltetésének egészségügyi feltételeiről szóló 

37/2007. (VII. 23.) EüM–SZMM együttes rendeletben foglaltakat. 

 

2. A Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján (www.nnk.gov.hu) 

elérhető további fontosabb tájékoztatások: 

 Tájékoztatás a bölcsődei és óvodai neveléssel kapcsolatos járványügyi 

szabályokról 

 Útmutató játszóterek üzemeltetéséhez és használatához a járványügyi 

veszélyhelyzet idején 

 Ajánlás a vendéglátóhelyek teraszainak és kerthelyiségeinek 

újranyitásához 

 Útmutató a közfürdők üzemeltetéséről, higiénés feltételeiről és 

ellenőrzéséről a COVID-19 járvány időszakában 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nnk.gov.hu/
https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/653-tajekoztatas-a-bolcsodei-es-ovodai-nevelessel-kapcsolatos-jarvanyugyi-szabalyokrol
https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/653-tajekoztatas-a-bolcsodei-es-ovodai-nevelessel-kapcsolatos-jarvanyugyi-szabalyokrol
https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/651-utmutato-jatszoterek-uzemeltetesehez-es-hasznalatahoz-a-jarvanyugyi-veszelyhelyzet-idejen
https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/651-utmutato-jatszoterek-uzemeltetesehez-es-hasznalatahoz-a-jarvanyugyi-veszelyhelyzet-idejen
https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/649-ajanlas-a-vendeglatohelyek-teraszainak-es-kerthelyisegeinek-ujranyitasahoz
https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/649-ajanlas-a-vendeglatohelyek-teraszainak-es-kerthelyisegeinek-ujranyitasahoz
https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/648-utmutato-a-kozfurdok-uzemelteteserol-higienes-felteteleirol-es-ellenorzeserol-a-covid-19-jarvany-idoszakaban
https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/648-utmutato-a-kozfurdok-uzemelteteserol-higienes-felteteleirol-es-ellenorzeserol-a-covid-19-jarvany-idoszakaban
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A Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály közleményei 

 

Tűzvédelem az aratás idején is 

 

A nyári betakarítási munkák amellett, hogy nagy igénybevételt jelentenek a 

mezőgazdaságban dolgozóknak, igen tűzveszélyesek is. Arra kellő 

körültekintéssel kell felkészülni, különösen fontos a betakarítási 

munkálatokban részt vevő erőgépek tűzvédelme, az aratásra, illetve a tarló és 

növényi hulladékok égetésére vonatkozó szabályok ismerete, betartása. 

Ezeket az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM 

rendelet tartalmazza. 

 

A mezőgazdasági erő- és munkagépek, illetve az aratás tűzvédelmi 

szabályai 

 

A szabályok betartása különösen fontos, évente több száz mezőgazdasági 

tüzet – gabonatábla-tüzet, valamint kazal-, illetve boglyatüzet – kell 

eloltaniuk a tűzoltóknak. 

 

A kalászos termény betakarítási, szalma-összehúzási és bálázási 

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

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

jármű vehet részt, amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást 

megelőzően az üzemeltető elvégezte.  

 

A jármű megfelelőségéről szemle keretében kell meggyőződni. A betakarítási 

munkák során használt, ötnél több mezőgazdasági járművet érintő műszaki 

ellenőrzés esetén, annak tervezett időpontját 10 nappal előbb írásban a 

tűzvédelmi hatóságnak be kell jelenteni. A műszaki ellenőrzésről 

jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek 1 példányát a járművön el kell 

helyezni. 

 

Kötelező az akkumulátorok megfelelő védőburkolása, illetve kipufogó és a 

szikratörő éghető anyagoktól való megtisztítása legalább naponta egyszer. 

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

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

a munkagépet tilos a gabonatáblán, illetve tarlón üzemanyaggal feltölteni. A 

járműveken nyílt láng használatával járó karbantartást, javítást nem szabad 

végezni gabonatáblán, szérűn és a rostnövénytároló területén, hiszen e 

munka során üzemanyag folyhat el, amelyet a nyílt láng lángra lobbanthat. 
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Az aratást lehetőleg közút, illetőleg vasútvonal mentén kell először elvégezni, 

ezek mellett legalább három méter széles védőszántást kell kialakítani. 

Ugyanilyen védőszántást kell készíteni akkor, ha a munkaszünet idejére a 

kombájnt nem tudják a gabonatáblától, kazaltól legalább 15 méter 

távolságban leállítani. A munkálatok közbeni dohányzás veszélyeit is fontos 

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

vezetőfülkéiben sem szabad dohányozni. Az aratás idejére a gabonatáblától 

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

elhelyezni. 

 

A szalmaösszehúzást és kazalozást végző erőgépek csak olyan távolságra 

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

ugyanis az erőgépek kipufogócsöve könnyen lángra lobbanthatja a száraz 

szalmát. Az összehúzott szalma alapterülete nem haladhatja meg az ezer 

négyzetmétert, és a szabadban összerakott kazlak között legalább húsz 

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

erdőtől legalább huszonöt méterre kell elhelyezni ezeket. 

 

A tarló- és a növényi hulladék égetésének szabályai 

 

Magyarországon évtizedek óta végeznek tarlóégetést, amelynek egyik oka a 

monokultúrás termelés. Ez azt jelenti, hogy a gabonavetést követő évben is 

gabona kerül ugyanazon táblába, így a növény gombabetegségei 

fokozottabban megjelennek. A gombabetegségek elleni védekezés jelentős 

mennyiségű növényvédőszer alkalmazásával jár. Ennek kiváltására 

alkalmazott olcsóbb módszer a tarlóégetés. A levegő védelméről szóló 

306/2010. (XII. 23.) kormányrendelet azonban egyértelműen tiltja a lábon 

álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett 

hulladék nyílt téri égetését. Ettől az előírástól azonban jogszabály eltérően is 

rendelkezhet. A kormányrendelet megsértése esetén a tarlóégetés 

környezetvédelmi bírsággal sújtható. 

 

A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a 

biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival. A 

külterületi tarlóégetés és vágott növények égetése bejelentéshez kötött, 

amelyet a munkálatok előtt öt nappal kell az illetékes hivatásos 

katasztrófavédelem területi szervnél írásban jelezni. A szabad területen 

keletkező tüzek 45 százalékában belterületen csapnak fel a lángok, így 

tűzgyújtási tilalom esetén fontos, hogy ha az önkormányzati rendelet ezt 

megengedi, akkor is legyünk erre tekintettel – javasolja az Országos 

Tűzmegelőzési Bizottság. A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos 

Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza, a jogszabálytól eltérő, vagy hatósági 
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engedély hiányában végzett tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi bírságot von 

maga után! 

 

A tarlóégetések során a tűzvédelmi hatóság ellenőrzi, hogy megtörtént-e az 

előzetes bejelentés. Az előírások megsértése esetén a terület tulajdonosa, 

illetve az égetést végző ellen eljárás kezdeményezhető. 

 

Belterületen a kerti zöldhulladék elégetésére csak ott van lehetőség, ahol az 

önkormányzatnak van olyan rendelete, amely pontosan szabályozza, mely 

napokon, milyen időintervallumban szabad a kertben zöldhulladékot égetni. 

Ilyen szabályozás hiányában tilos ez a tevékenység. Tűzgyújtási tilalom 

esetén akkor sem megengedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként más 

jogszabály megengedi. 

 

A fenti szabályok azért vannak, hogy meggondolatlanság, felelőtlenség miatt 

ne vesszen kárba az egész éves mezőgazdasági munka, a termés. 

 

Rendezvények engedélyezési, illetve bejelentési kötelezettsége 

 

A nyári időszak közeledtével megnövekszik a szabadban tartandó 

rendezvények száma. A rendezvények biztonságos megszervezéséhez és 

lebonyolításához elengedhetetlenül fontos alkalmazni a vonatkozó tűzvédelmi 

követelményeket. Több jogszabály hatálya is kiterjedhet egy adott 

rendezvényre attól függően, hogy azt építményben vagy szabad téren 

rendezik meg, illetőleg, hogy mekkora résztvevői létszámra számítanak a 

rendezvény során. Nem csak nagy létszámú, nagy területű rendezvények 

szervezőinek kell ismerni a vonatkozó előírásokat, hanem akár egy települési 

önkormányzat polgármesterének is, aki megszervezi a helyben szokásos 

falunapot, egyéb rendezvényeket.  

 

A rendezvények tűzvédelmi követelményeit alapvetően, a zenés, táncos 

rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) 

Korm. rendelet és az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott Országos 

Tűzvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: OTSZ) tartalmazza. A szabadtéri 

rendezvények a hivatkozott rendeletek értelmében két típusba sorolhatók: 

engedélykötelesek, illetve bejelentés kötelesek.  

 

1. Bejelentés köteles 

A bejelentés köteles rendezvények nem tartoznak a 23/2011. (III. 8.) Korm. 

rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) rendelet hatálya alá, ellenben a 

szabadtéri rendezvényekre a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági 

intézkedéseket a rendezvény szervezője köteles írásban meghatározni és a 

rendezvény kezdetének időpontja előtt tíz nappal azt tájékoztatás céljából az 



55 
 

illetékes első fokú tűzvédelmi hatóságnak (Esztergomi vagy Tatabányai 

Katasztrófavédelmi Kirendeltség) eljuttatni.  

A bejelentés köteles rendezvények tűzvédelmi követelményeit az OTSZ 

határozza meg. Szabadtéri rendezvény: az 1.000 főt vagy az 5.000 m2 

területet meghaladó, épületen kívüli területen megtartott szervezett esemény, 

ide nem értve a létesítmény működési engedélyével összefüggő 

rendezvényeket.  

 

 2. Engedélyköteles 

Azok a rendezvények, amelyek a zenés, táncos rendezvények működésének 

biztonságosabbá tételéről szóló Korm. rendelet hatálya kiterjed, csak 

rendezvénytartási engedély birtokában tarthatók. Ezek azon rendezvények 

amelyeket a) az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 

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

szolgáló építményben, építményen, tömegtartózkodásra szolgáló helyiséget 

tartalmazó építményben, építményen, vagy tömegtartózkodásra szolgáló 

helyiségben (a továbbiakban együtt: építmény) tartanak; (300 főt meghaladó) 

b) a szabadban tartanak és a rendezvény időtartama alatt várhatóan lesz 

olyan időpont, amelyen a résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja (a 

továbbiakban: szabadtéri rendezvény).  

 

Rendezvénysátrak tűzvédelme 

 

Elég széles körben alkalmaznak gyorsan és könnyen telepíthető rendezvény 

sátrakat, szabadtéri rendezvények területén, különböző célokra, ilyenek 

például a színpad védelmére, eső, napsütés elleni védelem, öltöző sátrak. A 

tűzvédelmi hatóság szempontjából lényeges, hogy az ideiglenes rendezvény 

sátrakat miként kezelje. Az OTSZ a „Ponyvaszerkezetű építmények”-et 

speciális építménynek tekinti. A rendezvény sátort a tűzvédelmi hatóság 

ideiglenes építménynek tekinti, ezért a 300 fő feletti befogadásra alkalmas 

sátor felállítása, továbbá ha a rendezvény megfelel a Korm. rendeletben 

foglalt előírásoknak, akkor ez esetben szükséges a rendezvénytartási 

engedély beszerzése. Fontos szempont az engedéllyel kapcsolatban, hogy az 

nyilvános, nem zártkörű, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján 

nyújtott zeneszolgáltatást fő szolgáltatásként nyújtó rendezvényre, amelyen a 

részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni, vonatkozik. Ezek 

alapján egy falunap, melyen alkalmaznak sátor jellegű építményt is a 

jogszabály hatálya tartozhat, amennyiben a fő szolgáltatás a 

zeneszolgáltatás.  

 

Közös helyszíni szemle 

A jogszabály 2018. január 1-i módosításával a kötelező helyszíni szemle 

lefolytatása az engedély megadása előtt kikerült a jogszabályból, azonban 
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annak megtartásának lehetőségét megtartotta a jogalkotó. A tűzvédelmi 

hatóság számára fontos, hogy a felmerülő kérdések egy helyszíni szemle 

keretében tisztázhatók legyenek, ahol a hatóságoknak is lehetősége nyílik 

egyeztetni, az esetleg egymással ellentétes álláspontjukat, ezért 

mindenképpen javasolt a szemle során, vagy azt megelőzően ilyen irányú 

egyeztetés.  

  

Szabadtéri tűzgyújtás és irányított égetés 

 

A szabadtéri tüzek keletkezésének szempontjából a tavasz, valamint a 

hosszan tartó szárazságok jelentik a legnagyobb kockázattal járó 

időszakokat, hiszen a jó időben egyre többen választanak szabadtéri 

égetéssel járó tevékenységeket, mint avar égetése, vagy a kerti sütés, stb. A 

problémát egyrészről a száraz aljnövényzet és avar jelenti, ahol könnyen és 

gyorsan terjed a tűz, de veszélyt jelent a felszálló izzó pernye is az alacsony 

nedvesség tartalmú lombkoronák környezetében. A legnagyobb rizikót 

azonban az őrizetlenül hagyott, vagy nem tökéletesen eloltott (parázsló) tűz, 

vagy a túl nagyméretű lángot eredményező biomassza égetése okozza, 

amelyet fokozza, ha a terület gondozatlan, dús száraz vegetációjú. A 

szabadban keletkezett tüzek 99 %-t emberi mulasztás eredményezi.  

 

A károk akkor előzhetők meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a 

biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival. 

Bel- és külterületen eltérőek az égetés szabályai. A belterületi ingatlanok 

tekintetében, a kerti hulladéktól a tulajdonosok általában égetéssel 

szabadulnak meg, mivel ez a legegyszerűbbnek tűnő és megszokott 

megoldás. 

 

A kerti hulladék égetése a hatályos jogi szabályozás alapján tiltott. Ez alól a 

tiltás alól belterületen abban az esetben van kivétel, ha az önkormányzat 

helyi rendeletben szabályozza az égetés feltételeit. Amennyiben nincs ilyen 

rendelete az önkormányzatnak, abban az esetben tilos kerti hulladékot 

égetni. A jelenleg is hatályos vonatkozó jogszabály (az Országos Tűzvédelmi 

Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet) 2020 januárban 

módosult. A tapasztalatok azt mutatják, hogy egy jól átgondolt és 

megfelelően szabályozott helyi önkormányzati rendelet nagyban hozzájárul 

az ingatlanok területén kialakuló tüzek megelőzéséhez.  

 

A külterületi ingatlanok területén az ingatlan tulajdonosa, használója az 

égetés tényét az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi 

szervéhez (Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság) az 

égetés megkezdése előtt 5 nappal köteles bejelenteni, ami változás a tavalyi 

évhez képest, hiszen akkor engedélyezési eljárást folytatott le az illetékes 
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Katasztrófavédelmi Kirendeltség. A bejelentés alapján legfeljebb 10ha 

egybefüggő területen végezhető irányított égetés. A bejelentés által 

elkülöníthetőek a valós tűzesetek a tervszerű égetésektől és növelhető a 

biztonság. Tűzgyújtási tilalom idején irányított égetés nem engedélyezhető. 


