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Előszó 
 
A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00041 azonosítószámú, „a szolgáltató 
kormányhivatali és közigazgatási modell bevezetése” elnevezésű projekt 
keretében elfogadott Szolgáltatói Stratégia 2017-2018 az önkormányzati 
kapcsolatrendszer erősítése érdekében Önkormányzati Hírlevél kiadását 
tűzte célul. 
A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal a negyedévente megjelenő 
Önkormányzati Hírlevélben szakmai tájékoztatókkal és közleményekkel 
próbálja segíteni az önkormányzati feladatellátást, ezzel kiegészítve a 
rendszeresen megszervezésre kerülő jegyzői értekezletek szakmai 
információátadását. 
 

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal  
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 Hatósági Főosztály – Törvényességi Felügyeleti Osztály 

 
Segítség a LocLex rendszer használatához 

 

A helyi önkormányzati rendeletek közzétételére szolgáló Integrált Jogalkotási 

Rendszer LocLex alrendszer (a továbbiakban: LocLex) éles felületének 2021. 

április 1-jével történő bevezetésére tekintettel, a felhasználóknak 

nehézségeket okozó tényezők tükrében, a Törvényességi Felügyeleti Osztály a 

LocLex rendszer használatával kapcsolatban javaslatait az alábbiakban 

összegzi. 

 

A LocLex felhasználók a rendeleteknek a korábbi Nemzeti Jogszabálytárból (a 

továbbiakban: NJT) az új NJT-be történő migrálásával kapcsolatban 

tapasztalhatták, hogy minden rendelet, ami ilyen formában átkerült az új 

felületre, kívülről megtekinthető, elérhető az NJT-n, azonban ilyen formában 

nem szerkeszthető a LocLex rendszerben. Amennyiben egy, korábban az 

NJT-n szereplő rendeleten a felhasználó módosítást kíván végrehajtani, úgy 

először mindenképpen újra kell azt publikálni. Amennyiben a korábbi 

rendelet még nem került publikálásra az NJT-n, abban az esetben is 

szükséges az előzetes publikálás, hogy ezt követően módosítandó 

jogszabályként behívható legyen. 

 

A korábbi rendelet felvitelekor a felugró keresőmezőben minden esetben meg 

kell adni a rendelet adatait, függetlenül attól, hogy a rendelet régi NJT-n 

fellelhető volt-e. Ha a kereső találatot ad, akkor is csupán a régi NJT szerinti 

adatokat (kibocsátó, sorszám, év, cím, illetve az időállapotok) érzékeli, a 

konkrét normaszöveget a felhasználónak kell importálnia, annak az 

időállapotnak megfelelően, ahogy a rendelet normaszövege a rendelkezésére 

áll. Amennyiben a rendeletnek a közlönyállapothoz képest több időállapota is 

volt a régi NJT-n – azaz több módosításon esett át és ezek egységes 

szerkezetbe foglalása megtörtént –, úgy érdemes az utolsó hatályos 

időállapotot választani, hiszen ebben az esetben adott az egységes szerkezetű 

dokumentum. Megjegyzendő, hogy ilyenkor a hatályba lépésnél nem a 

közlönyállapot szerinti hatályba lépést, hanem az utolsó időállapot szerinti 

hatályt kell megadni.  

 

A közlönyállapot felvitelét is több módosításon átesett rendeletnél ajánlott 

választani, méghozzá abban az esetben, ha minden, a régi NJT-n szereplő 

módosítását a megfelelő időállapotban, manuálisan szeretnénk elvégezni. 
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Akár azért, mert valamelyik módosítás kimaradt az egységes szerkezetből, 

akár azért, mert a régi NJT információihoz képest újabb módosítás is történt 

már rajta. Fontos megjegyezni, hogy közlönyállapot felvitelének 

használatakor a LocLex mindegyik, az NJT-ről ismert időállapotban várni fog 

valamilyen módosítást a felhasználótól. 

 

A módosító rendeletek kapcsán érdemes megjegyezni, hogy nem csupán az 

alaprendeletbe történő beépítésük, de az NJT-n önálló rendeletként történő 

megjelenítésük is szükséges. Korábbi rendeletek rögzítésekor ez a folyamat 

tehát kétlépcsős. Egyfelől külön publikálni kell a módosító rendeletet, és 

természetesen a „Jat. 12/B. §” gomb használata a hatályosításkor ebben az 

esetben is indokolt, hiszen a módosító rendelet a kiüresedését követően a 

törvény erejénél fogva hatályát veszti és ezt jelezni szükséges a rendszerben 

is. Másrészt a tartalmát a megfelelő időállapottal be kell építeni az 

alaprendeletbe.  

Akár korábbi alaprendeletről, akár korábbi módosító rendeletről van szó, 

újrapublikálás előtt mindenképpen sort kell keríteni a szerkezeti egységek 

típusának, a rendelet tagolásának ellenőrzésére, mert egy új módosító 

rendelet létrehozásakor a rendszer az alaprendelet szerkezeti egységeinek 

figyelembevételével generálja a tervezet szövegét, ezért ha az alaprendelet 

tagolása hibás, a módosító szövege is hibás lesz. Gyakori probléma, hogy 

normaszöveg importálásakor benne felejtődnek a dokumentumban a 

rendelet metaadatai is, amiket a rendszer legenerálna a rendelet 

létrehozásakor, ezért ezek az információk duplán szerepelnek, a cím helyére 

becsúszik a kibocsátó, a cím lejjebb csúszik a bevezető részbe. Kellő 

körültekintés nélkül az ilyen rendeletek módosításában a generált 

normaszöveg sem felel meg a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 

14.) IRM rendelet (a továbbiakban: Jszr.) előírásainak.  

 

A kodifikációs ellenőrzést is érdemes többször elvégezni még a szerkesztési 

fázisban, mert a rendszer felhívja a figyelmet a szerkezeti egységekkel 

kapcsolatos problémákra, ami adott esetben lehet egy felesleges sorköz vagy 

rossz szerkezeti egység is.  

 

A módosító rendelet létrehozásakor is ajánlott minden módosítás után 

váltani a kodifikált tervezet nézetre és ellenőrizni, hogy a generálódott szöveg 

megfelel-e a Jszr. előírásainak, illetve valóban a kívánt szerkezeti egységre 

mutat-e. 
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A LocLex rendszer logikája szerint a korábbi rendelet és az új rendelet közt a 

választóvonalat mindig a rendelet hatálybalépésének ideje jelenti. 

Amennyiben a feltöltendő rendelet hatályba lépése a jelen pillanathoz képest 

akár csak órában is korábbi, a LocLex-ben új rendeletként nem lehet 

rögzíteni. Új rendeletről – legyen az új alaprendelet vagy új módosító rendelet 

– abban az esetben beszélhetünk, ha a tervezett hatályba lépés jövőbeli. Az 

új alaprendeletet és az új módosító rendeletet a LocLex-ben az különbözteti 

meg egymástól, hogy az új módosító rendeletnél adott egy módosítandó 

jogszabály, amit be kell hívni, és amin a tervezett módosítást végre kell 

hajtani (ezért is kell a módosítandó jogszabályt nulladik lépésként előzetesen 

publikálni, másként nem áll rendelkezésre a módosításhoz), míg az új 

alaprendeletnek nincs semmilyen előzménye. Fontos különbséget tenni a 

kettő között, új alaprendelet esetén ugyanis nem kell használni a „Jat. 12/B. 

§” gombot a hatályosításkor, másként az új alaprendeletünk egyből hatályát 

vesztett állapotban kerül fel az NJT-re.  

 

Az új módosító rendeletek létrehozásakor a LocLex önkormányzati munkát 

segíteni hivatott funkciói teljes körűen érvényesülhetnek, hiszen ami korábbi 

módosító rendeletek esetén egy kétlépcsős folyamat (külön publikálni a 

rendeletet és külön beépíteni a módosítást az egységes szerkezetbe), az újak 

esetén mindössze egy. Ilyenkor ugyanis a behívott módosítandó 

jogszabályban végzi el a szükséges módosításokat a felhasználó, vagyis 

ilyenkor egyből az egységes szerkezet létrehozását végzi. A publikálás tehát 

már nem csak a módosító rendelet elkészültét jelenti, hanem az egységes 

szerkezet létrejöttét is. Erről egyszerűen megbizonyosodhatunk, ha külön 

rákeresünk a módosító és a módosított jogszabályra az NJT-n. Az 

alaprendeletben ugyanis látni fogjuk, hogy megjelent az új időállapot, amit 

létrehoztunk. 

 

Korábban már publikált rendelet vagy indokolás javítására is van lehetőség a 

LocLex-ben, mely funkciót többek közt arra is használhatunk, hogy a 

véletlenül hatályon kívül helyezett rendeletet visszaállítsuk hatályossá a 

hatályvesztés dátumának törlésével, vagy ennek fordítottjaként a 

technikailag hatályban maradt rendelet utólagos hatályvesztését is 

beállíthatjuk. Ez különösen olyan rendeleteknél jelent nagy segítséget, 

amelyeknél a hatályon kívül helyezés esetleg csak szövegesen, egy másik 

rendeletben történt meg, ám az NJT-n változatlanul hatályosnak látszik, 

mert a felhasználó az alaprendelethez nem nyúlt. 
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Ezzel kapcsolatban fontos lépés, hogy amennyiben egy önkormányzati 

rendelet hatályon kívül helyez egy másik rendeletet, azt ne csupán 

szövegesen tegye – kivéve, ha az a rendelet olyan régi, hogy eredetileg sem 

szerepelt az NJT-n –, hanem technikailag is jelezze a rendszerben, hogy ez 

megtörtént. Ilyenkor két eset különíthető el.  

 

Ha a hatályon kívül helyező rendelet új rendelet, akkor a hatályon kívül 

helyezés a módosításhoz hasonló elven működik, vagyis a hatályon kívül 

helyezni tervezett rendeletet előzetesen újra kell publikálni és behívni 

módosítandó jogszabályként, majd a normaszöveget jobb egérgombbal 

hatályon kívül kell helyezni. A LocLex szövegesen legenerálja a hatályvesztő 

rendelkezést a tervezetben. Publikálást követően látható lesz az NJT-n, hogy 

a hatályát vesztett rendelet pirossal át van húzva. 

 

A másik eset, amikor a hatályon kívül helyező rendelet korábbi rendelet, 

vagy esetleg elmaradt a fentebb leírt lépéssor és technikailag még mindig 

hatályosnak látszik a rendelet. Ilyenkor korábbi rendelet javításával 

behívhatjuk az érintett jogszabályt és manuálisan beállíthatjuk a 

hatályvesztését azzal a dátummal, amivel az azt szövegesen hatályon kívül 

helyező rendelet hatályba lépett. 

 

Gyakori kérdésként merült fel, hogy a mellékleteket milyen formában 

célszerű feltölteni a LocLex-be a költségvetések, zárszámadások, helyi építési 

szabályzatok vonatkozásában. A helyi építési szabályzatok nagy terjedelmű, 

térképekkel, tervrajzokkal ellátott mellékleteihez a pdf-ként történő csatolás 

javasolt. Költségvetések, zárszámadások esetében újdonságként bekerült az 

Excel tábla feltöltésének lehetősége, kiküszöbölve azt a problémát, hogy a 

táblák külön-külön történő másolás-beillesztése időigényes és további 

formázást igényelt a rendszerben. Természetesen az Excelben készült 

táblázatok is csatolhatók pdf-ként. Az egyszerűbb mellékletek, például 

táblázatok, kérelmek .docx formátumban is feltölthetők, de továbbra is 

biztosított a sima szövegként történő beillesztés, valamint a táblázat 

létrehozása a szerkesztőben is. A feltöltéshez segítséget jelenthet a 

folyamatosan frissülő videóanyag, mely részekre bontja a rendeletek 

felvitelének fontosabb szakaszait, de a korábbi segédanyagok és a frissített 

felhasználói kézikönyv is elérhető a LocLex információs felületén. 

 

A LocLex felhasználókat segítő funkciói az új rendeletek esetében 

érvényesülnek igazán, mert ilyen esetben lehetőség van a rendelet-tervezet 
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megszerkesztésétől kezdve egészen az NJT-re történő publikálásig ebben a 

rendszerben végezni a teljes folyamatot, ezért javasolt felülvizsgálni a korábbi 

rendelet-előkészítési és feltöltési gyakorlatot.  

 

Az újdonságok figyelemmel kísérése ajánlott, ugyanis a rendszer fejlesztői 

folyamatosan készítik a LocLex használatát megkönnyítő segédanyagokat. A 

gyakorlás továbbra is adott, hiszen az IJR tesztkörnyezete, teljes körűen, 

minden funkciójával továbbra is elérhető a https://teszt.ijr.hu címen. 

 

A hibabejelentés menetének pontos leírása elérhető a LocLex információs 

menüjében a felhasználó neve melletti „i” betűre kattintva. 
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Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály  

 

 

A nyári diákmunka 2021-ben is elérhető 

Legkevesebb 830 fő, 16-25 év közötti, nappali tagozatos tanuló 
vállalhat nyári diákmunkát július-augusztusban Komárom-Esztergom 

megyében. A program megvalósításához a kormány több mint 104 

millió forint vissza nem térítendő támogatást biztosít megyénkben. 

 
A kormány az idén kilencedik alkalommal induló Nyári diákmunka 

programra 3 milliárd forintot fordít, aminek köszönhetően 25 ezer fiatal 

foglalkoztatásához járulhat hozzá országszerte. Ezzel a kormány 2013 óta 

több mint 20 milliárd forintot szánt 210 ezer középiskolás és egyetemista 

vakációs munkavégzésének támogatására. A diákok idén is júliusban és 

augusztusban vállalhatnak munkát, vagyis két hónapon át juthatnak 

jövedelemhez. 

 

A mintegy 830 megyei tanuló a programban két típusú – önkormányzati, 

illetve a mezőgazdaság, a turizmus és vendéglátás területén folytatott – 

diákmunkára jelentkezhet. 

 

Az önkormányzati diákmunka keretében a foglalkoztatók a területi, 

települési önkormányzatok és önkormányzati alaptevékenységet végző 

intézményeik, továbbá egyházi jogi személyek lehetnek. Ebben a 

konstrukcióban a diákok havi munkabérének 100 százalékát fizeti meg az 

állam. A mezőgazdaság, turizmus és vendéglátás területén történő 

foglalkoztatás esetén pedig a munkabér 75 százaléka fedezhető a központi 

forrásból, amivel a kormány a koronavírus okozta nehézségek leküzdésében 

is segítheti a hazai vállalkozásokat. 

 

A támogatás alapja mindkét területen a minimálbér (167.400 forint/hó), 

illetve a garantált bérminimum (219.000 forint/hó). Így havi munkabérként 

a szakképzettséget igénylő munkaköröknél fejenként 164 250 forint, 

szakképzettséget nem igénylőknél pedig 125 550 forint az állami támogatás 

összege. Rövidebb munkaidejű foglalkoztatás esetén arányosan csökken a 

támogatás. 

 

A diákoknak a területileg illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán kell 

kérniük a nyilvántartásba vételüket június 15-től. A munkáltatók a tervezett 
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foglalkoztatás kezdetét megelőzően ugyanott nyújthatják be munkaerő-

igényüket, amelyben meg kell határozniuk a foglalkoztatni kívánt létszámot, 

illetve a szakmát, a munkakört (foglalkoztatási területet) pedig megadhatják. 

A nyári diákmunkaprogram részleteiről a https://www.munka.hu/ oldalon 

vagy a járási hivatalok foglalkoztatási osztályain tájékozódhatnak az 

érdeklődők. 
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Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály  

 

 

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

felhívás  
 

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Egyedi szennyvízkezelés” 

című (VP6-7.2.1.2-16 kódszámú) felhívás dokumentációja.  

Felhívjuk a Támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulása az 

alábbi pontot érinti: 

Módosul a felhívás 4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és 

módja című pontja, miszerint a felhívás keretében támogatási kérelmek 

benyújtására 2016. április 22. naptól 2021. július 21. napjáig van lehetőség. 

Ennek értelmében, további benyújtási szakasszal egészült ki a felhívás. 

 

Megjelent a „Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés 
támogatása” című (VP2-4.1.3.2-4.1.3.3.-5.1.1-21 kódszámú) felhívás 

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Kertészet – ültetvénytelepítés és 

gyógynövénytermesztés támogatása” című (VP2-4.1.3.2-4.1.3.3.-5.1.1-21 

kódszámú) felhívás 

 

A támogatási kérelmek benyújtására 2021. május 24. naptól 2021. 

augusztus 23. napjáig van lehetőség. A felhívás meghirdetésekor a 

támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 15 milliárd Ft. 
 

Módosult a „VP2-4.1.1.7-20 Baromfi- és Sertéstartótelepek 

járványvédelmi rendszereinek fejlesztése” című felhívás 

 
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott 

„Baromfi- és sertéstartó telepek járványvédelmi rendszereinek fejlesztése” 

című (VP2-4.1.1.7-20 kódszámú) felhívás 2021. május 5. napjával 

újranyitásra kerül, ismét lehetőség nyílik támogatási kérelmek benyújtására. 

 

Megjelent az „Állattartó telepek megújításának támogatása” című (VP2-

4.1.1.9-21 kódszámú) felhívás 
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Támogatást Igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 

keretében megjelent az „Állattartó telepek megújításának támogatása” című 

(VP2-4.1.1.9-21 kódszámú) felhívás. 
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A támogatási kérelmek benyújtására 2021. május 28. napjától 2021. július 
22. napjáig van lehetőség. A felhívás meghirdetésekor a támogatásra 

rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 30 milliárd Ft. 

 
Módosult „A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése” című 

(VP2-4.1.4-16 kódszámú) felhívás 

 

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A mezőgazdasági 

vízgazdálkodási ágazat fejlesztése” című (VP2-4.1.4-16 kódszámú) felhívás. 

Felhívjuk a Tisztelt Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a felhívás 4.3. A 

támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja fejezetében történt 

módosítás. A felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2016. 

augusztus 1. napjától 2022. december 30. napjáig van lehetőség.  

 

Kiegészült a „Baromfi- és sertéstartó telepek járványvédelmi 
rendszereinek fejlesztése” című (VP2-4.1.1.7-20 kódszámú) felhívás 

Megjelent az elektronikus felület használatához és e-kérelem benyújtásához 

segítséget nyújtó felhasználói kézikönyv a „Baromfi- és sertéstartó telepek 

járványvédelmi rendszereinek fejlesztése” című (VP2-4.1.1.7-20 azonosító 

számú) felhívás vonatkozásában. 

 

Megjelent a „Terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének 

támogatása” című (VP2-4.1.7-21 kódszámú) felhívás 
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Támogatást Igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 

keretében megjelent a „Terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének 

támogatása” című (VP2-4.1.7-21 kódszámú) felhívás.  

 

A támogatási kérelmek benyújtására 2021. augusztus 2. napjától 2021. 

szeptember 27. napjáig van lehetőség. A felhívás meghirdetésekor a 

támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 50 milliárd Ft. 

 

Kiegészült a „Kertészet - ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés 

támogatása” című (VP2-4.1.3.2-4.1.3.3-5.11-21 kódszámú) felhívás 
 

Megjelent az elektronikus felület használatához és e-kérelem benyújtásához 

segítséget nyújtó felhasználói kézikönyv a „Kertészet - ültetvénytelepítés és 
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gyógynövénytermesztés támogatása” című (VP2-4.1.3.2-4.1.3.3-5.11-21 

kódszámú) felhívás vonatkozásában. 

 

Megjelent a „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című (VP6-7.2.1.1-21 

kódszámú) felhívás 
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Támogatást Igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 

keretében megjelent a „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című (VP6-

7.2.1.1-21 kódszámú) felhívás.  

 

A támogatási kérelmek benyújtására 2021. június 30. naptól 2022. 

november 30. napig van lehetőség. A felhívás meghirdetésekor a támogatásra 

rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 50 milliárd Ft. 

 

Kiegészült az „Állattartó telepek megújításának támogatása” című (VP2-

4.1.1.9-21 kódszámú) felhívás 
Megjelent az elektronikus felület használatához és e-kérelem benyújtásához 

segítséget nyújtó felhasználói kézikönyv az „Állattartó telepek megújításának 

támogatása” című (VP2-4.1.1.9-21 kódszámú) felhívás vonatkozásában. 

 

Megjelent a „Kertészeti üzemek megújításának támogatása” című (VP2-

4.1.3.5-21 kódszámú) felhívás 

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Támogatást Igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 

keretében megjelent a „Kertészeti üzemek megújításának támogatása” című 

(VP2-4.1.3.5-21 kódszámú) felhívás. 

 

A támogatási kérelmek benyújtására 2021. július 7. napjától 2021. 

szeptember 28. napjáig van lehetőség. A felhívás meghirdetésekor a 

támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 50 milliárd Ft. 

 
Megjelent a „Kertészet – Gomba előállító üzemek fejlesztésének 

támogatása” című (VP2-4.1.3.4-21 kódszámú) felhívás 

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Támogatást Igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 

keretében megjelent a „Kertészet – Gomba előállító üzemek fejlesztésének 

támogatása” című (VP2-4.1.3.4-21 kódszámú) felhívás. A támogatási 

kérelmek benyújtására 2021. szeptember 13. napjától 2021. december 7. 
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napjáig van lehetőség. A felhívás meghirdetésekor a támogatásra 

rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 20 milliárd Ft. 

 

Módosult a „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című (VP6-7.2.1.1-21 

kódszámú) felhívás 
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Külterületi helyi közutak 

fejlesztése” című (VP6-7.2.1.1.-21 kódszámú) felhívás dokumentációja. 

 

Módosult a „Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés 
támogatása” című (VP2-4.1.3.2-4.1.3.3.-5.1.1-21 kódszámú) felhívás 

 

Módosult a „Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés 

támogatása” című (VP2-4.1.3.2-4.1.3.3.-5.1.1-21 kódszámú) felhívás 
 

Módosult az „Állattartó telepek fejlesztésének támogatása” című (VP2-

4.1.1-20 kódszámú) felhívás 
Módosult a Széchenyi2020 keretében megjelent „Állattartó telepek 

fejlesztésének támogatása” című (VP2-4.1.1-20 kódszámú) felhívás 

dokumentációja.  

 
Megjelent a „Minőségrendszerekhez kapcsolódó előállítói, termelői 

csoportosulások tájékoztatási és promóciós tevékenysége” című (VP3-

3.2.1-21 kódszámú) felhívás 

 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Támogatást Igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 

keretében megjelent a „Minőségrendszerekhez kapcsolódó előállítói, termelői 

csoportosulások tájékoztatási és promóciós tevékenysége” című (VP3-3.2.1-

21 kódszámú) felhívás. 

 

A támogatási kérelmek benyújtására 2021. július 9. napjától 2023. július 31. 

napjáig van lehetőség. A felhívás meghirdetésekor a támogatásra 

rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 8,71 milliárd Ft. 

 

Megjelent az „Élelmiszeripari üzemek fejlesztése” című (VP3-4.2.1-

4.2.2-1-21 kódszámú) felhívás 
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Támogatást Igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 

keretében megjelent az „Élelmiszeripari üzemek fejlesztése” című (VP3-4.2.1-

4.2.2-1-21 kódszámú) felhívás. 
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A támogatási kérelmek benyújtására 2021. július 07. napjától 2021. 

augusztus 31. napjáig van lehetőség. A felhívás meghirdetésekor a 

támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 50 milliárd Ft. 

 

Módosult „Az öntözési közösségek együttműködésének támogatása” 

című (VP5-16.5.2-21 kódszámú) felhívás 

 

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Az öntözési közösségek 

együttműködésének támogatása” című (VP5-16.5.2-21 kódszámú) felhívás 

dokumentációja. 

 

Felhívjuk a Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulása az 

alábbi pontokat érinti: 

 

Módosult a 2. számú lábjegyzet: A támogatás forintban kerül kifizetésre, az 

euró/forint átváltási arány a támogatói okirat kiadási évének január 1-jén 

fennálló Európai Központi Bank középárfolyam szerint kerül 

meghatározásra. 

 

Pontosításra került a felhíváshoz tartozó támogatói okirat sablon. 

 

Módosult a „Kertészeti üzemek korszerűsítése” című (VP2-4.1.3-20 

kódszámú) felhívás 
 

Módosult a Széchenyi2020 keretében megjelent „Kertészeti üzemek 

korszerűsítése” című (VP2-4.1.3-20 kódszámú) felhívás dokumentációja. 

Felhívjuk a Tisztelt Kedvezményezettek figyelmét, hogy a felhívás 

módosulásai az alábbi pontokat érintik:   

A felhívás 3.5.1 A projekt megkezdése fejezete kiegészítésre, illetve 

módosításra került a következők szerint: „Felújítás, vagy bővítés esetében a 

Kincstár által lefolytatott, előzetes helyszíni szemlét követően kezdhető meg a 

projekt. Az előzetes helyszíni szemlét megelőzően megkezdett 

felújítás/bővítés az érintett – előzetes helyszíni szemle nélkül megkezdett – 

projektelem elutasítását vonja maga után.” 

A felhívás kiegészült a 8. lábjegyzettel, amely az érintett projektelem 

lehatárolását tartalmazza. 
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Megjelent a „Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó precíziós 

fejlesztések támogatása” című (VP2-4.1.8-21 kódszámú) felhívás 
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Támogatást Igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 

keretében megjelent a „Mezőgazdaság digitális átállásához kapcsolódó 

precíziós fejlesztések támogatása” című (VP2-4.1.8-21 kódszámú) felhívás. 

A támogatási kérelmek benyújtására 2021. július 26. napjától 2021. 

november 19. napjáig van lehetőség. A felhívás meghirdetésekor a 

támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 100 milliárd Ft. 

 

Megjelentek a 2021-2027-es programozási időszakban a támogatási 

kérelmek elkészítéséhez, benyújtásához és a projektek végrehajtásához 

segítséget nyújtó útmutatók, sablondokumentumok 
 

https://www.palyazat.gov.hu/megjelentek-a-2021-2027-es-programozsi-

idszakban-a-tmogatsi-krelmek-elksztshez-benyjtshoz-s-a-projektek-

vgrehajtshoz-segtsget-nyjt-tmutatk-sablondokumentumok 

 

Megjelent az „Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése” című (VP3-

4.2.1-4.2.2-2-21 kódszámú) felhívás 
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Támogatást Igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 

keretében megjelent az „Élelmiszeripari üzemek komplex fejlesztése” című 

(VP3-4.2.1-4.2.2-2-21 kódszámú) felhívás. 

 

A támogatási kérelmek benyújtására 2021. augusztus 18. napjától 2022. 

február 8. napjáig van lehetőség. A felhívás meghirdetésekor a támogatásra 

rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 200 milliárd Ft. 

 

Megjelent a 2021-2027-es programozási időszakra vonatkozó 

Elszámolási Útmutató 
https://www.palyazat.gov.hu/megjelent-a-2021-2027-es-programozsi-

idszakra-vonatkoz-elszmolsi-tmutat 

 

Módosult az ,,Állattartó telepek megújításának támogatása” című (VP2-
4.1.1.9-21 kódszámú) felhívás dokumentációja 
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Módosult a Széchenyi2020 keretében megjelent „Állattartó telepek 

megújításának támogatása” című (VP2-4.1.1.9-21 kódszámú) felhívás 

dokumentációja. 

 

Felhívjuk a Tisztelt Támogatást Igénylők figyelmét, hogy a Felhívás technikai 

jellegű módosulásai az alábbi pontokat érintik:  

1. Törlésre került a felhívás 6.1.2.4. pontja: a CSMT és az ÖCSG 

vonatkozásában nem szükséges nyilvántartásba vételt igazoló 

dokumentumot benyújtani. Ezt figyelembe véve a tartalmi értékelési 

szempontok 6.5 pontja is módosításra került. 

2. A felhívás 5.5 Piaci ár igazolása alfejezet kiegészült az árajánlatkérések és 

az ajánlatok beérkezése dokumentálása tekintetében az ”e-mailes levelezés” 

lehetőséggel. 

3. A 4.4.2. Kiválasztási kritériumok fejezetben módosult a 6.4 pont jelű 

tartalmi értékelési szempont. 

 

Módosult a Vidékfejlesztési Program keretén belül meghirdetett 

felhívások vonatkozásában elfogadott garanciaszervezetek listája 

 

Módosult a Vidékfejlesztési Program keretén belül meghirdetett felhívások 

vonatkozásában elfogadott garanciaszervezetek listája.  

A módosított lista továbbra is a palyazat.gov.hu oldalon, a Vidékfejlesztési 

Program főoldalán érhető el. 

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

meghirdetett-felhvsok-vonatkozsban-elfogadott-garanciaszervezetek-listja-1 

 

Frissített GIRO kód lista - 

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

/content/Spx3H7BXqCxL/giro-kodok 

 

Tájékoztató az elektronikus kárbejelentő kérelmek és kárenyhítő 
juttatás iránti kérelmek benyújtásáról - 

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

/tamogatas/638/tajekoztatok/tajekoztato-az-elektronikus-karbejelento-

kerelmek-es-karenyhito-juttatas-iranti-kerelmek-benyujtasarol 

 

Idén több mint 950 milliárd forintot kapnak a gazdálkodók - 

https://kormany.hu/hirek/iden-tobb-mint-950-milliard-forintot-kapnak-a-

gazdalkodok 
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Agrárügyi Főosztály  

 

Parlagfű elleni védekezéssel kapcsolatos jegyzői feladatokban 

bekövetkezett változások ismertetése 

 

A korábbi éveknek megfelelően az Agrárminisztérium az idei évben is kiemelt 

feladatként kezeli a parlagfű elleni védekezést, valamint a földhasználók ez 

irányú kötelezettségének ellenőrzését különösen a júliustól szeptemberig 

tartó időszakban, amely a gyomnövény fő virágzási, pollenszórási időszaka. 

  

A parlagfű elleni védekezés fő célja a parlagfű virágzásának és 

magképzésének megakadályozása. Ennek legfontosabb eszköze a tudatos és 

felelős földhasználat, ennek hiányában azonban a hatósági intézkedések 

elkerülhetetlenek. 

 

A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (továbbiakban: kijelölő 

rendelet) 25.§ b) pontja alapján belterületen előforduló parlagfű-fertőzöttség 

esetén a jegyző ellenőrzi a védekezési kötelezettség megtartását és rendeli el 

szükség esetén a közérdekű védekezést. A jogszabályban a kötelezettség 

teljesítésére korábban megállapított határnap már nem található meg. A 

földhasználónak (hiányában az ingatlan tulajdonosának) tehát minden 

esetben meg kell akadályoznia a virágbimbó kialakulását, melynek 

megjelenése esetén a hatósági eljárást meg kell indítani. Az 

élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 

(továbbiakban: 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 ellenőrzéseik során fokozott figyelmet kell fordítani a turisztikai 

szempontból fontos területekre, valamint az építési és beruházási 

területekre, ahol a munkálatok miatt talajbolygatás történt, mivel ezeken a 

területeken fokozott mértékben várható a gyomnövény csírázása és 

területfoglalása. 

 

A parlagfű elleni védekezési kötelezettség megsértésének szankcionálása az 

állampolgárok jogkövető magatartásának előremozdítása érdekében azonban 

nem merül ki a közérdekű védekezés elrendelésében és végrehajtatásában. A 
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védekezési kötelezettség megsértése növényvédelmi bírság kiszabását is 

szükségessé teszi, azokban az esetekben is, ahol a terület tulajdonosa a 

jegyző eljárása nyomán a későbbiekben eleget tesz a védekezési kötelezettség 

teljesítésének. 

 

Az idei évben az eljárással kapcsolatos legfontosabb jogszabályváltozások az 

alábbiak: 

 

Rövidült a hatósági helyszíni ellenőrzés határideje, amelyet a 
bejelentéstől számítva - a korábbi 30 nap helyett - 5 napon belül kell 

lefolytatni, biztosítva annak lehetőségét, hogy a parlagfüves 

területeken minél korábban megtörténhessen a közérdekű védekezés 

elrendelése. Az Éltv. 32.§ a következő (4a) bekezdéssel egészül ki: 

"(4a) A 17.§ (4) bekezdésében foglalt kötelezettséggel összefüggésben tett 

közérdekű bejelentés esetében 5 napon belül kell a helyszíni ellenőrzést 

lefolytatni és a közérdekű bejelentést elbírálni." 

 

A korábbi megkötéstől eltérően az illetékes hatóság minden olyan 

kultúrnövénnyel borított területen elrendeli a közérdekű védekezést, 

ahol a felületi parlagfű-borítottság meghaladja a 30%-ot, függetlenül a 
kultúrnövény tőszámától. Ennek megfelelően az Éltv. 50.§ (7) bekezdése az 

alábbiak szerint módosult: 

 

"Ha a parlagfű elleni közérdekű védekezést kultúrnövény károsodása nélkül 

nem lehet elvégezni, a parlagfű elleni közérdekű védekezés abban az esetben 

rendelhető el, ha a parlagfűvel való felületi borítottság a 30%-ot meghaladja. A 

parlagfű elleni közérdekű védekezés során az érintett kultúrában okozott 

károkért a földhasználó kártalanításra nem tarthat igényt." 

 

Kérjük, hogy a jegyzőkhöz érkezett és megalapozottnak bizonyult 

bejelentések, vagy saját felderítések nyomán indult eljárások eredményeként 

keletkezett ellenőrzési jegyzőkönyvek és/vagy közérdekű védekezést 

elrendelő határozatok a növényvédelmi bírság megállapítása érdekében 

kerüljenek megküldésre a növényvédelmi hatóság (Komárom-Esztergom 

Megyei Kormányhivatal, Agrárügyi Főosztály, Növény- és Talajvédelmi 

Osztály) részére az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (Ákr.) 101.§ (1) b) pontja alapján, az Ákr. 17.§ szerinti áttétel keretei 

között. A helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvek tartalmi követelményeit a 

parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, 
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illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének 

részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet 1. számú 

melléklete tartalmazza. Felhívjuk a figyelmet továbbá arra is, hogy ez a 

rendelet határozza meg többek között a jegyzők által végrehajtott közérdekű 

védekezés kapcsán felmerült költségek megelőlegezésével kapcsolatos 

szabályokat is. 

 

A NÉBIH weboldalán a parlagfűvel és a kapcsolódó eljárást érintő 

ismeretek megtalálhatók, javasoljuk az oldal felkeresését: 
https://portal.nebih.gov.hu/parlagfu 
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Állami Főépítészi tájékoztató 

 
2021. április 22-től hatályos településrendezéssel kapcsolatos jogszabály-

változás:  

Az országos településrendezési és építési követelményekről  szóló 253/1997. 

(XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) 42.§ (2a)  bekezdése alapján a 

lakás és üdülő önálló rendeltetési egysége után a helyi építési szabályzatban 

meghatározott számú személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani, azzal, 

hogy a helyi építési szabályzat kötelezően legfeljebb egy személygépkocsi 

elhelyezését írhatja elő. A rendelkezést a folyamatban lévő eljárásokban is 

alkalmazni kell. 

 

Amennyiben az Önkormány azt szeretné, hogy a lakások és üdülők építése 

során a gépkocsi elhelyezését a tulajdonosnak továbbra is saját telken 

belül kelljen megoldania, akkor a HÉSZ-ben erről rendelkezni kell. 

Ebben az esetben a HÉSZ főépítészi eljárás keretében módosítható. 

 

2021. július 1-től hatályos településrendezéssel kapcsolatos jogszabály-

változások:  

A településrendezés 2021. július 1-től koncepcionálisan megváltozik. Eddig a 

településrendezési eszközök 3 dokumentumból álltak: a településfejlesztési 

koncepcióból, a településszerkezeti tervből és a Helyi Építési Szabályzatból.  

 

2021. július 1-jétől megváltoznak a fogalmak és a tervek: 

Településterv (régi megfelelő: településrendezési eszközök): a 

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

településrendezési terv (régi megfelelője a HÉSZ) együttes megnevezése.  

Fentiek alapján a településrendezés során csak 2 dokumentumot kell 

elkészíteni a településeknek. A dokumentáció és a véleményeztetés is 

egyszerűsödik. 

 

2022. január 1-től a véleményezési eljárások kizárólag elektronikus 

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

településképi rendeletek véleményezése). A partnerségi egyeztetés is ezen 

keresztül folyik, de az önkormányzatok emellett egyéb módon is 

véleményeztethetik a terveket a lakossággal. 

 

A digitális egyeztető felület működtetése érdekében az érintett 

önkormányzatoknak, államigazgatási szervezeteknek, költségvetési 
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szerveknek első alkalommal 2021. szeptember 30-ig kell az 59/C. § (2) 

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

a szervezet képviseletében eljáró adminisztrátort és a felhasználói 

adminisztrátorokat. A szervezetek felhasználóinak 2021. december 31-ig 

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

adminisztrátorok irányításával regisztrálniuk az E-TÉR-ben. 

 

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

készítésének és módosításának, valamint a korábbi településfejlesztési 

koncepciók, integrált településfejlesztési stratégiák településrendezési 

eszközök módosításának adatszolgáltatását és véleményezését az E-TÉR-ben 

kell lefolytatni. A 2021. december 31-ig megindított eljárások esetén a 

polgármester mentesül a településterv kormányrendeletben meghatározott, a 

településügyi műszaki követelményeknek megfelelő szerkeszthető 

állományainak E-TÉR-be történő feltöltése alól. 

 

Azon településeknek, amelyek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 

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

Korm. rendelet (a továbbiakban: korábbi R.) tartalmi követelményei alapján 

nem készítettek településfejlesztési koncepciót, integrált településfejlesztési 

stratégiát és településrendezési eszközöket, az új településfejlesztési 

tervüket és településrendezési tervüket legkésőbb 2024. január 1-ig 

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

megfelelő településfejlesztési koncepciójuk, integrált településfejlesztési 

stratégiájuk vagy településrendezési eszközeik módosítására 2023. december 

31-ig van lehetőségük. 

 

Azon településeknek, amelyek a korábbi R. tartalmi követelményei alapján 

készítettek településfejlesztési koncepciót, integrált településfejlesztési 

stratégiát és településrendezési eszközöket, az új településfejlesztési 
tervüket és településrendezési tervüket legkésőbb 2027. július 1-ig 

hatályba kell léptetniük, és a korábbi R. tartalmi követelményeinek 

megfelelő településfejlesztési koncepciójuk, integrált településfejlesztési 

stratégiájuk és településrendezési eszközeik módosítására 2027. június 30-ig 

van lehetőségük.  

 

Ha a településrendezési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia és 

településrendezési eszköz készítését a korábbi R. tartalmi követelményei 
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alapján 2021. június 30-ig megkezdték és legalább az előzetes 

tájékoztatási szakasz megindult, az új koncepció, stratégia, 
településrendezési eszközök készítésére irányuló eljárást 2022. június 

30-ig önkormányzati döntéssel le kell zárni. A 2022. június 30-ig 

elkészített koncepció, stratégia és településrendezési eszköz 2027. június 
30-ig maradhat hatályban és módosításukra eddig az időpontig 

lehetőség van. 

 

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

tervek módosítása során a településtervek tartalmáról, elkészítésének és 

elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló kormányrendelet (a továbbiakban: új R.) 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 2021. július 1-jétől csak a település egészére 

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

fővárosi kerület kivételével - csak a település teljes közigazgatási területére 

készülhet településrendezési terv. 

 

A 2021. július 1-jét megelőzően elfogadott integrált településfejlesztési 

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

településfejlesztési terv tartalmi követelményeinek, 2027. június 30-ig 

településfejlesztési tervként felhasználható. Ha a település nem készített 

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

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

megfelelés érdekében a szükséges kiegészítések elkészítésével 
településfejlesztési tervnek tekintendő tervet készíthet, amely 2027. 

június 30-ig hatályos. 

 

A fentiekről az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997 évi. 

LXXVIII. törvényben (továbbiakban: Étv és az új eljárási rendeletben lehet 

bővebben tájékozódni. 

 

2021. július 1-jétől az Étv. 27.§ (2) bekezdése is változott, mely fontos 

változás elsősorban a lakóházak építést érinti. 

 

A HÉSZ szerinti kiszolgáló út megvalósítását biztosító - szabályozási 
vonalként megjelenő - szabályozási elem a szabályozási elem 

megvalósulásáig, de legfeljebb hét évig érvényes. A települési 

önkormányzatnak legalább hétévente felül kell vizsgálnia a szabályozási 

elemet, és annak újabb legfeljebb hét évvel történő meghosszabbítására csak 
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a közérdekű elrendelési indok fennállása esetében van lehetőség. 

Amennyiben a közérdekűség már nem áll fenn, a települési 

önkormányzatnak gondoskodnia kell a szabályozási vonalnak a helyi építési 

szabályzatból, valamint az azzal összefüggő korlátozás vagy tilalom ingatlan-

nyilvántartásból való törléséről, valamint a szabályozási elemhez kapcsolódó 

építési jogok és követelmények módosításáról. Így szükséges eljárni abban 

az esetben is, ha az útszélesítéshez szükséges területsáv külön helyrajzi 

számú ingatlanként már megjelent, azonban a kártalanításra még nem 

került sor és a közérdekűség már nem áll fenn. 
 

A kiszolgáló út célját szolgáló szabályozási vonallal érintett építési telek a 

lakó és üdülő rendeltetéssel érintett építésügyi hatósági eljárások és a 

33/A. § szerinti egyszerű bejelentések tekintetében rendezettnek 
minősül. Ha településrendezési szerződés másként nem rendelkezik, a 

kiszolgáló út céljára szolgáló területrész az építési telek telekméretébe 

nem számítható be. A szabályozási vonal településrendezési szempontból a 

kiszolgáló út kötelező telekhatárának minősül. Ha a szabályozási vonallal 

érintett telek kiszolgáló út céljára meghatározott részén közút kerül 

kialakításra, amennyiben településrendezési szerződésben a felek másként 

nem állapodnak meg, a kisajátítás szabályait alkalmazni kell. 

 

A fentieket a 2021. július 1-jét megelőzően elrendelt szabályozási 

vonalnál is alkalmazni kell azzal, hogy a szabályozási vonal felülvizsgálatát 

az első 7 éves felülvizsgálati kötelezettséget megelőzően 2024. január 1-ig el 
kell végezni. 

 

2021. július 1-jétőla településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 

(továbbiakban: Tktv.) is változott.  

 

A változás lényege, hogy a törvény a településképpel kapcsolatos hatósági és 

egyéb hatásköröket a polgármester helyett az Önkormányzatra ruházza. A 
hatáskör-módosításról a képviselő-testületnek 2021. október 31-ig kell 

gondoskodnia. A módosítás az Mötv. 142/A. §-ával való összhangot 

biztosítja, ennek érdekében a képviselőtestület a Tktv. 8. §-ában foglalt 

önkormányzati hatósági hatásköröket a településképi rendeletben 

ruházhatja át. Az önkormányzati hatósági hatáskör átruházása nem érinti, 

azaz nem növeli meg a Tktv. 9. § (1) és 10. § (2) bekezdésében szereplő 

ügyintézési határidőt. Így kivezetésre kerül az az Mötv-vel összhangban nem 

álló szabály, miszerint önkormányzati hatósági ügyet közvetlenül a 
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polgármesterre, és nem a testületre telepít egy törvény. Ezután a képviselő-

testület maga dönti el, hogy mint átruházható hatáskört átadja, vagy 

megtartja testületi hatáskörben. 
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Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 

 

Eltérő szabályok megállapítása a veszélyhelyzet ideje alatt egyes 

építésügyi közigazgatási hatósági döntésekkel összefüggésben  

 

A veszélyhelyzet ideje alatt egyes építésügyi közigazgatási hatósági 

döntésekkel összefüggő eltérő szabályok megállapításáról szóló 322/2021. 

(VI. 9.) Korm. rendelet alapján változott az egyes építésügyi hatósági 

engedélyek hatálya: 

 

Azon építési tevékenységre vonatkozó végleges építési engedély, elvi 

építési keretengedély, telepítési engedély vagy bontási engedély, 

amelynek hatálya 2020. december 15-e és 2021. november 23-a közötti 
időben járt vagy jár le, meghosszabbodik az engedély hatályának 

lejártától számított további egy évvel. 
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Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály 

 

Tájékoztatom, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 

(továbbiakban: vizsgaszervező) megkezdte a közigazgatási alapvizsga és 

szakvizsga, valamint az ügykezelői alapvizsga 2021. II. félévi ütemezését. A 

felkészítőkkel és a vizsgákkal kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom: 

 

KÖZIGAZGATÁSI ALAPVIZSGA 

Hivatalunk a 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendeletben foglaltaknak 

megfelelően közigazgatási alapvizsga konzultációt és vizsgát szervez. 

A közigazgatási alapvizsga és konzultációk szervezése, továbbá a 

jelentkezések folyamata a Probono (probono.uni-nke.hu) rendszerben 

történik. A közigazgatási alapvizsgára jelentkezés folyamatát az NKE által 

készített, Probono felületen elérhető útmutató részletesen tartalmazza, 

azonban fontos kiemelni, hogy a jelentkezéshez a képzési referensnek a 

tisztviselők részére a Probono felületen képzési tervet kell készítenie, 
és a tervben a közigazgatási alapvizsga programot is rögzítenie 

szükséges. 

 

A közigazgatási alapvizsga díja a mindenkori illetményalappal megegyező 

összeg. 

 

A Hivatalunk által a Probono felületen meghirdetett közigazgatási alapvizsga 

felkészítő- és vizsgaidőpontok a következők: 

 
Felkészítő tervezett 

időpontja 

Jelentkezési 

határidő - felkészítő 

Vizsga tervezett 

időpontja 

Jelentkezési határidő - 

vizsga 

1. csoport: 

2021. augusztus 24-25-26. 

2021. augusztus 

16. 

2021. szeptember 10. 

09:00 (péntek) 
2021. szeptember 03. 

2. csoport: 

2021. szeptember 21-22-23. 
2021. szeptember 

13. 

2021. október 11. 

10:00 (hétfő) 
2021. október 04. 

3. csoport: 

2021. szeptember 21-22-23. 
2021. szeptember 

13. 

2021. október 11. 

13:00 (hétfő) 
2021. október 04. 

4. csoport: 

2021. október 05-06-07. 
2021. szeptember 

27. 

2021. október 22. 

09:00 (péntek) 
2021. október 15. 

5. csoport: 

2021. november 23-24-25. 
2021. november 

15. 

2021. december 10. 

09:00 (péntek) 
2021. december 03. 
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A felkészítőkre és vizsgákra a jelentkezést a vizsgaszervező csak a 

jelentkezési határidőig tudja fogadni, a Probono felület sem a 

vizsgaszervezőnek, sem az NKE-nek nem ad jogosultságot a jelentkezési 

határidők módosítására. Tájékoztatom, hogy a Probono felületen a felkészítő 

konzultációkra maximum 20 fő, a vizsgaidőpontokra maximum 25 fő 

jelentkezése lehetséges, a jelentkezéseket a felület idősorrendben kezeli. 

Felhívom szíves figyelmét, hogy kevés számú jelentkező esetén - eddigi 

gyakorlatunknak megfelelően – a csoportok összevonására kerülhet sor. 

 
KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA 

Hivatalunk a 35/1998. (II. 27.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a 

Probono felületen meghirdeti a közigazgatási szakvizsga 2021. II. félévi 

vizsgaidőszakát. 

 

Közigazgatási szakvizsgára a papíralapú jelentkezés helyett kizárólag 

elektronikus úton (Probono felület) történő jelentkezésre van mód az egyes 

közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 108/2016. 

(V.18.) Korm. rendelet 2016. június 1-jei hatálybalépését követően. 

 

Probono felületen történő jelentkezés: 

a) a közigazgatási szakvizsga egyéni éves továbbképzési tervbe történő 

felvétellel, valamint 

b) a vizsgaszervező által meghirdetett vizsgaidőszakhoz történő 

hozzárendeléssel történik.  

 

Tervezett időpontok: 
Időpontok Kötelező tárgy Választott tárgy 

Felkészítő 2021. szeptember 13-14-15-

16-17. 

2021. október 25 - államigazgatás 

2021. október 27 - önkormányzati igazgatás 

Vizsga  1. csoport: 2021. október 12. 

2. csoport: 2021. október 13. 

2021. november 17 - államigazgatás 

2021. november 18 - önkormányzati 

igazgatás 

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy a választható tárgyak esetében felkészítő 

tanfolyam és vizsga a jelentkezők számától függően kerül megszervezésre. Az 

előzetes igényfelmérés alapján 2021. II. félévben tervezetten önkormányzati 

igazgatás és államigazgatás választott tárgyi felkészítő és vizsga kerül 

megvalósításra, más választott tárgy esetében a tanfolyamon és vizsgán való 

részvételt átirányítással, más vizsgaszervezőnél biztosítjuk.  

 



30 
 

A 2021. II. félévi közigazgatási szakvizsgára a jelentkezési határidő: 

2021.08.10. (kedd) 
A fenti határidőig szükséges a Probono felületen jelentkezni a 2021. II. 

félévben megrendezésre kerülő közigazgatási szakvizsgára. A szakvizsgára 

jelentkezést a vizsgaszervező csak a jelentkezési határidőig tudja 
fogadni, a Probono felület sem a vizsgaszervezőnek, sem az NKE-nek 

nem ad jogosultságot a vizsgaidőszak jelentkezési határidejének 

módosítására. Azon vizsgázók esetében, akik a jelentkezési határidő után 

kívánnak közigazgatási szakvizsgára jelentkezni, Hivatalunk kizárólag a 

következő vizsgaidőszakban/következő félévben tud tanfolyam- és 

vizsgaidőpontot biztosítani. 

 

A fenti jelentkezési rendszer szerint szükséges azon vizsgázóknak is 

jelentkezni közigazgatási szakvizsgára, akik a korábbi években jelentkeztek 

közigazgatási szakvizsgára, azonban halasztás, sikertelen vizsga miatt 

eredménnyel nem, vagy csak részeredménnyel rendelkeznek, és 2021. II. 

félévben szeretnék teljesíteni a közigazgatási szakvizsgát. 

 

ÜGYKEZELŐI ALAPVIZSGA 

Hivatalunk a 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendeletben foglaltaknak 

megfelelően ügykezelői alapvizsga konzultáció és vizsgaidőpontot hirdetett 

meg a Probono felületen. 

 

Felkészítő tanfolyam és vizsga tervezett időpontja: 

2021. szeptember-október 

Tájékoztatom, hogy a közigazgatási alapvizsga szervezéséhez hasonlóan, az 

ügykezelői alapvizsgák és konzultációk szervezése, továbbá a jelentkezések 

folyamata a Probono rendszerben történik. Felhívom szíves figyelmét, hogy 

kevés számú jelentkező esetén - eddigi gyakorlatunknak megfelelően - a 

jelentkezők másik vizsgaszervezőhöz kerülnek átirányításra. Az 

átirányítás a Probono felületen történik, ennek tényéről értesítést küldünk.  

Az ügykezelői alapvizsgára jelentkezés folyamatát a Probono felületen 

elérhető útmutató részletesen tartalmazza, azonban fontos kiemelni, hogy a 

jelentkezéshez a képzési referensnek a tisztviselők részére a Probono 

felületen ÜK tervet készíteni, és a tervben az ügykezelői alapvizsga 
programot rögzíteni szükséges. Ügykezelői alapvizsgára a papíralapú 

jelentkezés helyett kizárólag elektronikus úton (Probono felület) történő 

jelentkezésre van mód az egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek 
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módosításáról szóló 108/2016. (V.18.) Korm. rendelet 2016. június 1-jei 

hatálybalépését követően. 

 

Tekintettel arra, hogy a Probono felület a szervezőnek nem küld értesítést a 

képzésre történő jelentkezésről kérem, hogy a 
jelentkeztetésről/jelentkezésről elektronikus úton a 

frank.bianka@komarom.gov.hu és az ekesi.katalin@komarom.gov.hu 

elektronikus címeken tájékoztatni szíveskedjen.  

 
A közigazgatási alapvizsga, ügykezelői alapvizsga felkészítők és vizsgák 2021. 

II. félévben tervezett időpontja, továbbá a közigazgatási szakvizsga 2021. II. 

félévi vizsgaidőszaka 2021. június 21-i héten kerül meghirdetésre a 

Probono felületen. A Probono felületen elérhetők a közigazgatási 

alapvizsgára, közigazgatási szakvizsgára, ügykezelői alapvizsgára jelentkezés 

folyamatáról az NKE által készített útmutatók: https://probono.uni-

nke.hu/tartalom/utmutatok 

 

Továbbá a közigazgatási vizsgákkal kapcsolatos további tájékoztatók, 

tananyagok elérhetők az NKE Közigazgatási Továbbképzési Intézetének 

honlapján (https://kti.uni-nke.hu/) a Közigazgatási vizsgák menüpontban.  

Felhívom szíves figyelmét arra, hogy a Probono felületen tilos a duplikált 

regisztráció. Amennyiben a korábban már regisztrált tisztviselő időközben 

munkáltatót vált, akkor a változásokat a felületen a képzési referensnek kell 

átvezetni, úgy, hogy a korábbi tisztviselőjének jogviszony időszakát lezárja, 

ezt követően a tisztviselő a saját felületén új tisztviselői szerepet tud 

igényelni új munkáltatójához. A Probono felületre történő belépéshez 

szükséges adatokkal (regisztrált e-mail cím, jelszó) kapcsolatos probléma 

esetén az „elfelejtett jelszó” funkció, illetve az NKE technikai ügyfélszolgálata 

(06-1-432-9030, tovabbkepzes@uni-nke.hu) nyújt segítséget. 

 

A közigazgatási vizsgák fenti, részletes ütemterve (felkészítők és vizsgák 

pontos időpontja) honlapunkon elérhető és letölthető 

(www.kormanyhivatal.hu, Dokumentumok – Komárom-Esztergom Megyei 

Kormányhivatal – Általános információk – Képzés, oktatás, vizsgák). 

Tájékoztatom, hogy az ütemterv a tervezett időpontokat tartalmazza, 

szervezési okokból az időpontoktól eltérés történhet. 

 

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdése merül fel kérem, hogy Frank 

Bianka (34/515-115, frank.bianka@komarom.gov.hu) és Ekési Katalin 
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(34/795-619, ekesi.katalin@komarom.gov.hu) szervezési referens 

munkatársakkal szíveskedjen felvenni a kapcsolatot. 

 

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal a 2021. évre vonatkozóan a 

következő vizsgaidőszakokat jelöli ki: 

 

I. félévi vizsgaidőszak: 2021. május-július  

II. félévi vizsgaidőszak: 2021. szeptember-december  

 

Közigazgatási vizsgák ütemterve 

2021. II. félév 

Helyszín 
Felkészítő tanfolyam 

tervezett időpontja 

Vizsga 

tervezett időpontja 

Közigazgatási alapvizsga 

KEM KH 

Tatabánya, 

Bárdos L. u. 

2. 

 

1. csoport: 2021. augusztus 24-25-26. 

2. csoport: 2021. szeptember 21-22-

23. 

3. csoport: 2021. szeptember 21-22-

23. 

4. csoport: 2021. október 05-06-07. 

5. csoport: 2021. november 23-24-25. 

2021. szeptember 10. 09:00 (péntek) 

2021. október 11. 10:00 (hétfő) 

2021. október 11. 13:00 (hétfő) 

2021. október 22. 09:00 (péntek) 

2021. december 10. 09:00 (péntek) 

Közigazgatási szakvizsga 

KEM KH 

Tatabánya, 

Bárdos L. u. 

2. 

 

 

kötelező tárgyi felkészítő: 

 

2021. szeptember 13-14-15-16-17. 

 

2021. október 12. (kötelező tárgy, 1. 

csoport) 

2021. október 13.(kötelező tárgy, 2. 

csoport) 

választott tárgyi felkészítők: 

2021. október 25. 

államigazgatás 

 

2021. október 27. 

önkormányzati igazgatás 

 

választott tárgyi vizsganapok: 

2021. november 17. 

államigazgatás 

 

2021. november 18. 

önkormányzati igazgatás 

Ügykezelői alapvizsga 

KEM KH 

Tatabánya, 

Bárdos L. u. 

2. 

 

2021. szeptember-október 

 

Csekély számú jelentkező esetén a vizsga lebonyolítása másik 

vizsgaszervezőhöz történő átirányítással történik. 
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ANYAKÖNYVI SZAKVIZSGA 

Hivatalunk az anyakönyvi szakvizsgáról szóló 23/2017. (VIII.7.) MvM 

rendeletben foglaltaknak megfelelően 2021. II. félévben ismételten 

anyakönyvi szakvizsgát szervez. 

 

A tanfolyam időtartama 160 óra, ezen belül 100 óra a gyakorlati 

foglalkozások, 60 óra az elméleti felkészítés időtartama. Anyakönyvi 

szakvizsgára az a jelölt bocsátható, aki mind a gyakorlati, mind az elméleti 

tanfolyami órák 80 %-án részt vett. 

 

Az anyakönyvi szakvizsgáról szóló 23/2017. (VIII.7.) MvM. rendelet 4.§ (2) 

pontja alapján a felsőoktatásban szerzett közszolgálati szakképzettséggel 

vagy állam- és jogtudományi képzési területen szerzett szakképzettséggel és 

legalább öt év közigazgatási gyakorlattal rendelkező jelölt írásbeli kérelmére 

az általános anyakönyvi szakvizsga szervező vezetője engedélyezheti, hogy a 

felkészítő tanfolyam időtartama 120 óra legyen. Ebben az esetben jelenléthez 

kötötten 24 óra gyakorlati foglalkozásra és 16 óra elméleti felkészítésre kerül 

sor. A további 80 óra gyakorlati foglalkozást a jelölt a munkahelyén végzi el, 

amelyet a munkáltatói jogkör gyakorlója igazol. 

 

Az anyakönyvi szakvizsga gyakorlati és szóbeli vizsgából áll. Szóbeli vizsgát 

kizárólag az a jelölt tehet, aki a gyakorlati vizsgát sikeresen teljesítette. A 

szakvizsga eredményes, ha a jelölt a gyakorlati és a szóbeli vizsgát is 

eredményesen teljesítette. 
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Földhivatali Főosztály 

 
Tájékoztatás  

mező- és erdőgazdasági hasznosítású földnek minősülő,  

osztatlan közös tulajdonban álló ingatlanok  
megosztásával kapcsolatos eljárásról 

 

 

Az eljárás indítása:  
Kérelem benyújtása az ingatlanügyi hatósághoz folyamatban lévő megosztás 

tényének feljegyzése iránt. Az osztatlan közös tulajdon megszüntetését 

bármely tulajdonostárs (vagy annak meghatalmazottja) kezdeményezheti. 

 

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának összege:  

Földrészletenként 15 ezer forint. 

 

A kérelem benyújtásának módja:  

 Személyesen az ingatlanügyi hatóság ügyfélszolgálatán,  

 postai úton az illetékes ingatlanügyi hatóság címére, valamint 

 elektronikus úton az ingatlanügyi hatóság hivatali kapuján keresztül. 

 

Kizáró tényezők:  

A tényfeljegyzésre nem kerülhet sor, amennyiben  

 az ingatlant érintően ingatlan-nyilvántartási eljárás van folyamatban, 

 tulajdon-átruházás hatósági jóváhagyása iránti eljárás van 

folyamatban,  

 az érintett ingatlan tulajdoni lapján széljegy van feltüntetve, 

 ha az ingatlant érintően az 1993. évi II. törvény szerinti részarány 

földkiadás eredményeként keletkezett osztatlan közös tulajdon 

megszüntetésére vonatkozó eljárásban a kiosztás sorrendjének 

megállapítása érdekében már a sorsolás megtörtént vagy az egyezség 

befogadásra került, 

 a folyamatban lévő megosztás tényének 30 napon belül az adott 

ingatlant érintően ismételten kérelmet tesznek, 

 a tulajdoni lapon a törvényben meghatározott tény szerepel.  

 

Az eljárás folyamata:  

A folyamatban lévő megosztás tényének feljegyzéséről az ingatlanügyi 

hatóság döntést hoz és döntésében kiadja kérelmező részére a megosztáshoz 
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szükséges osztóprogramhoz való hozzáférést biztosító ún. ügyazonosítót is. 

Ezzel együtt a kormányzati portálon hirdetményt tesz közzé az adott 

ingatlant érintő megosztásról.  

A tény feljegyzését követően a kérelmező ügyfélnek 90 nap áll rendelkezésére, 

hogy az ingatlan megosztása érdekében a tulajdonostársak között az 

egyezséget létrehozza és az ügyvéd által ellenjegyzett egyezségi okiratot és 

mellékleteit (osztóprogram által elkészített térképvázlat és területkimutatás) 

benyújtsa az ingatlanügyi hatósághoz. A megosztás térképi megvalósítására 

szolgáló osztóprogram az internetről díjmentesen letölthető Windows alapú 

alkalmazás, amely használatához a kérelmező ügyfélkapu azonosítója és az 

ügyazonosító szükséges. A program által a megosztáshoz használt adatok 

(tulajdoni lap adatok, ingatlan-nyilvántartási térkép, erdőtérkép stb.) 

lekérése első belépéskor automatikusan történik, ehhez internet kapcsolatra 

van szükség. Ezt követően már offline módban is működtethető a program. A 

program lehetőséget biztosít értékarányos és területi alapú, valamint egyéb, 

a tulajdonostársak által meghatározott szempontok alapján történő 

megosztásra is. Az eljárást kezdeményező, valamint a többi 

tulajdonostársnak legalább tulajdoni hányad szerinti egyszerű többséggel 

kell megegyeznie a megosztás módjáról, amelyben az osztóprogram nyújt 

számukra segítséget.  

 

Az osztóprogram a tulajdonostársak megállapodása alapján elkészíti a 

megosztás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez szükséges műszaki 

dokumentációt. 

 

A szoftver használatát bemutató demó program és oktató videók fogják 

segíteni a felhasználókat az osztóprogram alkalmazásában, valamint a 

program fejlesztője és a Nemzeti Földügyi Központ ügyfélszolgálata is fog 

támogatást nyújtani. 

 

Az egyezség során – a jogosultak igazolható módon történő megkeresését 

követően – rendelkezni kell  

 a megosztásra kerülő ingatlanon fennálló jogoknak és tényeknek a 

megosztás eredményeként létrejövő új ingatlanokra történő 

átjegyzéséről, a földtől elválaszthatatlan vagyontárgyak tulajdonjogi 

helyzetének rendezéséről,  

 továbbá rendelkezni lehet a megosztás eredményeként létrejövő új 

ingatlanok megközelítését biztosító út kialakításáról, az út 
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tulajdonjogának rendezéséről, vagy – amennyiben út kialakítására 

nem kerül sor – a megközelítést biztosító szolgalmi jog alapításáról. 

 

Az ingatlan-nyilvántartási eljárásokban szükséges kötelező jogi képviselet 

biztosítása miatt a feleknek ügyvédet kell meghatalmazniuk, aki az 

osztóprogramban elkészült dokumentumok alapján megszerkeszti a 

tulajdonosok megállapodását rögzítő, általuk aláírandó egyezségi okiratot. 

Ennek mellékletét kell, hogy képezze az osztóprogram által elkészített, 

kinyomtatott és az érintettek által aláírt térképvázlat és területkimutatás is. 

 

A létrejövő új ingatlanok törvényben meghatározott területi minimuma:  

 szőlő, kert, gyümölcsös, nádas művelési ág esetén 3000 m2, 

 szántó, rét, legelő, erdő és fásított terület művelési ág esetén 10 000 

m2 (erdőnek minősülő ingatlan esetében az erdőről, az erdő védelméről 

és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 

rendelkezéseit is figyelembe kell venni), 

 zártkerti ingatlan esetén 1500 m2. 

 

Amennyiben a rendelkezésre álló 90 napos határidőn belül a megosztás 

átvezetése iránti kérelem nem kerül benyújtásra, az ingatlanügyi hatóság a 

folyamatban lévő megosztás tényét hivatalból törli az ingatlan-

nyilvántartásból. A tény törlésétől számított 30 napon belül a megosztás 

iránti új kérelem nem nyújtható be. 

 

Jogszabály: Az eljárásra vonatkozó részletes szabályokat a földeken fennálló 

osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok 

jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi 

LXXI. törvény, továbbá a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon 

felszámolásának részletes szabályairól szóló 647/2020. (XII. 23.) Korm. 

rendelet tartalmazza.  
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Tájékoztatás kiadatlan részarány-tulajdonnal rendelkező személyek 

kártalanítása tárgyában 
 

A 2020. július 1-jén hatályba lépett a termelőszövetkezeti földhasználati jog 

alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezéséről és egyes földügyi tárgyú 

törvények módosításáról szóló 2020. évi XL. törvény (a továbbiakban: 

Módtv.), amelynek 1. § (1) bekezdése alapján 2021. január 1-jén a törvény 

erejénél fogva a Magyar Állam tulajdonába és a Nemzeti Földalapba 

került – a Módtv. 1. § (2) bekezdésében felsoroltak kivételével – valamennyi 
földrészlet, amelyre az ingatlan-nyilvántartás szerint 2021. január 1-jén 

termelőszövetkezeti földhasználati jog volt bejegyezve. 

 

A Módtv. azzal a kifejezett kormányzati szándékkal került megalkotásra, 

hogy a több mint 20 éve lezáratlan részarány-földkiadási eljárások 

véglegesen lezárásra kerüljenek, és az érintett részarány-tulajdonosok 

megfelelő pénzbeli kártalanításával a tulajdonjogilag rendezetlen jogállású 

földrészletek megszűnjenek.  

 

A termelőszövetkezeti földhasználati joggal érintett ingatlanok állami 

tulajdonba kerülésére tekintettel a Módtv. és a termelőszövetkezeti 

földhasználati jog alatt álló ingatlanok állami tulajdonba kerülésével 

kapcsolatban a részarány-tulajdonosok kártalanításának szabályairól szóló 

560/2020. (XII.7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján a 

Módtv.-ben meghatározott jogosultaknak 2021. január 1. napjától 
kártalanítás igénylésére nyílt lehetőségük. 

 

A Módtv. 4. § (1) bekezdése alapján kártalanításra az a személy tarthat 

igényt, aki a kormányhivatal mint ingatlanügyi hatóság nyilvántartása 
alapján 2021. január 1. napján kiadatlan részarány-tulajdonnal 

rendelkezik. A törvény egyértelműen meghatározza, hogy az a természetes 

személy minősül kiadatlan részarány-tulajdonnal rendelkezőnek, akinek a 
nevén 2021. január 1-jén az ingatlanügyi hatóság által vezetett 

termelőszövetkezeti különlapon aranykorona értékben kifejezett 

részarány-tulajdon van nyilvántartva, és amely ellenében sem ingatlan 

tulajdonához, sem kártalanításhoz nem jutott. 
 

A Módtv. 6. § (1) bekezdése alapján fentiekkel esik egy tekintet alá, ezáltal 

kártalanításra jogosult a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 

1993. évi II. törvény (a továbbiakban: Fkbt.) korábbi 12/C. §-ában 
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meghatározott kártalanításra jogosult részarány-tulajdonos a védett és 

védelemre tervezett területeket érintő esetben, ha a mezőgazdasági igazgatási 

szerv véglegessé vált határozata alapján a kártalanítás összegének 

megfizetésére 2021. január 1-jéig még nem került sor. 

 

A kártalanításra irányuló kérelmet a részarány-tulajdonosnak, 

jogutódjának vagy a tőlük a jogosultságot megszerző személynek kell 

benyújtani a részarány-tulajdont nyilvántartó, területileg illetékes 

fővárosi és megyei kormányhivatalnál mint ingatlanügyi hatóságnál.  
 

A kérelmet az erre rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani. A 

nyomtatvány elérhető az ingatlanügyi hatóság internetes oldalán 

(https://www.foldhivatal.hu/) a Nyomtatványok menüpontban „Kérelem a 

termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának 

rendezéséről és egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. 

évi XL. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti kártalanítás iránt” elnevezéssel. 

 

Ha a kérelmet a nyilvántartott részarány-tulajdonos jogutódja vagy a 

részarány-tulajdonostól vagy jogutódjától a jogosultságot 2021. január 1-jét 

megelőzően megszerző személy terjeszti elő, ahhoz mellékelni kell az 

ingatlan-nyilvántartásban a termelőszövetkezeti különlapon történő 

bejegyzésre egyébként alkalmas alakisággal rendelkező, a jogutódlást, illetve 

a megszerzést igazoló okiratot vagy hitelesített másolatát. 

A beérkezett kérelmek elbírálását az ingatlanügyi hatóság végzi. Amennyiben 

az eljárásban az ingatlanügyi hatóság a kérelemnek helyt ad, a 

kártalanításról szóló döntésben rendelkezik a kártalanítás összegéről, a 

kártalanított személy részarány-tulajdonának törléséről és a 

termelőszövetkezeti különlapjának megszüntetéséről. 

A kártalanítás mértékét a Módtv. 5. § (2) bekezdése 50.000 Ft/AK összegben 

határozza meg. 

A kártalanítás tárgyában hozott döntés véglegessé válását követően a 

kártalanítási összegek kifizetésére a kérelmek beérkezésének sorrendjében 

kerül sor. 

 

 

 

 

 

 



39 
 

TÁJÉKOZTATÓ 

a határszemle ellenőrzések végrehajtásának elrendeléséről 
 

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal felhívja az 

ingatlantulajdonosok és földhasználók figyelmét arra, hogy az 
Agrárminisztérium elrendelte a 2021. évi határszemle ellenőrzések 

végrehajtását. 

 

A határszemle ellenőrzéseket Komárom-Esztergom megye településeinek 

külterületein (beleértve a zártkerti ingatlanokat is) a megyei kormányhivatal 

ingatlanügyi hatósági feladatkört ellátó szervezeti egységei hajtják végre. 

 

A határszemlén a hatóság szakemberei  elsősorban a termőföld védelméről 

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

hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettség 

teljesítését ellenőrzik. 
 

A hivatkozott jogszabályhely arra kötelezi a földhasználót, hogy a termőföldet 

a művelési ágának megfelelő termeléssel hasznosítsa, vagy termelés 

folytatása nélkül – a talajvédelmi előírások betartása mellett – a 

gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozza. Ezen vagylagos 

módon teljesíthető hasznosítási kötelezettség nem érvényesül a szőlő és 

gyümölcsös művelési ágban nyilvántartott területek esetén, mivel e 

földrészletek kizárólag a művelési águknak megfelelő termeléssel 

hasznosíthatók. 

 

Agrártámogatást igénylők részére hangsúlyozandó, hogy az éghajlat és 

környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó 

támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az 

állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület 

növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának 

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

szempontjából ökológiai jelentőségű szántó és gyepterületek akkor 

támogathatók, ha mezőgazdasági termelés hiányában sem áll fenn a terület 

nagymértékű, súlyos lágyszárú, illetve maradandó fás szárú gyomosodása. 

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

kötelezettség összhangban van. 
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A hasznosítási kötelezettség elmulasztása földvédelmi bírság kiszabását 

vonja maga után (Tfvt. 24. §). 
 

A határszemle ellenőrzések – a hasznosítási kötelezettség teljesítésének 

ellenőrzése mellett – kiterjednek a termőföldek engedély nélküli 

igénybevételének feltárására, valamint a művelési ágak természetbeni és 

ingatlan-nyilvántartási egyezőségének vizsgálatára is. 

 

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy az ingatlanügyi hatóság a határszemle 

ellenőrzésekkel párhuzamosan a parlagfű elleni hatósági védekezéssel 

összefüggő felderítést is végez. 

 

A Kormányhivatal kéri az ingatlantulajdonosokat és földhasználókat, hogy 

jogszabályban foglalt kötelezettségeiknek tegyenek eleget! 

 

A határszemlével és parlagfű ellenőrzésekkel kapcsolatos kérdésekre a 

kormányhivatal munkatársai szívesen válaszolnak az alábbi elérhetőségeken: 

 

 KEM KH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 1.  

2500 Esztergom, Rudnay S. tér 2. 

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

 KEM KH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2. 

2900 Komárom, Szabadság tér 1. 

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

 KEM KH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 3. 

2890 Tata, Ady Endre u. 34.   

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

 KEM KH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 4.  

2800 Tatabánya, Bárdos L.u.2.  

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

 KEM KH Földhivatali Főosztály Földhivatali Koordinációs Osztály:  
Tel.: 33/510-827; E-mail: foldhivatal@komarom.gov.hu. 

 

 

 
 

 

 

 



41 
 

Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügyi Főosztály 
 

 

Július 1-jétől megszűnik a külön engedély 

 

A 20/2021.(V.17.) AM rendelet értelmében 2021. július 1-jétől hatályát veszti 

az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának 

engedélyezéséről, illetve bejelentéséről szóló 57/2010.(V.7.) FVM rendelet. Így 

megszűnik az e rendelet mellékletében felsorolt élelmiszerek kiskereskedelmi 

forgalomba hozatalához szükséges különengedélyezési eljárás. 

 

Az élelmiszervállalkozó a FELIR szám és a területileg illetékes önkormányzat 

jegyzője által kiadott igazolás birtokában forgalmazhat élelmiszert és 

végezhet vendéglátó tevékenységet. 

 

A vonatkozó jogszabály szerint a jegyző az igazolást megküldi az 

élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási 

hivatalnak. Így az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv a bejelentésről értesül, és 

bármikor, bejelentés nélkül tarthat kockázatalapú ellenőrzést annak 

érdekében, hogy megvizsgálja, hogy az egység megfelel-e vonatkozó EU és 

nemzeti jogszabályoknak. 

 

 

Változások a kistermelői szabályozásban 
 

Módosul a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés 

feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet. 

 

Megváltozik a kistermelői élelmiszerek értékesítésének területi korlátozása: 

Ezentúl a kistermelő az általa megtermelt alapterméket (például zöldséget, 

gyümölcsöt, mézet, tojást, tejet, baromfi és nyúl húst), élő halat, valamint az 

alaptermékből általa előállított élelmiszert (például lekvárt, savanyúságot, 

sajtot, kolbászt) – saját gazdasága mellett - az egész ország területén működő 

piacon, vásáron, rendezvényen és engedélyezett ideiglenes árusító helyen 

értékesíthet a végső fogyasztónak, továbbá kiskereskedelmi vagy vendéglátó 

létesítménynek.   

 

Fontos, hogy a sertés, a juh, a kecske, a szarvasmarha, a strucc és az emu 

húsát kizárólag  

-    saját gazdaságának helyén a végső fogyasztónak, illetve  
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-    a régión belüli – tehát a gazdaságával azonos megyében lévő, valamint 

budapesti –, vagy a gazdaság helyétől légvonalban számítva legfeljebb 40 km 

távolságra lévő kiskereskedelmi vagy vendéglátó létesítménynek értékesítheti 

a kistermelő (4. § (2a) bekezdés)! 

 

A módosítás kiegészíti a kistermelői tevékenységbe bevonható személyek 

körét. A jövőben az értékesítés mellett a termelést és az előállítást is 

végezheti a kistermelővel egy háztartásban élő személy, valamint 

hozzátartozója (házastárs, bejegyzett élettárs, nagykorú gyermek, testvér, 

szülő, nagyszülő) és alkalmazottja (3. § (2) bekezdés). 

 

Pusztán szövegszerű változás a „Magyarország területén legfeljebb 40 km” 

szövegrész helyett a „legfeljebb 40 km” szöveg használata. Ez nem jelent 

érdemi változást. A szövegrész elhagyását a jogalkotási törvény indokolja, 

mely kimondja, hogy a jogszabály területi hatálya Magyarország területére 

terjed ki. Csak akkor kell a területi hatályt külön meghatározni, ha a 

jogszabály Magyarországtól eltérő területen is érvényes. 

 

                                                                  

 


