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Jogszabályfigyelő       

 

BELÜGYI ÁGAZAT 
A jogszabály száma és címe: 2016. évi LIV. törvény a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról 

A jogszabály lényege: Az Mötv. módosítása az önkormányzati ASP rendszerhez történő 

csatlakozást írja elő az önkormányzatok számára. A csatlakozás módját, a csatlakozás végső 

határidejét, az önkormányzati ASP rendszer szakrendszereit kormányrendelet határozza meg. 

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

évi. 76. szám, 5830. o. (2016. június 1.) 

 
A jogszabály száma és címe: 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet a kéményseprő-ipari 

tevékenység ellátásának szakmai szabályairól 

A jogszabály lényege: A települési önkormányzat jegyzője, mint adóhatóság részt vesz a 

kéményseprő-ipari szerv részére megállapított fizetési kötelezettség adók módjára történő 

behajtásában. 

Hatálybalépés: 2016. június 17. és július 

1. 

Magyar Közlönyben való megjelenés: 2016. 

évi. 81. szám, 6225. o. (2016. június 9.) 

 
IGAZSÁGÜGYI ÁGAZAT 
A jogszabály száma és címe: 138/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a Nemzeti Címer 

Bizottságról 

A jogszabály lényege: A helyi önkormányzati és a nemzetiségi önkormányzati címerek szakszerű 

és a címertani hagyományoknak megfelelő megalkotásának elősegítése érdekében létrehozott Nemzeti 

Címer Bizottság feladata a helyi önkormányzatok címereinek tervezett és már meglévő címereiről 

címertani szakmai szempontok alapján vélemény kialakítása és szükség szerint javaslatok 

megfogalmazása. 

Hatálybalépés: 2016. június 14. Magyar Közlönyben való megjelenés: 2016. 

évi 84. szám, 6308. o. (2016. június 13.) 

 

KÖRNYEZETVÉDELMI ÁGAZAT 
A jogszabály száma és címe: 12/2016. (V. 24.) NFM rendelet az állami 

hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet részére történő 

adatszolgáltatás tartalmáról és rendjéről 

A jogszabály lényege: A rendelet értelmében az önkormányzat és az önkormányzatok 

társulása, mint adatszolgáltatásra kötelezett, elektronikus úton, ügyfélportálon keresztül 

szolgáltat adatot a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény  32/A. § (2) bekezdésében 

meghatározott állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott szervezet 

számára. 

Hatálybalépés: 2016. május 25. és június 

1. 

Magyar Közlönyben való megjelenés: 2016. 

évi 72. szám, 5609. o. (2016. május 24.) 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16076.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16076.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16081.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16081.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16084.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16084.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16072.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16072.pdf
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MUNKAÜGYI ÁGAZAT 
A jogszabály száma és címe: 125/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz 

nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint 

a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 

170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról 

A jogszabály lényege: A 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása szerint a járási 

hivatal által kiközvetített mentális, szociális, egészségügyi problémákkal küzdő álláskereső 

határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében, napi 6 órás munkaidőben történő 

foglalkoztatására nyújtható támogatás önkormányzatok számára. 

Hatálybalépés: 2016. június 8. Magyar Közlönyben való megjelenés: 2016. 

évi 79. szám, 6104. o. (2016. június 7.) 

 

PÉNZÜGYI ÁGAZAT 
A jogszabály száma és címe: 2016. évi LXII. törvény a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény módosításáról 

A jogszabály lényege: A jogszabály módosítja a nemzeti vagyonról szóló törvény 

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő, műemléki 

védelem alatt álló építmények és építmény-együttesek felsorolását tartalmazó mellékletét. 

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

évi 86. szám, 6495. o. (2016. június 14.) 

 

A jogszabály száma és címe: 2016. évi LXVI. törvény az egyes adótörvények és más 

kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. 

törvény módosításáról 
 

A jogszabály lényege: A jogszabály módosítja többek között a helyi adókról szóló törvény 

önkormányzatok adókivetési joga korlátozásának feltételeit úgy, hogy az önkormányzat 

az  adóalap fajtáját, az  adó mértékét, a  rendeleti adómentességet és adókedvezményt úgy 

állapíthatja meg, hogy azok összességükben egyaránt megfeleljenek a  helyi sajátosságoknak, 

az  önkormányzat gazdálkodási követelményeinek és az adóalanyok széles körét érintően 

az adóalanyok teherviselő képességének. 

Hatálybalépés: 2016. június 16. és más 

időpontok 

Magyar Közlönyben való megjelenés: 2016. 

évi 87. szám, 6557. o. (2016. június 15.) 

Lezárva: 2016. június 20. 

Összeállította: Belügyminisztérium, Önkormányzati Módszertani Főosztály 

 

 

A Kúria helyi önkormányzatokat érintő döntései  

 

Az ügy tárgya: telekadó-mentesség törvényességi felülvizsgálata 

A döntés elvi tartalma: Nem törvénysértő az a helyi építési szabályzatban foglalt előírás, 

amely az erdőhasználatra szánt területen a már meglévő kilátó felújítása során a kilátó 

magasságának megnövelését lehetővé teszi. 

Az ügy száma: Köf.5064/2015/6. 

Az indítvány lényege: [2] Egy kilátó megvalósítását sérelmezték a felperesek, mert a kilátó 

tervezett építési magassága miatt sérülhet azon védendő magánérdekük, hogy az ingatlanukra 

ne lehessen belátni. 

 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16079.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16079.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16086.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16086.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16087.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16087.pdf
http://lb.hu/hu/print/onkugy/kof506420156-szamu-hatarozat
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Részlet az indoklásból: [10] A Kúria elsőként arra mutat rá, hogy az önkormányzati 

rendeleteknek mindig a hatályos más jogszabályokkal kell összhangban lenni, ha a magasabb 

szintű jogszabály módosul, akkor az önkormányzati rendeletet ahhoz kell igazítani. Ez alól 

kivételt képeznek az önkormányzati rendeletek megalkotásának eljárási szabályai: a 

rendeletek megalkotásakor értelemszerűen az akkor hatályos eljárási szabályok szerint kell 

eljárni. 

[13] Az Étv. 7. § (1) és (2) bekezdésébe nem ütközik az Ör. azon rendelkezése, amely a már 

meglévő kilátó felújítását, vagy helyette új kilátó építését teszi lehetővé nagyobb 

magasságban. Ez, mint közérdekűnek cél (turisztikai fejlesztés) az Étv. jelölt szabályai 

alapján elfogadható. A kilátói magasság megnövelése Ör.-ben foglalt módjának ésszerű 

indoka lehet a lombkorona szint megnövekedése. 

[17] A Kúria továbbá azt rögzíti, hogy az Ör. 13. §-a a védelmi rendeltetésű erdőzóna, illetve 

az egészségügyi- szociális- turisztikai rendeltetésű erdőzóna szabályait fogalmazza meg. 

[18] Az Ör. támadott szabálya nem egy lakóházas övezetet érintően rendelkezik maximum 

40 méter magasságú kilátó megépítésének lehetőségéről, hanem elsődlegesen egy 

erdőhasználat céljára szolgáló területre vonatkozik. Ezek a szabályok egységesen szolgálják 

az egészségügyi- szociális- turisztikai célt, nem sérül a tulajdonosi jogegyenlőség azáltal, 

hogy e rendelkezések alapján esetlegesen megépítendő, a korábbi 6,5 métert meghaladó 

kilátóról rálátás nyílik magántulajdonban álló ingatlanra. 

[20]     Jelen ügyben a kilátó egy helyrajzi számon van, de a telektömbön belül. Az Ör. 3. § 

(2) bekezdése az egészségügyi- szociális- turisztikai rendeltetésű erdőzónára vonatkozó 

szabályokat fogalmazza meg, e szabályban a kilátóra vonatkozó kivételszabály nem sérti az 

együtt tervezhető területekre irányadó, a Korm. rendelet 2. § 2. pontjában foglaltakat. A 

telektömbön belül együtt tervezendő terület része a már korábban is ott található kilátó is, a 

módosítással a terület-felhasználási zónákban változás nem történt. 

Alkalmazott jogszabályok:  

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) és 

(2) bekezdése. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 2. § 2. a) és b) pontjai 

 

Az ügy tárgya: települési adó rendelet törvényességi felülvizsgálata 

A döntés elvi tartalma: Az eljárás megszüntetése az indítványban foglalt felülvizsgálat 

tárgyát képező önkormányzati rendelet módosítása okán. 

Az ügy száma: Köf.5067/2015/4. 

Az indítvány lényege: [1] Az Alapvető Jogok Biztosa kezdeményezte a helyi önkormányzat 

települési adóról szóló 39/2014.(XI.28.) számú rendeletének az Alaptörvény 25. cikk (2) 

bekezdés c) pontja, valamint a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi 

CLXI. törvény 24. § (1) bekezdés f) pontja alapján történő, Kúria általi felülvizsgálatát és 

annak megállapítását, hogy az Ör. ellentétes a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1/A. § 

(1) bekezdésével. 

Részlet az indoklásból: [2] Az Ör. azért ellentétes a Hatv. 1/A. § (1) bekezdésének 

harmadik mondatával, mivel olyan adóalanyt adóztat, amelyre vonatkozóan maga a Hatv. 

mondja ki, hogy települési adónak nem lehet alanya, azaz az állam, önkormányzat, szervezet, 

továbbá e minőségére tekintettel a vállalkozó. Ellentétes az Ör., a Hatv. 1/A. § (1) bekezdés 

második mondatával is, mivel olyan adótárgyat adóztat, amelyre vonatkozóan más 

törvényben szabályozott közteher, a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és 

mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. §-ában meghatározott mezőőri 

járulék hatálya is kiterjed. 

http://lb.hu/hu/print/onkugy/kof506720154-szamu-hatarozat
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[4] Az önkormányzat álláspontja szerint a rendelete eredetileg sem volt törvénysértő, a 

rendelet megalkotásakor mérlegelték és figyelembe vették a település adóval kapcsolatban 

akkor érvényes állásfoglalásokat, a rendelet szövegezésében az irányadó magasabb szintű 

jogszabályok előírásaira tekintettel voltak, de mindezektől függetlenül a települési adót 

megállapító rendelet egyéves alkalmazása és a megváltozott tartalmú állásfoglalások 

mérlegelése az önkormányzat képviselő-testülete a 3/2016.(I.29.) önkormányzati 

rendeletével módosította az Ör.-t. A módosítás érintette az adóalanyi kör pontosítását és a 

mentességi kört is. A módosítás folytán a rendelet mentesíti a települési adó megfizetése alól 

azt az adóalanyt, aki a termőföld után mezőőri járulékot fizet, valamint a rendelet személyi 

hatályát tartalmazó rendelkezéseknél meghatározták azt a tulajdonosi kört, aki nem alanya a 

települési adónak. 

[5] Az önkormányzat képviselő-testülete megküldte a 3/2016.(I.29.) önkormányzati 

rendeletét, amely mindkét kérdéskörben az ombudsmani indítvány nyomán a fentebb írtak 

szerint módosította a korábbi rendeletét. A Kúria ezért az eljárást a Bszi. 51. § (2) bekezdés 

b) pontja alapján – figyelemmel az 51. § (1) bekezdés d) pontjára – megszüntette. 

Alkalmazott jogszabályok: A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi 

CLXI. törvény (Bszi.) 51.§ (1) bekezdés d) és 51. § (2) bekezdés b) pontja 

Az ügy tárgya: települési adó rendelet törvényességi felülvizsgálata 

A döntés elvi tartalma: A települési adóval összefüggésben nem vehetők figyelembe a 

Hatv. – 1/A. § (2) bekezdésében megjelölteken kívüli – rendelkezései. Amennyiben a 

tulajdonos egyben egyéni vállalkozóként, mezőgazdasági őstermelőként, avagy jogi személy 

tagjaként vállalkozási tevékenységet folytat a tulajdonában álló termőföldjén, úgy e 

tevékenysége kizárja, hogy alanya legyen a települési adónak. Állami tulajdonú föld 

bejegyzett földhasználója vállalkozási tevékenysége okán nem lehet a települési adó alanya. 

Az ügy száma: Köf.5068/2015/4. Magyar Közlöny/ 71. szám 

Az indítvány lényege: [2] Az Ör. azért ellentétes a Hatv. 1/A. § (1) bekezdés harmadik 

mondatával, mivel olyan adóalanyt adóztat, amelyre vonatkozóan maga a Hatv. mondja ki, 

hogy települési adónak nem lehet alanya, így az állam, önkormányzat, szervezet, továbbá e 

minőségére tekintettel a vállalkozó. Ellentétes az Ör. a Hatv. 1/A. § (1) bekezdés második 

mondatával is, mivel olyan adótárgyat adóztat, amelyre vonatkozóan más törvényben 

szabályozott közteher, a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei 

őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. §-ában meghatározott mezőőri járulék 

hatálya is kiterjed. 

Részlet az indoklásból: [6] Az Alapvető Jogok Biztosa az önkormányzat képviselő-

testületének 15/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendeletét két vonatkozásban találta 

törvényellenesnek. Egyrészt hivatkozott az Ör. 2. § (3) bekezdésére, mely szerint: az adó 

alanya az a természetes személy, aki a naptári év első napján a (2) bekezdésben 

meghatározott termőföld vonatkozásában az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként van 

bejegyezve. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányaduk arányában 

adóalanyok. Állami tulajdonban álló termőföldek vonatkozásában az adó alanya, aki a 

naptári év első napján a földhasználati nyilvántartásban földhasználóként van bejegyezve, 

kivéve azon eseteket, ahol a földhasználó a Magyar Állam, vagy a törvény által kijelölt 

állami vagyonkezelő. [8] Mindebből következik, ha magánszemély egyúttal vállalkozó, 

akkor vállalkozói minőségére tekintettel a vállalkozásból származó vagyonának körébe 

tartozó tárgy után települési adó fizetésére nem kötelezhető. Annak ellenére, hogy a Hatv. a 

vállalkozót egyértelműen kivonja az adóalanyok köréből, az indítvánnyal érintett települési 

adórendelet a települési adó alanyaként továbbra is a termőföld tulajdonosát jelöli meg 

anélkül, hogy mentesítené az adófizetési kötelezettség alól azt a tulajdonost, aki egyben 

egyéni vállalkozóként mezőgazdasági őstermelőként, avagy jogi személy tagjaként 

vállalkozási tevékenységet folytat a tulajdonában álló termőföldön. 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16071.pdf
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[17] Az alapvető jogok biztosának fent ismertetett indítványa helyesen állapította meg, hogy 

az Ör. adóalanyokat meghatározó 2. § (3) bekezdése túlterjeszkedett a Hatv. 1/A. § (1) 

bekezdésén. Az ugyancsak fentebb hivatkozott törvényi rendelkezések alapján 

megállapítható volt, hogy az Ör. 2. § (3) bekezdése nem különböztet az adóalanyok között a 

törvényi tartalomnak megfelelően. Ezért amennyiben a tulajdonos egyben egyéni 

vállalkozóként, mezőgazdasági őstermelőként, avagy jogi személy tagjaként vállalkozási 

tevékenységet folytat a tulajdonában álló termőföldjén, úgy e tevékenysége kizárja, hogy 

alanya legyen a települési adónak. Hasonlóképpen alappal hivatkozott az állami tulajdonú 

földek bejegyzett földhasználójával kapcsolatban is az indítvány arra, hogy amennyiben a 

földhasználó gazdálkodó szervezet, akkor vállalkozói minőségére tekintettel nem lehet a 

települési adó alanya. A Kúria tehát megállapította, hogy az indítványban foglaltak abban a 

körben megalapozottak, hogy az Ör. 2. § (3) bekezdése a települési adó alanyi körének 

meghatározásakor túlterjeszkedett a Hatv. 1/A. § (1) bekezdésének harmadik mondatában 

foglaltakon, ezért azt törvénysértőnek minősült. Mivel az Ör. az adó alanyának hiányában 

nem értelmezhető és nem alkalmazható jogszabály, ezért a Bszi. 55. § (2) bekezdés a) pontja 

alapján egészében megsemmisítette. A Kúria utal – figyelemmel az önkormányzat 

állásfoglalásában foglaltakra – arra, hogy az Ör.-ben a törvényi rendelkezést valóban nem 

kell megismételni, de paragrafus szerint lehet rá utalni, márpedig jelen esetben az Ör. ezt 

nem tette meg. 

Alkalmazott jogszabályok: 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1/A. § (1), (2) bekezdése, 52. § 26. pontja, 

A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. 

évi CLIX. törvény 

 

Az ügy tárgya: települési adó rendelet törvényességi felülvizsgálata 

A döntés elvi tartalma: Az időközben hatályon kívül helyezett rendeletre tekintettel az 

eljárás megszüntetése. 

Az ügy száma: Köf.5070/2015/4. 

Az indítvány lényege: [1] Az Alapvető Jogok Biztosa kezdeményezte a helyi önkormányzat 

képviselő-testületének a települési adóról szóló 23/2015.(IX.29.) számú rendeletének az 

Alaptörvény 25. cikk (2) bekezdés c) pontja, valamint a bíróságok szervezetéről és 

igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 24. § (1) bekezdés f) pontja alapján történő, 

Kúria általi felülvizsgálatát és annak megállapítását, hogy az Ör. ellentétes a helyi adókról 

szóló 1990. évi C. törvény 1/A. § (1) bekezdésével. 

Részlet az indoklásból: [2] Az Ör. azért ellentétes a Hatv. 1/A. § (1) bekezdésének 

harmadik mondatával, mivel olyan adóalanyt adóztat, amelyre vonatkozóan maga a Hatv. 

mondja ki, hogy települési adónak nem lehet alanya, azaz az állam, önkormányzat, szervezet, 

továbbá e minőségére tekintettel a vállalkozó. Ellentétes az Ör., a Hatv. 1/A. § (1) bekezdés 

második mondatával is, mivel olyan adótárgyat adóztat, amelyre vonatkozóan más 

törvényben szabályozott közteher, a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és 

mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. §-ában meghatározott mezőőri 

járulék hatálya is kiterjed. 

[4] A helyi önkormányzat nézete szerint az adó alanyának meghatározása azért nem 

ellentétes a Hatv.-vel, mert a rendelet 8. § (1) bekezdése utal arra, hogy a rendeletben nem 

szabályozott kérdésekben a Hatv., valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 

törvény  rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell. Az adótárgy vonatkozásában pedig 

rögzítette, hogy a Köf.5035/2015/4. számú határozatnak a Magyar Közlönyben való 

közzétételét követően a képviselő-testület 30/2015.(XII.1.) számú rendeletével módosította a 

mezei őrszolgálat megalakításáról és fenntartásáról rendelkező 7/1998.(V.29.) MÖK számú 

http://lb.hu/hu/print/onkugy/kof507020154-szamu-hatarozat
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rendeletet és a 3. §-ban foglalt rendelkezéseket kiegészítette egy további (4) bekezdéssel, 

amely szerint mentesül a mezőőri járulék megfizetése alól, akit határozattal földadó 

megfizetésére köteleztek. Egyébiránt előadta még, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi 

CXXX. törvény nem zárja ki a személyi kör hatályának meghatározásakor azt, hogy a 

szabályozás egy másik jogszabályban foglaltakra, jelen esetben a helyi adókról szóló 

törvényben foglaltakra utaljon vissza. 

[5] A Kúria a felülvizsgálat során hivatalból megállapította, hogy az állásfoglalás 

beterjesztését követően a Nemzeti Jogszabálytár adatai szerint 2016. január 26. napjával az 

önkormányzat képviselő-testülete a 23/2015.(IX.29.) önkormányzati rendeletet a 

2/2016.(I.26.) önkormányzati rendelettel hatályon kívül helyezte, mely tényt a megkeresett 

jegyző megerősítette. Tekintettel arra, hogy az indítvánnyal érintett és felülvizsgálni kért 

önkormányzati rendelet már nem hatályos, így a Kúria a Bszi. 51.§ (2) bekezdés d) pontja 

alapján, figyelemmel az 51§ (1) bekezdés b) pontjára az eljárást megszüntette. 

Alkalmazott jogszabályok: 
2011. évi CLXI. törvény (Bszi) 51.§ (1) bekezdés d) pontja, 51.§ (2) bekezdés b) pontja. 

 

Az ügy tárgya: hulladékgazdálkodás helyi szabályozása 

A döntés elvi tartalma: A helyi önkormányzat a hulladékgazdálkodás szabályozása során 

valamennyi felhatalmazó rendelkezésnek köteles eleget tenni a felhatalmazás kereteinek 

betartásával. 

Az ügy száma: Köm.5001/2016/3.  Magyar Közlöny/ 74. szám 

Az indítvány lényege: [1] A Kormányhivatal (indítványozó) Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 132. § (1) bekezdés a) pontja 

alapján 2015. október 8-án törvényességi felhívással élt egy önkormányzat felé a települési 

szilárd hulladékgazdálkodásról szóló 10/2003. (III. 6.) önkormányzati rendelet (Ör.) 9. § (1) 

bekezdés a) és c) pontját, 18. § (2)–(4) bekezdését és 6. § (4)–(5) bekezdését érintően. Az 

érintett önkormányzat a törvényességi felhívásban foglalt határidő meghosszabbítását kérte, 

amelyet az indítványozó 2015. december 10-ig engedélyezett. A képviselő-testület 

napirendre tűzte a törvényességi felhívásnak megfelelően előkészített rendelet-tervezetet, 

azonban azt nem fogadta el, s egyéb módon sem intézkedett a törvényességi felhívásban 

feltárt helyzet megszüntetése érdekében. 

Részlet az indoklásból: [6] Az Ör. 18. § (2)–(4) bekezdései arról szólnak, hogy azok az 

ingatlanhasználók, akik nem kötnek szerződést a közszolgáltatóval, negyedévente 3 db 120 

literes zsákot kapnak és az számlázásra kerül. Az indítványozó szerint e szabály ellentétes a 

szállítási gyakoriság figyelembevételét előíró, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 

törvény (Ht.) 38. § (1) bekezdésével, valamint a szállítási gyakoriságot szabályozó 16/2002. 

(IV. 10.) EüM rendelet (EüM rendelet) 5. §-ával. Az indítványozó a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. §-át 

idézte, amely választási lehetőségeket kínál fel az ingatlanhasználók számára. A Korm. 

rendelet és az EüM rendelet idézett szabályai alapján a nagyvárosias és a kisvárosias 

lakóterületen hetente legalább kétszer egyéb lakóterületen hetente legalább egyszer 

biztosítani kell a bomló szerves anyagot tartalmazó hulladék elszállítását. Az Ör. 18. § (2)–

(4) bekezdései a jelölt magasabb szintű jogszabályokkal ellentétesek. 

[11] Az indítványban foglaltak megalapozottak abból a szempontból, hogy az Ör. 9. § (1) 

bekezdés a) és c) pontjainak azonos a szabályozási tartalma, így a szabályozás indokolatlanul 

párhuzamossá vált. A Kúria megítélése szerint az Ör. 9. §-ára való hivatkozás 

kiszámíthatóságát – és így a jogbiztonságot – is sértheti a két külön pontba szedett, de 

lényegében azonos tartalmú szabály. Erre tekintettel a Kúria a 9. § (1) bekezdés a) és c) 

pontját megsemmisítette. 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16074.pdf
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A megsemmisítés időpontját a Kúria a Bszi. 56. § (3) bekezdésében foglalt lehetőségével 

élve a jövőre nézve, 2016. július 15-tel állapította meg, lehetőséget adva az érintett 

önkormányzatnak a következetes újraszabályozásra, a megsemmisített két pont helyett az 

egységes szabályozás és hivatkozási rend kialakítására. 

[15] Az Ör. 18. § (3)–(4) bekezdésével összefüggésben a Kúria a következőkre mutat rá: a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező közszolgáltatás. Törvényi alapját a Ht. teremti 

meg. A Ht. 33. § (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat az önkormányzati 

hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási szerződés útján biztosítja. A Ht. 38. § (1) bekezdése kimondja, hogy az 

ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához szükséges feltételeket a 

közszolgáltató részére biztosítja, és a közszolgáltatást igénybe veszi. A 38. § (2) bekezdése 

alapján az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáért 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat fizet az e törvényben, valamint a miniszter 

rendeletében meghatározott feltételek szerint. 

[19] A Kúria megállapította az Ör. 18. § (1) és (3)–(4) bekezdései törvényellenességét [a Jat. 

2. § (1) bekezdése és a Ht. 38. § (1) bekezdése alapján]. A szoros összefüggésre – és az 

egységes új szabályozás kialakításának szükségességére tekintettel – a Kúria a 18. § egészét 

megsemmisítette, azt azonban pro futuro, 2016. július 15-ei hatállyal. A jövőre nézve történő 

megsemmisítéssel a Kúria ez esetben is időt kívánt biztosítani az önkormányzat számára a 

törvénnyel összhangban lévő szabályok megalkotására.  

[20] Az indítványozó az Ör. 6. § (4) bekezdésének is kérte a törvényességi vizsgálatát és 

megsemmisítését. A vizsgálni kért szabály szerint: „(4) Az ingatlan tulajdonos maga dönti el, 

hogy minden héten, vagy csak egyes heteken, de a (3) bek. szerinti időpontokban adja át a 

hulladékot elszállításra.” A (3) bekezdés körzetekre lebontva határozza meg, hogy a hét mely 

napján hány órakor kerül a hulladék elszállításra.  

[21] Megállapítható, hogy ha e szabály nem szerepelne, az Ör.-ben az ingatlantulajdonosnak 

akkor is szabadságában állna, hogy az elszállítás időpontjában átadja-e a szemetet: 

nyilvánvaló, hogy a szemétkibocsátás mennyiségétől és összetételétől (pl. hogy keletkezett-e 

az adott időszakban bomló szerves anyag hulladék) függően kerül a szemét átadásra. Az Ör. 

6. § (4) bekezdésétől függetlenül a közszolgáltató biztosítja a szemét heti rendszerességgel 

való elszállítását, eleget téve a Korm. rend. és az EüM rendelet szabályainak, az Ör. 6. § (4) 

bekezdésből nem következik, hogy pl. a bomló szerves anyagot nem szállítják el hetente. 

Erre tekintettel a Kúria Bszi. 55. § (3) bekezdése alapján az Ör. 6. § (4) bekezdése 

törvényellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló indítványt elutasította. 

Alkalmazott jogszabályok: A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 3. §, 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdés, 38. § (1) bekezdés, 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló385/2014. (XII. 31.) 

Korm. rendelet 7. §, 

Szállítási gyakoriságról szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet 5. § 

 

Az ügy tárgya: parkolójegy utólagos bemutatása 

A döntés elvi tartalma: Konkrét normakontroll eljárás során törvényellenesnek ítélt 

rendelkezéssel tartalmilag azonos új önkormányzati szabályozás a korábbi határozat érvei 

alapján megsemmisítendő. A parkolással kapcsolatos közszolgáltatási szerződéses viszony 

törvényi alapja a helyi önkormányzatokról szóló törvény közszolgáltatási kötelezettséget 

megállapító rendelkezései, és a közúti közlekedésre vonatkozó törvényi szabályok. E 

törvények és az általuk meghatározott keretek között megalkotott önkormányzati rendelet 

adja a parkolás üzemeltető és a közszolgáltatást igénybe vevő közötti szerződés tartalmi 

elemeit. 
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Az ügy száma: Köf.5007/2016/3.  Magyar Közlöny/ 80. szám 

Az indítvány lényege: [1] A Járásbíróság előtt az alperes ellen parkolási díj és pótdíj 

megfizetése iránti per van folyamatban, miután az alperes a fizetési meghagyással szemben 

ellenmondással élt. Az iratokból megállapítható tényállás szerint az alperes a tulajdonát 

képező gépjárművel 2014. november 17-én parkolt. A gépjármű szélvédője mögött érvényes 

parkolójegy nem volt kitéve. A Városgondozási Zrt. (felperes) parkoló őrei észlelték a 

jogosulatlan parkolást, a gépjárműről fényképet készítettek, majd a közúti közlekedésről 

szóló 1988. évi I. törvény (Kkt.) 15/C. § (2) bekezdés alapján pótdíj kiszabásáról szóló 

értesítést hagytak a gépjármű szélvédőlapján. [2] Az alperes állítása szerint miután a 

gépjárművével leparkolt, a közeli jegykiadó automatához ment parkolójegyet vásárolni. 

Néhány perc múlva visszaért, de már ott volt a szélvédőn a pótdíjfizetési felszólítás. A 

közelben tartózkodó parkoló őröknek a jegyet bemutatta, azonban a kiszabott pótdíjat nem 

érvénytelenítették, további ügyintézést ajánlottak az ügyfélszolgálati irodán. Az alperes a 

parkolójegyet nem mutatta be utólag a felperes irodájában, hanem azt – állítása szerint – pár 

nap múlva postán megküldte. A felperes ezt öt napon belül nem kapta meg, az alperes öt 

napon túl előterjesztett bizonyítékait (az adott időpontra érvényes parkolójegyet) nem 

fogadta el.[4] Az alperes jogellenesnek tartja, hogy az egyszer már megváltott parkolójegyet 

a társaság nem fogadja el, jogellenesnek tartja, hogy a megvásárolt parkolójegy ellenére 

pótdíj megfizetésére kötelezték. 

Részlet az indoklásból: [5] A Járásbíróság megállapította, hogy az előtte lévő ügyben az Ör. 

1. § (3) bekezdés b) pontját kell alkalmazni; az Ör. alkalmazandó szabálya a bíróság szerint 

törvénysértő. 

[9] Az Ör. 1. § (3) bekezdés b) pontja szerint: „Jegykiadó automatával üzemeltetett 

várakozási területen, amennyiben a gépjármű üzemben tartója az ellenőrzés időpontjában 

érvényesített parkolójeggyel rendelkezett, de azt nem jelen rendelet előírásai alapján helyezte 

el, vagy a parkolójegy érvényességének kezdő időpontja és az ellenőrzés időpontja között 

nem telt el 5 percnél hosszabb idő, az ellenőrzés napjától számított 5 naptári napon belül a 

szolgáltató ügyfélszolgálati irodájában a parkolójegy bemutatható. Amennyiben a bemutatott 

parkolójegy jelen bekezdésben foglaltaknak megfelel, a szolgáltató a várakozási díj és pótdíj-

tartozást törli a nyilvántartásból.” 

[10] A Kúria követelményként írta elő, hogy ha a szolgáltatást igénybe vevő a törvényi 

szabályok alapján az ellenszolgáltatást jogszerűen megfizette, akkor az önkormányzat – erre 

irányuló törvényi felhatalmazás nélkül – nem kötelezhet kétszeres- vagy pótdíj megfizetésre. 

A Kúria Önkormányzati Tanácsa a vonatkozó szabályozásból a fogyasztókat hátrányosan 

érintő – felhatalmazás nélkül meghozott önkormányzati rendeleti – rendelkezéseket 

semmisítette meg. 

[17]A Kúria jelen ügyben megállapította, hogy az Ör. szabályozásának módja normatív 

alapon teremti meg a kétszeres közszolgáltatási ellenérték megszerzésének lehetőségét, és 

ezzel megbontja a szolgáltatás – ellenszolgáltatás közötti arányosság szerződési 

viszonyokban szokásos rendjét. Törvényi háttér nélkül arra jogosítja a parkolás üzemeltetőt – 

és mögötte a közszolgáltatás biztosítására kötelezett önkormányzatot –, hogy egyoldalúan 

érvényesítve gazdasági érdekeit kétszeresen is hozzájusson a várakozás díjához, illetve 

jogosulatlan várakozás hiányában is pótdíjbevételhez.  

[18] A Kúria Önkormányzati Tanácsa a Bszi. 55. § (2) bekezdés a) pontja alapján az Ör. 1. § 

(3) bekezdés b) pontjának „az ellenőrzés napjától számított 5 naptári napon belül” 

szövegrészét megsemmisítette. 

Alkalmazott jogszabályok: A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15/D. § (4) 

bekezdése, 48. § (5) bekezdése. A Kúria Köf.5018/2014/6. számú határozata. A 

Köf.5014/2015/4. számú határozata 

Összeállította: Belügyminisztérium, Önkormányzati Módszertani Főosztály 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16080.pdf


Önkormányzati Hírlevél  2016. évi 7. szám 
10 

 
Jelentések, tájékoztatók 

Települési környezetvédelem Magyarországon – Kutatási kivonat 
 

A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának tizenegyfős kutatócsoportja 2015 

őszétől 2018 tavaszáig azt vizsgálja, hogy vajon a hazai települési önkormányzatok milyen 

szerepet töltenek be a környezetpolitikában illetőleg a környezetvédelmi jog alakításában és 

végrehajtásában. (A “Helyi önkormányzati szerepek és eszközök az ökológiai fenntarthatóság 

megvalósításában” címet viselő kutatás tervét a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 

(K 115530 nyilvántartási számon) jóváhagyta, és támogatandónak ítélte. 

http://nkfih.gov.hu/palyazatok/palyazati-archivum/otka/tamogatott-projektek/tamogatott-2015-1.) 
 

A vizsgálat az önkormányzatok megkeresésével (kérdőívek kitöltésével), illetve tucatnyi 

településen fókuszcsoportos interjúk készítésével és helyszíni kutatással 

(dokumentumfeltárással, egyéni interjúk készítésével) is együtt jár majd. Az interneten is 

elérhető helyi rendeletek, testületi jegyzőkönyvek alapján tartalomelemzéseket is végzünk. A 

vizsgálati tárgykörhöz kapcsolható szakterületeken – pl. a közszolgáltatások joga, a 

településrendezés, az önkormányzati hatáskörök alakulása, helyi stratégiaalkotás – elvégzett 

korábbi kutatások, szakmai publikációk eredményeit is igyekszünk hasznosítani.  

 

A kutatás számos olyan eredményt – adatokat, helyzetértékelést, hazai és külföldi 

cselekvési mintákat, intézkedési javaslatokat – ígér, amelyet a helyi környezetvédelmi 

ügyek szabályozása, tervezése, intézése során maguk az önkormányzatok is 

hasznosíthatnak majd, ugyanakkor ehhez szükség van az érintettek – különösen a 

bevonni kívánt önkormányzati szervek, vezetők – együttműködésére is. 

Tisztelt Hírlevélolvasó! Kérjük Önt, segítse kutatásunkat abban, hogy a lenti linken 

található, mindössze nyolcoldalas kérdőívünket szakmailag kompetens, lehetőleg vezető 

beosztású munkatárs – tapasztalataink szerint ez leginkább a jegyző, esetleg 

alpolgármester, illetékes osztály vezetője – töltse ki! 

Segítségét, fáradozását köszönjük! 

 

http://evasys.unideb.hu/evasys/online.php?p=UG411 

 

A következő oldalakon röviden ismertetjük kutatásunk legfontosabb indokait, valamint 

néhányat azok közül a kiindulópontok közül, amelyek köré hipotéziseinket felépítettük.  

 

A kutatás aktualitása, főbb indokai – Napjainkban általánosan elfogadott, hogy a 

környezetgazdálkodásban a legkevesebb igénybevétellel és terheléssel az olyan társadalmi-

gazdasági rendszerek működése jár, amelyek a helyi erőforrások hasznosítására épülnek. A 

helyi erőforrásokkal való felelős, ésszerű, fenntartható gazdálkodás egyik garanciája, ha a 

velük kapcsolatos döntések – legalábbis részben – helyben (a mi olvasatunkban a település 

illetve kistérség, városkörnyék szintjén) születnek, azokban a helyi közösségek aktívan részt 

vesznek 

 

 

http://nkfih.gov.hu/palyazatok/palyazati-archivum/otka/tamogatott-projektek/tamogatott-2015-1
http://evasys.unideb.hu/evasys/online.php?p=UG411
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A helyi szint megerősítése, s azon keresztül a sokféleség, az alulról jövő kezdeményezések, 

bizonyos mérvű decentralizáció mellett olyan rendszerszintű elvek és érvek is szólnak, mint a 

szubszidiaritás, vagy azzal összefüggésben a napjainkban – méltán – egyre inkább 

hangsúlyozott reziliencia (rugalmas ellenállási képesség). Az olyan kihívásoknak, mint a 

Kárpát-medencét jelentős mértékben fenyegető klímaváltozás, társadalmi és gazdasági 

rendszerünk (miként a természeti rendszer maga is) csak kellő rugalmassággal tud megfelelni. 

Minél kisebb, önállóan is működőképes egységekből áll egy rendszer, annál reziliensebb. 

 

Az önkormányzatok, ha nem is egyedüli szervezeti keretei a helyi szintű termelési-fogyasztási 

rendszereknek, egységeknek (arra a gazdálkodó szervezetek, egyesületek, egyházközségek 

vagy akár az önálló jogalanyisággal nem bíró kezdeményezések is alkalmasak lehetnek), 

kétségtelen, hogy a helyi hatalomgyakorlásnak, közösségszervezésnek, ellátásnak – s így a 

fenntarthatóságnak is – nélkülözhetetlen, meghatározó aktorai, számos esetben katalizátorai. 

A kutatás általános (a kormányzati intézkedésektől, finanszírozási helyzettől, újabb környezeti 

kihívásoktól független) indokoltságát adja továbbá, hogy hazánkban az önkormányzati 

környezetpolitikai (környezetvédelmi szabályozási, igazgatási) szint vizsgálatára komplex 

megközelítésben mindeddig nem került sor. A rendelkezésre álló ismeretek hiányosak és 

jelentős részükben el is avultak mára. 

 

Kiindulópontok – Az alábbiakban ismertetjük tervezett kutatásunk néhány alapvető 

felvetését, amelyekre mindenképpen szeretnénk válaszokat kapni munkánk során. Az 

áttekintés példálózó jellegű, és elsődlegesen azt a célt szolgálja, hogy bepillantást engedjünk a 

munkánkba. Alaptörvényünk a területet illetően komplex szemlélettel rendelkezik. Az 

„alkotmányos környezetjog” a környezethez való jogot olyan alapjognak tekinti, amely az 

emberi élethez való jog fizikai feltételeit hivatott biztosítani, továbbá aminek az objektív, 

intézményi oldala a meghatározó. Éppen emiatt egyfelől különösen nagy jelentősége van a 

prevenciónak, tekintettel arra, hogy az utólagos kárrendezés egyáltalán nem biztos, hogy 

képes az eredeti állapot helyreállítására. Másfelől viszont az állam – ez alatt értve 

természetesen az önkormányzatokat is – aktív jelenléte kívánatos annak érdekében, hogy az 

intézményvédelmi oldal jól működjön. Az önkormányzatoknak a jelenleg hatályos 

jogszabályokban szereplő jogosítványai rendkívül tág vizsgálati tárgykört jelentenek (a 

szorosan kapcsolódó építésügyi, földművelésügyi és egyéb hatáskörök nélkül is mintegy 130 

kifejezetten környezet- és természetvédelmi hatáskörről van szó). Úgy véljük, hogy sem a 

jogszabályok, sem az azokat végrehajtó önkormányzatok nem használnak ki minden 

lehetőséget a környezetvédelem terén. 

 

Álláspontunk szerint ez sokféle okkal magyarázható, és összefügg azzal is, hogy 

Magyarországon a környezetvédelmi igazgatás és eszközrendszer alapvető jellemzője a 

centralizáció, vagyis a súlypont összességében az állami/államigazgatási feladatokon van. A 

helyhatóságok szabályozási, valamint hatósági jogköreit vizsgálva rögzíthető, hogy – egyes 

részterületektől illetve közhatalmi jogosítványoktól eltekintve – elsősorban „soft” 

eszközökkel rendelkeznek, azaz leginkább a helyi partnerség és kooperáció előmozdítói, 

katalizátorai lehetnek az ökológiai fenntarthatóság és klímavédelem terén. A jelenlegi 

közigazgatási jogi szabályozás, így például (a Mötv. 13. §-a) alapján a helyi környezet- és 

természetvédelem, valamint vízgazdálkodás és vízkárelhárítás nevesített feladatain túl 

explicite sem az ökológiai fenntarthatóság, sem pedig a klímavédelem nem jelenik meg. 

Ugyanakkor indirekt módon, a településfejlesztésen és -rendezésen keresztül igenis léteznek 

fenntarthatósági, valamint klimatikus célok és szempontok. Nincs ez másként az építésügyben 

sem, hiszen a természeti mellett az épített környezet védelme is szerves kötődést mutat a 

vizsgált területtel. 
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Az is nyilvánvaló ugyanakkor, hogy a helyi környezeti konfliktusok jelentős részének érdemi 

megoldása csak beruházásokkal (pl. csatornázás, elkerülő út kiépítése, a közösségi közlekedés 

fejlesztése) lehetséges, amihez az önkormányzatok jellemzően nem rendelkeznek forrásokkal. 

Amennyiben pedig támogatást szereznek, illetve megfelelő beruházót találnak, pl. elkerülő út 

építésére, akkor annak érdekkörében olyan további beruházások merülnek fel, amelyek újabb 

környezeti konfliktusok forrásai lehetnek. 

 

Kellő körültekintés hiányában a környezeti konfliktusok áttevődhetnek más hatásviselőre, pl. 

természeti értékek kerülhetnek veszélybe. A környezethez való jog kötelezettjei (az államon 

belül) az önkormányzatok is. De vajon van-e az érintett települések önkormányzatainak 

megfelelő – pl. szabályozási – eszköze (s emellett nagyobb kormányzati segítség áll-e 

rendelkezésükre)? Az ideális az volna, ha ezek – és a környezetpolitika többi szereplője 

kezében lévő – eszközök együtt a környezeti rendszer egyensúlyát illetve az ember és 

környezet közti kapcsolat harmóniáját valóban helyreállítani, biztosítani tudnák.  

Ráadásul immár hazánkban is foglalkozni kell a környezeti igazságtalanság jelenségével, ami 

azt jelenti, hogy bizonyos környezeti ártalmaknak kisebbségi népcsoportok, egyébként is 

hátrányos helyzetű települések lakói fokozottabban lehetnek kitéve a többieknél. Még 

nyilvánvalóbb a probléma környezeti vonatkozása, amikor a lakosság alacsony életszínvonala, 

kedvezőtlen jövedelmi viszonyai egyszerre jelentkeznek a rossz környezeti állapot hatásaival, 

a környezeti javakhoz illetve közszolgáltatásokhoz való hozzáférés nehézségeivel, de 

esetenként az is megfigyelhető, hogy ilyen területeken könnyebb ártalmas beruházásokat 

megvalósítani, vagy épp az ártalmas tevékenységből származó adóbevétel nem ahhoz a 

településhez folyik be, amelyiken az ártalmak jelentkeznek. 

 

A problémák mellett számos településen éppen az átlagnál kedvezőbb környezeti állapot, 

kiemelt védelemre érdemes természeti értékek jelenléte és megőrzésének igénye, pozitív helyi 

(fenntarthatósági) kezdeményezések indokolnának sajátos fellépést. Mindezeknek elvben 

azzal is megfelelhet egy önkormányzat, ha az országosnál szigorúbb előírásokat állapít meg 

saját közigazgatási területén. Ehhez az önkormányzatok jogalkotási jogkörét a Kvt. 48. § (1) 

bekezdése kiszélesíti: rendeleteik eltérhetnek az országos normától, noha csak annyiban, 

amennyiben szigorúbb ("kizárólag nagyobb mértékben korlátozó") környezetvédelmi 

előírásokat határoznak meg. Számos kérdéskör pedig a „helyi közügyek” csoportjába esik, 

ami szintén szigorítást tesz lehetővé, bizonyos keretek közt. Számos önkormányzat igyekszik 

kitölteni ezeket a kereteket, de esetenként túllépnek a törvényesség határain. Vizsgáljuk, hogy 

mi lehet erre a megoldás. 

 

Az önkormányzatok közszolgáltatási feladatai is jelentős átalakuláson esnek át napjainkban. 

Témánk szempontjából leginkább a települési vízgazdálkodás és hulladékkezelés területét 

érdemes kiemelni, ahol kezdettől fogva szabályozási problémák merültek fel alkotmányjogi 

szempontból (pl. hogyan szabályozhatja az önkormányzat a közszolgáltatás díját), és a 

szolgáltatás gyakorlata, infrastruktúrájának elmaradottsága is okozott problémákat (az egyes 

szolgáltatások illetve vagyonelemek tekintetében eltérő mértékben). Feltételezzük, hogy 

amennyiben saját maguk nem tudtak élni a tulajdonjogra vonatkozó előírásból fakadó 

előnyökkel az önkormányzatok, csökkent a befolyásuk a feladatellátás szervezésére, 

minőségére. A napjainkban változó hulladékgazdálkodási szabályozás egyre szűkebbre vonja 

az önkormányzati mozgásteret, immár azt is megkérdőjelezhetővé téve, hogy egyáltalán helyi 

közszolgáltatásról van-e még szó. Ennek elemzése is feladatunk. 
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Mindemellett új, környezeti kihívásként a helyi önkormányzatok szintjén is megjelent a 

klímaváltozás, illetve az azzal kapcsolatos védekezés (pl. az energiagazdálkodás, 

vízgazdálkodás terén) és a felkészülés (pl. a településrendezés, építésügyi igazgatás terén). 

Tekintettel arra, hogy ebben a körben az önkormányzatoknak általános és közvetlen 

hatásköreik nincsenek, az ezen a téren a rendelkezésre álló, levegőminőségédelmi eszközök 

(parkolási rend, környezeti zóna kialakítása, dugódíj, kerékpárutak kiépítése, helyi építésügyi 

szabályok, stb.) csupán részmegoldásokra vezethetnek. Azt feltételezzük, hogy 

Magyarországon a települési önkormányzatok környezetvédelmi politikája szegmentált, 

jellegzetesen valamely szempontot vagy érdeket érvényesíti. A többféle helyi közérdek 

együttes megjelenése sem mindig biztosít kellő mozgásteret (pl. távhő). 

 

Összefoglaló – Az önkormányzati szint nélkülözhetetlen, de nem egyedüli, és – jelenlegi 

jogrendszertani illetve politikai rendszerünkben – nem is az elsődleges tényezője a 

környezetvédelemnek. Egyensúlyt kell tehát találni valahol, ami a változó lehetőségek és 

kihívások függvényében nem egy statikus egyensúly, hanem csakis dinamikus egyensúly 

lehet, hiszen folyamatos súlypontváltoztatást feltételez. Abból indulunk ki, hogy környezeti 

fenntarthatósági szempontból jelenleg is számos változás indokolt, amelyek elmaradhatatlan 

szereplői a magyar helyi önkormányzatok. 

 

Tisztelt Hírlevélolvasó! Amennyiben kutatásunk felkeltette érdeklődését, illetve további 

részletekről szeretne értesülni, kérjük, keressen bennünket bizalommal az alábbi 

elérhetőségen: otka@law.unideb.hu  

 

Kutatási eredményeinkről a következő hírlevelekben igyekszünk tájékoztatást nyújtani. 

 

Hasznos linkek 

 Az Energiaklub önkormányzati szolgáltatásai 

http://www.energiaklub.hu/onkormanyzatok 

 Gajdics Ágnes (szerk.) Településfejlesztés – Településrendezés. Jogi útmutató 

civil szervezetek számára. EMLA, Budapest, 2014.  

http://emla.hu/sites/default/files/Telepulesfejlesztes_telepulesrendezes_final.pdf  

 Gajdics Ágnes, Szilágyi Szilvia (szerk.) A magyar környezetvédelmi jog 20 

éve. EMLA, Budapest, 2015, 20.  

http://emla.hu/sites/default/files/EMLA%2020_kiadvany.pdf 

 Glied Viktor, Pánovics Attila (szerk.) …Cselekedj lokálisan! – Társadalmi 

részvétel környezeti ügyekben, PTE ÁJK-Publikon, Pécs, 2012. 

http://www.greenfo.hu/uploads/dokumentumtar/panovicsgliedcselekedjlokalisan.pdf 

 Pálné Kovács Ilona: Az önkormányzati rendszer és a területi közigazgatás 

átalakulása 2010-2013. MTA Law Working Papers 2014/02, 1 – 9.  

http://jog.tk.mta.hu/uploads/files/mtalwp/2014_02_Palne_Kovacs_Ilona.pdf 

 Stern-jelentés: az éghajlatváltozás közgazdaságtana 

http://www.greenfo.hu/hirek/hirek_item.php?hir=15126 

 Szilágyi Emese: Mennyit ér a közszolgáltatás? A hulladékkezelési díjszabás 

alkotmányos problémái. kozjavak.hu - Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport 

blogja, 2015. október 4. 

http://www.kozjavak.hu/sites/default/files/szilagyi.emese_mennyit_e_r_a_kozszolgalt

atas.pdf 

 Szlávik János és mások (szerk.) Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi 

Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez. 

http://www.prof-turchany.eu/documents/Helyi_Agenda_21_utmutato.pdf 

mailto:otka@law.unideb.hu
http://www.energiaklub.hu/onkormanyzatok
http://emla.hu/sites/default/files/Telepulesfejlesztes_telepulesrendezes_final.pdf
http://emla.hu/sites/default/files/EMLA%2020_kiadvany.pdf
http://www.greenfo.hu/uploads/dokumentumtar/panovicsgliedcselekedjlokalisan.pdf
http://jog.tk.mta.hu/uploads/files/mtalwp/2014_02_Palne_Kovacs_Ilona.pdf
http://www.greenfo.hu/hirek/hirek_item.php?hir=15126
http://www.kozjavak.hu/sites/default/files/szilagyi.emese_mennyit_e_r_a_kozszolgaltatas.pdf
http://www.kozjavak.hu/sites/default/files/szilagyi.emese_mennyit_e_r_a_kozszolgaltatas.pdf
http://www.prof-turchany.eu/documents/Helyi_Agenda_21_utmutato.pdf
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 Védegylet Egyesület: Környezeti igazságosság Magyarországon, 

zárótanulmány 2010.  

http://kornyezetiigazsagossag.hu/zarotanulmany.pdf 

 

Készítette: Fodor László, Barta Attila, Fónai Mihály, Bányai Orsolya 
(A szerzők valamennyien a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának munkatársai. Fodor 

László jogász, egyetemi tanár, Barta Attila jogász, egyetemi adjunktus, Fónai Mihály szociológus, 

egyetemi tanár, Bányai Orsolya jogász, egyetemi adjunktus.) 

 

Az önkormányzati reform Norvégiában – Tapasztalatcsere Hazánk és 
Norvégia között a közigazgatási reformfolyamatokról 
 

2016. áprilisában a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége és a 

Belügyminisztérium közigazgatási szakemberei tanulmányúton vettek részt Norvégiában. A 

Belügyminisztérium delegációját dr. Dukai Miklós önkormányzati helyettes államtitkár úr 

vezette. 

 

A tanulmányút célja a Norvégiában zajló közigazgatási, önkormányzati reformfolyamatok – 

mind kormányzati, mind helyi önkormányzati szemszögéből való – megismerése volt. A 

norvég önkormányzati reformtörekvések között szerepel egyebek mellett a négyszázat 

meghaladó helyhatóságok számának önkéntes alapon, összeolvadás útján történő csökkentése, 

illetve a megyék számának mérséklése is.  A program lehetőséget biztosított a Helyi 

Önkormányzati és Modernizációs Minisztériummal, az Önkormányzati és Közigazgatási 

Parlamenti Bizottsággal, a Norvég Helyi és Regionális Önkormányzatok Szövetségével (a 

továbbiakban: KS) történő konzultációra, valamint alkalmat adott arra is, hogy két 

helyhatóság reformot érintő álláspontját is megismerhesse a delegáció.   

 

A két ország között markáns különbségek mutatkoznak a gazdaság terén, a földrajzi, 

demográfiai adottságokban, valamint országainak közigazgatás történeti hátterei, az 

önkormányzatiság kialakulásának folyamatai, az önkormányzatiság jelenlegi „definíciói” is 

eltérőek. Azonban az Európát jellemző társadalmi (pl.: elöregedő társadalom), gazdasági 

folyamatok Norvégiát is változtatásra szorítják, változtatásra a területi/ helyi igazgatásban, a 

közszolgáltatások nyújtásában, az államháztartás újraelosztó funkciójában. Ezen 

reformmechanizmusok már több hasonlóságot mutatnak a Hazánkban a közelmúltban 

végbement és egyes jelenleg is zajló folyamatokkal. Példaként említhető a közös 

önkormányzati hivatalok jogintézményének életre hívása, az önkormányzatok társulása, vagy 

a helyi önkormányzatok önfenntartó képességének ösztönzése.  

 

Mint a norvég fél kiemelte, a helyi önkormányzatok száma Norvégiában 428, megyei 

önkormányzat pedig 19 működik. Az önkormányzatok élén politikai vezetőként a 

polgármesterek állnak, a megyék vezetői a kormányzók, akik szintén választás útján nyerik el 

tisztségüket. A lakosságszám tekintetében elmondható, hogy a települések 50%-a 4.800 fő 

alatti lakosságszámmal rendelkezik, a legkisebb lélekszámú településen 207 fő él. A legkisebb 

megyéket 14-15 település alkotja, míg a legnagyobbakhoz 45-46 telepélés tartozik. A KS 

tevékenysége kapcsán az Igazgató Asszony hangsúlyozta, hogy az érdekvédelmi szövetségük 

gyakorlatilag Norvégia összes helyi önkormányzatának érdekképviseletét ellátja. Ezen kívül 

nemcsak érdekvédelmi, de munkáltatói feladatokat is végeznek.  

Norvégiában minden önkormányzatnak, függetlenül a nagyságától, gazdasági 

teljesítőképességétől, ugyan azt a közszolgáltatást kell nyújtania a helyi lakosok számára.  

http://kornyezetiigazsagossag.hu/zarotanulmany.pdf
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Mivel azonban helyenként óriási különbség van a helyhatóságok gazdasági helyzete között, 

erős újraelosztó rendszer működik. A magasabb adóbevétellel rendelkező önkormányzatok 

„támogatják” a hátrányosabb helyzetben lévőket. Ez a rendszer aránytalanságokat 

eredményez a közszolgáltatásokban, azok színvonalában, ennek kiküszöbölése egyes 

önkormányzatok összeolvadásával történhet, így a jelenlegi elosztó rendszer is módosul, 

egységesebbé válik. A norvég kormányzat a helyi önkormányzatok összeolvadását önkéntes 

alapon képzeli el, mellyel a KS szakemberei is egyetértenek. Elképzelésük szerint csak így 

valósulhat meg a rentábilis, hatékony helyi közszolgáltatás, helyi önkormányzás.   

 

A vendéglátók ismertették a norvég Kormányzat reformtörekvéseinek alapjait: egységes és 

magas színvonalú közszolgáltatások; átfogó településfejlesztés; fenntartható, gazdaságos, 

demokratikus önkormányzatok. Utaltak arra, hogy a norvég Kormány ajánlásokat fogalmazott 

meg az önkormányzati szakembereknek, mellyel ösztönözni kívánják az összeolvadások 

önkéntes létrehozását. A tárulások kialakításának módját azonban nem határozzák meg 

ezekben az ajánlásokban.  

Az önkormányzati reformkezdeményezésekről szólva vázolták az elmúlt évek önkormányzati 

reformjait. Az első nagyobb volumenű reformra 1965-ben került sor, ekkor a 750 helyi 

önkormányzat számát 454-re csökkentették, növekedtek az önkormányzatok igazgatási határai 

és feladatai. A közigazgatási határok kijelölésénél sajnálatos módon sok esetben nem vették 

figyelembe a helyi közösségeket, így egy-egy összetartó közösség különböző településekhez 

került. Az 1995-ös reformtörekvések próbálták rendezni a területiség kérdését, sikertelenül. A 

jelenlegi reformmal a helyi önkormányzatokat kívánják megvédeni, mivel a kormányzat 

álláspontja szerint a „kontrollálatlan” együttműködések sérthetik a helyi demokráciát, az 

önkormányzati feladat- és hatáskör struktúra, a központi finanszírozás elavult, hosszútávon 

eredménytelen és gazdaságtalan lesz.  

 

Két évvel ez előtt szakértő bizottságot hozott létre a norvég Kormány. A bizottság feladata, 

hogy helyzetértékelést végezzen az önkormányzatok működéséről. A bizottság két jelentést 

készített, az önkormányzatok jelenlegi feladatellátásáról, illetve hogyan működne egy 

„ideális” 15-20 ezer fős önkormányzati egységekből álló rendszer. Végül a kormányzat a 

minimum 15 ezer fős közigazgatási egységek létrehozását elvetette. A reformfolyamatokról a 

norvég Kormány és az ellenzék is a következő kritériumokat fogalmazta meg: nyitott és 

átlátható folyamat legyen, az érintettek széleskörű bevonásával együtt valósuljon meg, 

jellemezze a kiszámíthatóság (ütemezés, költségek, eszközök, szereplők) és az önkéntesség 

(az állam kezdeményezi, de az önkormányzatok dolgozzák ki a részleteket).  

 

A norvég Kormány gazdasági ösztönzőkkel kívánja az összeolvadást támogatni. Az 

összeolvadás költségeire 2,8- 8 millió eurót (az összeg függ a tagtelepülések számától, a 

társulás által ellátott feladatoktól) kapnak azok az önkormányzatok, akik a társulás mellett 

döntenek. Kvázi jutalomként kapnak egy egyszeri támogatást az összeolvadó helyhatóságok 

(0,6-3,7 millió euró). Továbbá ezen önkormányzatok garanciát kapnak arra, hogy 15 évig 

legalább azt a támogatást megkapják, amit jelenleg is.  Ennek hangsúlyozása azért lényeges, 

mert a jelenlegi finanszírozási mód is változni fog.  

 

A norvég Kormány és a megyék között párbeszéd e tárgykörben 2015-ben kezdődött. A 

Kormányzat a jelenlegi 19 megyéről 10 megyére szeretné csökkenteni azok számát. 2016. 

december 1-én zárják a tárgyalás folyamatát, majd 2017-ben a Kormány kiadja ajánlását a 

tárgyalások eredményeiről, amelyben a feladatrendszert is rögzítik.  
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A költségvetési kérdésekkel kapcsolatban megtudhattuk, hogy az ország költségvetése 1400 

milliárd korona, ennek 20%-a az önkormányzati rész. Az önkormányzatok központi 

támogatásának nagyságrendjét körülbelül negyven indikátor alapján határozzák meg. A négy 

legnagyobb város (Oslo, Bergen, Stavanger/Sandnes, Trondheim) külön költségvetési 

támogatásban részesül, valamint az északi, kis települések, illetve a mezőgazdasággal 

foglalkozó települések is egyedi juttatásban részesülnek. A norvég Kormány tervezi ezen 

támogatási/ kiegyenlítő rendszer módosítását, annak érdekében, hogy hatékonyabb és 

egységesebb legyen az elosztás. A reformmal kapcsolatos kormányzati elvárás a nagyobb és 

erősebb önkormányzatok létrejötte, így a helyi feladatok/ hatáskörök száma is növelhető. 

Ezt egy decentralizációs folyamatként kezeli a kormányzat, azonban az ellenzék álláspontja 

szerint az állami befolyás fog növekedni azzal, hogy csökkentik a helyi képviselők (jelenleg 

az önkormányzati képviselők száma eléri a közel 11500 főt – a legkisebb testület 11 fős – 

nagyobb városokban 70-80 fő), politikusok számát.  

 

A magyar delegáció konzultációt folytathatott két helyi önkormányzat – Rygge és Nittedal – 

polgármesterével. Rygge önkormányzata az összeolvadás mellett döntött, meglátásuk szerint 

nemcsak a települések, de a megyék között is egyre erősebb a gazdasági verseny, így a helyi 

önkormányzatok, a helyi közösségek saját érdekeik érvényesítését csak együttes erővel tudják 

elérni. A norvég Kormány összeolvadást ösztönző ajánlását fontolóra véve kezdtek el 

tárgyalásokat három másik településsel. A tárgyalások, egyeztetések eredményeként végül 

Rygge Moss településsel írt alá megállapodást az összeolvadásról. Az önkormányzat 

polgármester asszonya szerint az összeolvadással kilátásba helyezett támogatások, valamint a 

közös gazdálkodás hosszútávon előnyös választás lesz a lakosok számára. Javulást várnak a 

helyi szintű közszolgáltatásokban, illetve jelentős csökkenéssel számolnak az adminisztrációs 

költségek tekintetében (pl.: kevesebb képviselő, tiszteletdíj – jelenleg 200 

euró/képviselő/testületi ülés).  

 

Nittedál polgármester asszonyától megtudtuk, hogy a norvég Kormány reformjavaslatai 

mentén az összeolvadás kérdésének, hatásainak teljes körű feltárása érdekében a község 

vezetősége reformbizottságot hozott létre. A bizottság elemző, feltáró munkája során szinte 

folyamatosan kapcsolatban állt a lakossággal, a helyi szervezetekkel, egyeztetéseket folytatott 

a képviselő-testülettel, a jegyzővel, a civil szervezetekkel. A polgármester csak a folyamat 

megszervezésében vett részt. Egyértelmű és a pártok számára elfogadható elemzési, feltárási 

folyamatot képzeltek el a helyi vezetők.  Az elemzés eredménye és ezáltal az összeolvadás 

kérdésében meghozandó döntés támadhatóságának kizárására törekedett a bizottság. Ezért a 

lehető legkörültekintőbben vizsgálták a lehetőségeiket és azok várható hatásait. A vizsgálódás 

során igyekeztek élesen elkülöníteni a közigazgatási szempontokat a politikai szempontoktól.   

Végül a mindenre kiterjedő elemzés konklúziója az lett, hogy nincs szüksége a községnek az 

összeolvadásra, továbbra is egyedül kell működnie az önkormányzatnak és biztosítania a 

közszolgáltatásokat a település lakói számára. Az összeolvadás kérdésében ezt a döntést 

véglegesnek tartják. Álláspontjuk szerint – amelyet a KS és a kormányzat szakemberei is 

kiemeltek a tanulmányút során zajlott konzultációkon – az összeolvadás jogilag történő 

kikényszerítése nem érdeke a norvég Kormánynak sem és az erős helyi demokráciát Norvégia 

Kormánya is nagy tiszteletben tartja.  

 

Az önkormányzatok számára a norvég Kormány ez év júniusának végét jelölte ki határidőként 

az összeolvadás szándékának tisztázására, az új önkormányzati struktúra életbelépését pedig 

2020. január 1-jére ütemezte. 

 

Készítette: Belügyminisztérium, Önkormányzati Módszertani Főosztály 
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A kéményseprés átalakítása a lakosság érdekében történik 
 

A kéményseprés átalakítása a lakosság érdekében történik: az ellátásbiztonságot és a 

rezsicsökkentést egyaránt biztosítják a kéményseprésre vonatkozó új szabályok. A kötelező 

kéményellenőrzés és -tisztítás július 1-től ingyenes lesz a lakosság számára, költségeit az 

állam állja. A kéményseprés magáncégek helyett a lehető legjobb kezekbe, az Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz (OKF) kerül. Az Országgyűlés tavaly novemberben 

döntött arról, hogy a kéményseprés kikerül az önkormányzatok településüzemeltetési feladatai 

közül, és azt az állam közfeladatként, térítésmentesen látja el. 

 

Az önkormányzatok dönthettek: továbbra is vállalják a feladatellátást vagy átadják azt a 

katasztrófavédelemnek. Ahol ezt a feladatot az önkormányzatok nem vállalták, ott a második 

félévtől a katasztrófavédelem veszi át a kéményseprést, ez az ország mintegy 40 százalékát 

jelenti, a 4,6 millió kéményből mintegy 1,8 millió kezelése kerül át a katasztrófavédelemhez. 

Az átalakításra azért volt szükség, mert a rezsicsökkentés keretében ezt a szolgáltatást is 

felülvizsgálta a kormány, és azt tapasztalta, hogy a kéményseprési díjak a többszörösére 

növekedtek azért, mert az önkormányzatok teljes egészében magáncégekre bízták ezt a 

feladatot, a lakosság teljesen ki volt szolgáltatva a szolgáltatóknak. Rendkívül nagy 

különbségek voltak a szolgáltatás színvonalában, rendszerességében és árában, több 

megyében ellátási zavarok jelentkeztek, a kéményseprés olyan drágává vált, hogy sokakat 

éppen ez riasztott el a rendszeres ellenőrzéstől. Mindannyian tudjuk, számos nem biztonságos 

és veszélyes kémény van, a pénz azonban nem lehet akadálya a kéményellenőrzésnek, az 

ingyenes szolgáltatással javítani lehet az ellenőrzések hatékonyságát. A kormány – ahogy a 

többi közszolgáltatást – a kéményseprést is olcsóbbá szeretné tenni a lakosság számára. Ezért 

a lakossági kéményseprés ezentúl közszolgáltatás lesz, ezzel a szolgáltatás ellátásának 

biztonsága és a lehető legolcsóbb díjazása is garantálható. Akár a katasztrófavédelem, akár az 

önkormányzat végzi a szolgáltatást, az előzetes írásbeli értesítés szerinti első és második 

időpontban térítésmentes lesz az ellenőrzés. A lakosság a változásból semmit nem fog 

érzékelni: a jövőben is szakképzettséggel rendelkező kéményseprők fogják a sormunkát 

elvégezni, méghozzá ingyen. A kéményseprés a lehető legjobb kezekbe kerül, ezzel tovább 

növelhető a lakosság biztonsága. 

 

A katasztrófavédelem alaptevékenysége, hogy mindent megtegyen az emberi életeket és 

anyagi javakat veszélyeztető események megelőzéséért, a kéményseprési közfeladat ellátása 

során is erre fog törekedni. A katasztrófavédelem december óta dolgozik azon, hogy július 

elsején átvegye ezt a tevékenységet, és a váltás a lehető leggördülékenyebb legyen. 

Megtörtént a katasztrófavédelem szolgáltatási körébe kerülő települések ellátásához 

szükséges munkaerő felvétele. A kormány minden szükséges pénzügyi forrást biztosított a 

katasztrófavédelem számára, a katasztrófavédelem felkészült a feladat ellátására, jelentősen 

növelte a kéményseprők létszámát, a szakemberek júliustól biztos állásban biztos fizetésre 

számíthatnak, ami többnyire magasabb lesz eddigi bérüknél. A múlt héten megjelent a 

kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló miniszteri rendelet, 

amely rögzíti a kéményseprő-ipari tevékenységhez szükséges személyi, szakmai és tárgyi 

feltételeket, a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának rendjét, gyakoriságát, az 

égéstermék-elvezetővel kapcsolatos műszaki, szakmai követelményeket, az ingatlan 

tulajdonosának és használójának kötelezettségeit, a kéményseprő-ipari szerv tevékenységéért 

fizetendő költségtérítést és kiszállási díjat. 

 

Forrás: www.kormyany.hu/hu Belügyminisztérium 

 

http://www.kormyany.hu/hu
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Eredményesebb a rendőrség, megkezdődnek a börtönépítkezések 
 

Javult a nyomozások eredményessége, a tavalyi adatok szerint kevesebb a bűncselekmény, 

mint amennyi 2010-ben volt, és megkezdődik idén az új börtönök építése – erről is beszélt 

éves miniszteri meghallgatásán Pintér Sándor az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti 

bizottsága előtt május 31-én. A miniszter a múlt év legfontosabb feladatának az 

életpályamodell bevezetését nevezte. A kételyekre rácáfolva meg tudták alkotni a rendszert, 

amelynek a jövőben – így a 2017-es költségvetés tervezetében is – biztosított a forrása. Külön 

kiemelte az életpályamodellből a vizsgákhoz kötött előremenetel lehetőségét, a beosztás és 

rendfokozat összekapcsolását, a tavaly júliusban bevezetett átlagos 30 százalékos és az idei 

évtől lehetővé vált 5 százalékos béremelést, a teljesítményjuttatás bevezetését és a lakhatási 

feltételek javítását. 

 

Több mint kétórás meghallgatásán Pintér Sándor szólt az életbiztosítási rendszer 

bevezetéséről is, amely azt a célt szolgálja, hogy a szolgálatellátás során megsérült 

rendvédelmi dolgozók kiemelt ellátásban részesülhessenek, és aki betegség vagy sérülés miatt 

nem tudja ellátni feladatát, megfelelő juttatásban részesülhessen. Az új traffipaxokról szólva 

azt emelte ki, hogy 14,5 milliárd forint értékben alakították át a régi és már kiöregedett 

konstrukciót: 160 változtatható helyű komplex ellenőrzési pont jött létre és az összesen 365 

forgalmi sávot ellenőrző statikus rendszer is felállt. A miniszter megismételte a 

nemzetbiztonsági bizottság előtt tett beszámolóját az illegális bevándorlással összefüggésben, 

azt hangsúlyozva, hogy "az Európai Unió déli határainál egyedül Magyarország az, amely a 

schengeni törvényeket betartja, védi az előírásoknak megfelelően a határait", és biztosítja azt, 

hogy a menedékkérők benyújthassák kérelmüket. Ismertette azt is, hogy az idén már mintegy 

14 ezer illegális bevándorló lépte át a határt. Pintér Sándor szerint ha a parlament 

megszavazza a tranzitzónáknak az államhatártól számított 60 méterről 8 kilométerre 

növelését, akkor nem lesz szükség újabb befogadó-állomások létesítésére, mert ezen belül 

tudják tartani a hazánkba jogtalanul érkezőket. 

 

A büntetés-végrehajtás önellátásáról szólva a péküzem-fejlesztést emelte ki. A fogvatartottak 

dróthálót is készítettek, a kerítésépítésben is részt vettek, a jövőben pedig a mosodákat 

szeretnék fejleszteni, hogy a kórházaktól teljes mértékben átvehessék ezt a feladatot. A 

börtönök jelenleg 140 százalékos zsúfoltságával kapcsolatban azt mondta: 102 milliárd 

forintot fordítanak a következő három évben arra, hogy kilenc új börtönt építsenek. Az egy 

ezerszemélyes és a további nyolc ötszáz személyes börtönnel, továbbá a közbiztonsági helyzet 

javulásával el tudják érni, hogy az intézetek telítettsége ne kerüljön száz százalék fölé- tette 

hozzá. Az Alkotmányvédelmi Hivatalról és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatról szólva a 

miniszter azt emelte ki, hogy elsősorban technikai fejlesztések várhatók, amelyek jobb 

teljesítményt eredményeznek. 

 

A katasztrófavédelemmel kapcsolatban azt emelte ki: a szervezet 22 projektre adott be 

pályázatot európai uniós támogatásra, ha mindegyiket megkapják, akkor a tűzvédelem is az 

uniós élmezőnybe kerül. Pintér Sándor hangsúlyozta: 2010-ben 428 ezer bűncselekményt 

regisztráltak, 2015-ben ez a szám 267 ezerre csökkent. Emellett javult a nyomozások 

eredményessége, 46-ról 58,6 százalékra. A közterületen elkövetett bűncselekmények száma a 

2010-es 115 ezerről 55 ezerre csökkent, ami erősíti a turizmust is - emelte ki. 
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A meghallgatáson Harangozó Tamás, a bizottság szocialista alelnöke, valamint az ülésen 

megjelent szocialista képviselő, Demeter Márta is azt firtatta, hogy miközben letelepedési 

kötvénnyel – megfogalmazásuk szerint – 16 ezer migráns jöhetett Magyarországra, addig a 

kormány minden fórumon fellép az 1200 migráns betelepítése ellen. Pintér Sándor erre 

válaszul azt mondta: ez egy szuverenitási kérdés, hogy "mi akarunk-e valakit beengedni vagy 

elfogadjuk, hogy bárki, aki erre nem jogosult, hozhat-e ilyen döntést". 

 

Forrás: www.kormany.hu/hu MTI; Belügyminisztérium 
 

A kisvállalati adó  
 

A kisvállalati adó (kiva) választásával - számításaink szerint - az áttérésre jogosult, 

foglalkoztatottal rendelkező cégeknek több mint 80 százaléka jobban járna. A kormány 

adócsomagja a szabályozás jelentős egyszerűsítése mellett a jelenlegi kivásoknál jövőre 

további 1 milliárd forintot hagy – ha azt az Országgyűlés megszavazza. Annak a cégnek 

mindenképp érdemes átgondolni a kivára-váltást, amelyiknek a bértömege nagyobb a 

nyereségénél. Azoknak is érdemes újraszámolni, akik növekedésre fordítják vissza a 

nyereségüket. Ha a parlamenti képviselők megszavazzák a gazdasági tárca adócsomagját, 

akkor jövőre még többeknek éri meg a kisvállalati adót választani. A változások nemcsak a 

kivás cég büdzséjére hathatnak jótékonyan - hiszen az érintettek összességében 1 milliárd 

forintot spórolhatnak majd -, hanem a jelentős egyszerűsítésnek köszönhetően még az 

adminisztrációra fordított idő is csökken. Ezt igazolja többek között az is, hogy az adóbevallás 

érdemi része háromról egy oldalra rövidül. 

 

Jövőre a kisvállalati adó alapja kiszámíthatóbbá, egyszerűbbé és még kedvezőbbé válik. Az új 

megközelítés szakít a vállalkozásban felhalmozódott pénzeszközök adóztatásával, így az 

adókötelezettség meghatározása a továbbiakban a vállalkozásból ki- és bevont vagyon 

egyenlegére – azaz az osztalékra és a tőkeműveletek eredményére – épül. 

Az alkalmazott létszámfeltételnek is több cég tud megfelelni, hiszen az eddigi 25 helyett 50 

foglalkoztatottig választható a kiva, és a vállalkozás mindaddig a kisvállalati adó hatálya alatt 

maradhat, amíg a foglalkoztatottak száma nem haladja meg a 100 főt. 

 

2017. január 1-jétől a kiva még jobban ösztönzi a beruházásokat azáltal, hogy az új 

beruházáshoz kapcsolódó adóalap-csökkentő tétel már a beruházás évében levonható a 

személyi jellegű ráfordításokból is. Emellett rugalmasabbá válnak a veszteségelhatárolás 

feltételei, a keletkezett negatív adóalap így a későbbi években korlátozás nélkül 

felhasználható. Az adóalapot nem növeli a kiegészítő tevékenységet folytató (nyugdíjas) 

vállalkozó járulékalapja. A kivát azok a legfeljebb 50 főt alkalmazó vállalkozások 

választhatják, melyek előző évi bevétele, illetve a mérlegfőösszege nem haladja meg az 

ötszázmillió forintot. A kisvállalati adó mértéke a törvény által meghatározott adóalap 16 

százaléka, melynek teljesítésével a cég mentesül a társasági adó, a szociális hozzájárulási adó 

és a szakképzési hozzájárulás bevallása és megfizetése alól. Az átálláshoz kapcsolódóan a már 

kivás cégek 2017-ben egy adóalap-csökkentő tételt alkalmazhatnak, amely visszamenőleg is 

biztosítja az újfajta adóalap-meghatározás előnyeit. Ez a tétel a korábbi adóbevallások alapján 

kiszámítható, ám ezt – a kormány adminisztráció-csökkentő adócsomagjának köszönhetően – 

egyetlen cégnek sem kell számolgatnia, azt a rendelkezésre álló adatok alapján megteszi az 

adóhivatal. Az összegről a NAV tájékoztatást küld az érintetteknek. 

 

Forrás: www.kormany.hu, Nemzetgazdasági Minisztérium 
 

http://www.kormany.hu/hu
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/parlamenti-allamtitkarsag/hirek/sok-a-berkoltsege-beruhazna-valassza-a-kiva
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Tovább bővült a Hungarikumok Gyűjteménye és a Magyar Értéktár 
 

A magyar cimbalommal, a Törley pezsgővel, a Piros Arannyal és az Erős Pistával, illetve a 

kaptárkövekkel és a bükkaljai kőkultúrával bővült a Hungarikumok Gyűjteménye - közölte a 

földművelésügyi miniszter a Hungarikum Bizottság június 17-i, kisvárdai ülését követően az 

MTI-vel. 

 

Fazekas Sándor elmondta, a bizottság döntése értelmében bekerült a Magyar Értéktár tételei 

közé a magyar pásztor- és vadászkutya fajták, az egri bikavér, a tiszai halászlé, a Mihalkó-féle 

hortobágyi pásztorkalap, a mirelittermékek, a tiszavirág és a tiszavirágzás, a dobostorta, 

valamint az Országos Kék Túra. 

 

A Hungarikumok Gyűjteményébe a pénteki döntéssel már 60 érték tartozik, a Magyar 

Értéktár pedig 143 tételesre bővült - tette hozzá a miniszter. A tárcavezető az új 

hungarikumok kapcsán hangsúlyozta, a világszerte ismert magyar cimbalom az egyik 

legfontosabb magyar népi hangszer, zenéjét az egész világon szeretik, a Föld legtávolabbi 

pontjaira is eljutott. 

 

A Piros Arany és Erős Pista paprikakészítmények pedig a magyar konyhának és étkezési 

kultúrának fontos elemei. A világmárkának számító Törley pezsgő mintegy száz országban 

kapható, a legfinomabb magyar borok és pezsgők sorát egészíti ki. A kaptárkövek és a 

bükkaljai kőkultúra pedig egyedülálló természeti jellegük miatt kapták meg a címet. 

 

Forrás: www.kormany.hu/hu, MTI 
 

 
Pályázati lehetőségek  

 

„UNICEF Gyerekbarát Település” program pályázati lehetősége 
 

Az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány (mint Alapító) 

pályázatot hirdet a települési önkormányzatok számára az 

„UNICEF Gyerekbarát Település” cím elnyeréséért. Az 

„UNICEF Gyerekbarát Település” olyan helyi irányítási 

rendszer, modell és jó gyakorlat kialakítását tűzi ki célul, 

amely a Magyarországon 1991 óta hatályos ENSZ 

Gyermekjogi egyezményén alapulva, kötelezettséget vállal 

a gyermekek kiemelt és fokozott védelmére és a gyermekek jogainak tiszteletben tartására. 

 

Háttér – Az eredetileg „Gyerekbarát Városok” (Child-friendly Cities) néven megszületett 

koncepció minden olyan közösségben kifejleszthető és alkalmazható, ahol gyermekek élnek: 

legyen az nagy vagy kicsi, városi vagy vidéki közösség. A program az ENSZ Gyermekjogi 

egyezmény célkitűzéseit alkalmazza azon a szinten, ahol és amikor a legnagyobb közvetlen 

hatással lehet a gyermekek életére: helyben. 

 

http://www.kormany.hu/hu
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Célkitűzés – Az „UNICEF Gyerekbarát Település” a Gyermekjogi egyezmény teljes körű 

betartásáért dolgozik. Ennek megfelelően garantálja, hogy minden, 18 év alatti fiatal polgára: 

 hatással lehessen a települését érintő döntésekre; elmondhassa a véleményét arról, 

hogy milyen településen szeretne élni; 

 hozzáférhessen alapvető egészségügyi, gyermekjóléti szolgáltatásokhoz és az 

oktatáshoz; 

 tiszta vizet ihasson és higiénikus körülmények között, a kizsákmányolás és az erőszak 

mindennemű formájától mentesen élhessen; 

 biztonságban járhasson települése utcáin; 

 szennyezés-mentes természeti és épített környezetben élhessen; 

 részt vehessen kulturális és közösségi eseményeken; és  

 egyenrangú polgára lehessen településének, hozzáférjen minden szolgáltatáshoz, 

származására, vallására, vagyoni helyzetére, nemére és fogyatékosságára való tekintet 

nélkül. 

 

Az „UNICEF Gyerekbarát Település” Elismerő Cím adományozásával az Alapító szándéka 

hozzájárulni a települési önkormányzatok gyermekjogokkal kapcsolatos attitűdjének 

megerősítéséhez, továbbá elismerni a gyermekek védelme és jogaik érvényesítése terén elért 

eddigi eredményeket, és támogatni a megvalósításra váró helyi szintű programokat. Fontos 

felhívni a figyelmet arra, hogy helyi szinten az önkormányzatok tehetnek legtöbbet a 

gyermekek tevőleges bevonásával a gyermekjogok érvényesüléséért, az elért eredmények 

széles körben és nemzetközi szinten való megismertetésével azok elismeréséért és a jó 

gyakorlatok átadásával a közösségek fenntartható fejlődéséért.  

 

Az Elismerő Címet pályázat útján azok a települési önkormányzatok nyerhetik el, amelyek: 1. 

ellátják mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály a hatáskörükbe utal, és ezen felül 2. 

megvalósítják az „UNICEF Gyerekbarát Település” program elemeit, így elsősorban a 

következőket: 

1. A gyermekek aktív és tényleges részvételének biztosítása. 

2. Gyermekbarát helyi szintű jogalkotás.  

3. Településszintű gyermekjogi stratégia kidolgozásának vállalása. 

4. A döntések hatásvizsgálata a gyermekek szempontjából, és annak vállalása, hogy 

évente legalább egyszer nyilvános tájékoztatást nyújt a település gyermekeinek 

általános helyzetéről. 

5. Gyermekbarát költségvetés. 

6. A gyermekek jogainak tudatosítása oktatási vagy egyéb, szemléletformáló programok 

útján.  

7. Vállalkozások ösztönzése a gyermekek jólléte, védelme, jogaik érvényesítése 

érdekében indított közösségi felelősségvállalási programok fejlesztésére, 

megvalósítására. 

  

Az Elismerő Cím odaítélésekor előnyt jelent: 

 olyan jó gyakorlatok bemutatása, amelyek önkéntességgel, közös összefogással, a 

település fiatal lakossága kezdeményezéséből, illetve bevonásával valósítják meg a 

pályázati célokat; 

 minden olyan, fenti kritériumokon túlmutató egyéb program, projekt, intézkedés, 

együttműködés bemutatása, amely az „UNICEF Gyerekbarát Település” program 

minél teljesebb megvalósulását segíti.  
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Az Elismerő Cím adományozása – Az „UNICEF Gyerekbarát Település” Elismerő Cím 

évente maximum 3 települési önkormányzatnak ítélhető oda. Az Alapító a legjobbnak ítélt 3 

pályázat benyújtójának az „UNICEF Gyerekbarát Település” Elismerő Címet adományozza, 

és díjátadó ünnepség keretében, díjazottanként, egyszeri 2 000 000 Ft jutalomban részesíti, 

amelyet az „UNICEF Gyerekbarát Település” program megvalósítására és a településen élő 

gyermekek helyzetének javítására kell fordítani. 

Az Elismerő Cím elnyerésekor az önkormányzat díszoklevelet kap, valamint az UNICEF 

Magyar Bizottság Alapítvány honlapján és kommunikációs csatornáin megjelenhet. 

Kizárólagos jogosultságot szerez továbbá az „UNICEF Gyerekbarát Település” logójának és 

kommunikációs anyagainak használatára. 

A beérkező pályázatokat, a fenti kritériumok vizsgálatát egy független szakértői testület 

(Értékelő Bizottság) bírálja el. Az Értékelő Bizottságban részt vesz egy 18 év alatti Fiatal 

Nagykövet is. Az Értékelő Bizottság az értékelés során figyelembe veszi, hogy a pályázó 

önkormányzat az adottságaitól - településmérettől, demográfiai helyzettől, rendelkezésre álló 

erőforrásoktól, stb. - függően hogyan valósítja meg tevékenységét. 

Az Elismerő Cím elnyerését követően az önkormányzat vállalja, hogy az UNICEF Magyar 

Bizottság Alapítvány, az Értékelő Bizottság bevonásával, évente felülvizsgálhatja az Elismerő 

Cím kritériumrendszerének való megfelelést. Az odaítélt támogatás felhasználásának 

módjáról, az abból megvalósított programokról az önkormányzat az Alapítóval kötött 

támogatási szerződésnek megfelelően beszámol az Értékelő Bizottságnak. 

 

Pályázók köre – Bármely települési önkormányzat pályázhat, amennyiben eleget tesz a 

jogszabályokban előírt ellátási kötelezettségeinek, és ezen túlmenően megvalósítja a fent 

részletezett, a gyermekjogok érvényesülését és a gyermekek részvételének erősítését szolgáló 

programelemeket.  

A pályázat tartalma és benyújtásának módja – A pályázó mutassa be   

 az önkormányzat gyermekekre vonatkozó helyi szakpolitikai rendszerét, a helyi 

gyermekjogi-gyermekügyi politika hátterében álló önkormányzási elveket és 

koncepciókat, valamint azt, hogy milyen célok határozzák meg a 18 év alatti polgárok 

életét érintő önkormányzati döntéshozatalt és végrehajtást, 

 a fent meghatározott általános és az értékelésnél előnyt jelentő szempontok 

teljesülését, vagyis azt, hogy az önkormányzat milyen intézkedéseket, 

kezdeményezéseket, programokat valósít meg, illetve támogat az „UNICEF 

Gyerekbarát Település” program elemeinek teljesülése érdekében, kiemelt figyelmet 

fordítva a gyermekek részvételének biztosítására. 

A pályázatokat a pályázati indikátor rendszer kitöltésével kell elkészíteni, amely az UNICEF 

Magyar Bizottság Alapítvány honlapjáról letölthető. A pályázat maximum 10 oldal (a tartalmi 

szempontok megismétlése és a mellékletek nélkül), de legfeljebb 25.000 karakter lehet. A 

becsatolható mellékletek száma maximum 10 db lehet. A mellékleteknek a pályázatban 

bemutatott tevékenységekhez kell szorosan kapcsolódniuk. A képek mérete egyenként nem 

haladhatja meg az 1280*1024-es méretet és a 2 MB file méretet. 

A pályaművet a polgármester aláírásával ellátva, elektronikus módon kérjük benyújtani a 

gyermekbarattelepules@unicef.hu elektronikus címre. 

 

A benyújtás határideje: 2016. július 24.  

 

A programról és a 2015. évi 3 nyertes pályázatról itt tájékozódhat: http://unicef.hu/unicef-

gyerekbarat-telepules/  

 

 

mailto:gyermekbarattelepules@unicef.hu
http://unicef.hu/unicef-gyerekbarat-telepules/
http://unicef.hu/unicef-gyerekbarat-telepules/
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Az „UNICEF Gyerekbarát Település” program pályázat indikátorai 

I. A pályázó önkormányzat adatai  

 neve 

 címe 

 elérhetősége 

 településméret 

 játszóterek, kültéri játék-kikapcsolódási lehetőségek helyszíneinek száma 

II. A település gyermekekre vonatkozó adatai (adott évben) a következő 

lebontásban: 

 A településen élő 18 év alatti gyermekek száma (és a teljes települési lakosságon 

belüli arányuk) 

 A településen élő nemzetiséghez tartozó gyermekek száma (és a teljes települési 

lakosságon belüli arányuk) 

 A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma és aránya a 

gyermekek között 

 A településen valamilyen fogyatékossággal élő gyermekek száma 

 A gyermekjóléti szolgáltatásokat (alap-, és szakellátást) igénybe vevők száma, a 

védelembe vett gyermekek száma; 

 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(Gyvt.) fogalma szerinti „veszélyeztetett gyermekek” száma 

 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek száma (valamilyen 

az Sztv-ben és a Gyvt-ben nevesítetteken kívül, a gyermekeknek szóló helyi pénzbeli 

támogatásban részesülők száma) 

 A 18 év alatti személyek sérelmére elkövetett bűncselekmények száma 

 Az óvodai férőhelyek száma (és a nevelésben részesülő gyerekek száma) 

 Az iskolai férőhelyek száma (és az oktatásban részesülő gyerekek száma; az iskolát 

kezdő gyerekek száma és annak száma, hány gyerek fejezte be az iskolát és hányadik 

osztály után; a 16. életévet betöltött, de iskolába nem járó gyermekek száma) 

 A gyerekekkel foglalkozó szakemberek (pedagógus, gyermekorvos, házi 

gyermekorvos, védőnő, iskolapszichológus, más gyermekvédelmi szakember, stb.) 

létszáma (és az egy szakemberre eső gyermekek száma)  

 A gyermekvédelmi jelzőrendszer működésének bemutatása, jelzések száma/aktuális 

év, gyermekbántalmazásra vonatkozó esetszám, kapcsolódó esetkonferenciák száma 

 A 16-18 évesek között a közfoglalkoztatásban részt vevő vagy más formában munkát 

vállaló gyermekek száma 

 

III. A pályázó önkormányzat részéről az alábbi követelményeknek kell megfelelni 

(hivatalos dokumentumokkal alátámasztva): 

A településen  

 nincs a társadalmi felzárkózást és együttműködést, valamint a fogyatékossággal élő 

gyermekek esélyteremtését szolgáló formában történő oktatási-képzési rendszerrel 

ellentétes modell; 

 a kötelező törvényi minimumon túl, az arra rászoruló gyermekek számára a rendszeres 

étkeztetés biztosított, valamint az oktatásban való részvételhez szükséges eszközök 

biztosítottak (pl. tankönyv, tanszer, beiskolázás támogatása); 

 a fogyatékossággal élő gyermekek számára az akadálymentesítés megoldott; 

 hozzáférhető a 0-3 éves gyerekek korai fejlesztésének intézményrendszere; 

 hozzáférhető a 3-6 éves korú gyermekek számára az óvodai nevelés; 

 valamennyi gyermek számára hozzáférhetők a gyermekjóléti szolgáltatások; 
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 a gyerekbántalmazás megelőzése, felismerése és megfelelő kezelése érdekében, 

valamint a szülők támogatása-felvilágosítása ügyében történtek intézkedések, 

kampányok, programok. 

 

IV. Gyermekek aktív és tényleges részvételének biztosítása 

 

- Működik diákönkormányzat és/vagy más, a gyermekek – az őket érintő önkormányzati és 

más döntések meghozatalában való – aktív részvételét biztosító fórum, mechanizmus, 

amelynek keretében a gyermekek elmondhatják véleményüket, meghallgatják őket és 

visszajelzést kapnak az önkormányzat részéről. 

(Például: Milyen mechanizmus útján kezdeményezhető a gyermekek nagyobb csoportját 

érintő döntés az önkormányzatnál a gyermekek részéről.) 

- Gyermek-ifjúsági közösségi terek léte; rendszeres, a településen lakó valamennyi 

gyermek számára elérhető közösségi programok szervezése.  

(Ténylegesen működik–e a településen közösségi tér - ifjúsági közösségi ház, amelyet a 

fiatalok ingyenesen használhatnak hétköznapokon, hétvégeken egyaránt. Amennyiben 

igen, kérjük csatolni az alábbi dokumentumokat: 

 annak igazolását, hogy heti rendszerességgel ténylegesen mennyien veszik igénybe 

a közösségi teret (nyilatkozat, jelenléti ív), 

 a közösségi tér éves költségvetését, 

 a közösségi tér munkatársainak számát.) 

- A részvétel biztosítása, amely sokféle egyéb formát is ölthet helyi szinten: például be 

lehet vonni a gyermekeket a játszóterek, közintézmények megtervezésébe, a közösségi 

szolgáltatások fejlesztését célzó projektekbe, a közlekedéstervezésbe; különböző módokon 

és fórumokon szorgalmazni lehet véleményük tiszteletben tartását a közvélemény, a szülők 

és a velük kapcsolatba kerülő szakemberek irányába, stb.  

- Az önkormányzat megvalósított az elmúlt 1 évben gyermekekről és a gyermekeknek, 

családoknak szóló rendezvényeket a településen? Amennyiben igen, kérjük felsorolni a 

rendezvények elnevezését, tárgyát, az esemény(ek)en résztvevők számát. 

- A települési önkormányzat tájékoztatja a 18 év alatti lakosságot a részvétel/véleményük 

meghallgatásának lehetőségeiről (Kérjük, részletezzék ennek módját és gyakoriságát).  

- A települési önkormányzat „szakértő gyerek csoport” felállítását vállalja a Gyermekbarát 

Településekért Cselekvési Tervben meghatározottak szerint. 

- Információs anyagok állnak rendelkezésre a gyermekek/fiatalok tájékoztatására a 

településen. (Kérjük, részletezzék ennek módját, témáit, gyakoriságát). Például a 

következő témákban: 

 Egészségügyi kérdések, egészséges táplálkozás, védőoltások 

 Mozgás, sport 

 Gyerekpszichológia 

 Szexedukáció, családtervezés 

 Bántalmazás 

 Drog, dohányzás, alkohol 

 Gyermekjogok 

 Egyéb 

- A valamilyen szempontból kisebbségi csoportokhoz (pl. fogyatékossággal élő, 

nemzetiségi csoporthoz tartozó gyermekek, stb.) tartozó gyermekek számára programok 

működtetése. (Kérjük, részletezzék, hogyan történik közösségi-társadalmi életbe és a róluk 

szóló döntéshozatali folyamatokba való bevonásuk.) 
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V. A pályázó önkormányzat részéről továbbá a következőket szükséges teljesíteni, 

illetve vállalni (amennyiben a felsorolt intézkedések, programok a közeljövőben 

valósulnak meg, szükséges az önkormányzat vagy az adott intézmény döntési 

joggal bíró vezetése vonatkozó határozatának, döntésének bemutatása): 

 Gyermekbarát helyi szintű jogalkotás.  

 Településszintű gyermekjogi stratégia kidolgozásának vállalása. (Ki kell dolgozni a 

Gyermekjogi egyezmény alapján, a településen élő fiatalok bevonásával egy helyi 

gyermekjóléti-gyermekjogi stratégiát.) 

 A döntések hatásvizsgálata a gyermekek szempontjából, és annak vállalása, hogy 

évente legalább egyszer nyilvános tájékoztatást nyújt a település gyermekeinek 

általános helyzetéről. (A nyilvános tájékoztatásra sor kerülhet a képviselő-testület 

ülésén, vagy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény 58/B. § szerinti helyi szociálpolitikai kerekasztal ülésén, vagy nyílt lakossági 

fórumon.) 

 Gyermekbarát költségvetés. (A települési önkormányzat költségvetési tervezésében a 

gyerekekre vonatkozó támogatások összegének mértéke, különösen a hátrányos 

helyzetű gyerekek ellátására vonatkozóan (és a teljes költségvetéshez képesti aránya), 

Idetartozik a gyermekközpontú költségvetési tervezés is: Átlátható-e a település 

költségvetési folyamata és tartalmaz-e konzultációt a fiatalokkal? A költségvetés 

tervezése, elkészítése és közzététele során rámutatnak-e a gyermekekhez köthető 

forrásokra a különböző (pl. szociális, oktatási, sport, egészségügyi) területeken? 

- Annak bemutatása, hogy milyen gyermekeket érintő többletfeladatot vállal az 

önkormányzat, ami nem tartozik a kötelező feladatai körébe. 

- A törvényben előírt, célzott állami támogatásokon felül, az önkormányzat által a 

gyermekekre fordított támogatások összege (és ennek a teljes költségvetésen belüli 

aránya)  

- Van-e a költségvetésben elkülönítve olyan forrás, amelynek felhasználásáról a 

fiatalok kezdeményezésére és/vagy az aktív részvételüket biztosító fórum bevonásával 

döntenek?) 

 A gyermekek jogainak tudatosítása oktatási vagy egyéb, szemléletformáló programok 

útján. (Például: Az iskola tanrendjében, éves programjában a gyermekjogok témája 

megjelenik; A gyerekekkel foglalkozó szakemberek továbbképzési lehetőségei, 

programjai között szerepel a gyermekjogok témája; Az óvodai nevelés keretében a 

gyermekjogok témájának megjelenése; A környezettudatosságra nevelés megjelenése 

az oktatási intézményen belül és kívül.) 

 

 Vállalkozások ösztönzése a gyermekek jólléte, védelme vagy jogaik érvényesítése 

érdekében indított közösségi felelősségvállalási programok fejlesztésére, 

megvalósítására. (Helyi vállalkozások gyermekbarát tevékenysége, aktív 

szerepvállalása a település gyermekközpontú fejlesztésében és ennek önkormányzati 

ösztönzése) 

 A gyermekbarát közigazgatási-igazságügyi intézményrendszer hivatali környezetének 

és eljárásrendjének bemutatása. 

 Elköteleződés arra vonatkozóan, hogy a jó gyakorlatokat megosztja a kistérségében 

(kapcsolattartás, hálózatépítés) és ösztönzi a programban való részvételüket. 
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VI. Többletpontok 

1. Olyan jó gyakorlatok bemutatása, amelyek önkéntességgel, közös összefogással, vagy az 

adott település fiatal (18 év alatti) lakossága kezdeményezéséből, illetve bevonásával 

valósítják meg a pályázati célokat (a gyermekek közösségi-társadalmi életben való aktív 

részvételét, véleménynyilvánítását, szemléletfejlesztését, jogtudatosítását stb.). 

(Például: a gyermekek bevonása, véleményük kifejezésének biztosítása videóüzenetek, 

fotó-, rajz-, esszépályázat formájában, kérdőívekkel történő közvélemény-kutatás, 

gyerekfórum szervezése, stb.) 

2. A pályázó önkormányzat minden olyan, fenti kritériumokon túlmutató egyéb programról, 

projektről, intézkedésről, együttműködésről beszámolhat, amely az „UNICEF 

Gyerekbarát Település” program minél teljesebb megvalósulását segíti. (Például: a 

településen működő sportegyesület etikai kódexében a gyermekjogok megjelennek.) 
 

Forrás: UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány 

 

Kezdődik a nyári diákmunka program az önkormányzatoknál 
 

Nemzetgazdasági Minisztérium az idén is meghirdeti a Nyári diákmunka programot 1,9 

milliárd forintos támogatási összeggel. A program keretében a 16-25 év közötti diákok 

kaphatnak a területi, települési önkormányzatoknál vagy önkormányzati fenntartású 

intézményeknél munkalehetőséget.  

 

A programban azok a nappali tagozatos diákok vehetnek részt, akik a kezdő időpontban, 

július 1-jén már betöltötték a 16. életévüket, befejezésekor, augusztus 31-én pedig még nem 

múltak el 25 évesek. A diákok június 20-tól jelentkezhetnek a programban való részvételre.  

A program már diákkorban elő kívánja segíteni a fiatalok munkához jutását és ezzel nemcsak 

a korai munkatapasztalat megszerzését, hanem a jövedelemszerzés lehetőségét is biztosítja a 

fiataloknak.  

 

A program a béreket támogatja, a százszázalékos támogatás legfeljebb két hónapra adható, 

július 1. és augusztus 31. között, maximum napi hat órás időtartamra. A támogatás a 

minimálbér, illetve a garantált bérminimum időarányos részének felel meg. Így a 

szakképzettek esetében 96 750 forint, a szakképzettséggel nem rendelkezők esetében 83 250 

forint lehet személyenként és havonta a támogatás. 

 

Forrás: www.kormany.hu, Nemzetgazdasági Minisztérium 

 

Pályázati felhívás a Kós Károly szülőföldkutató és honismereti táborban való 
részvételre 
 

A pályázat keretében 50 fiatal vehet részt a Kós Károly szülőföldkutató és honismereti 

táborban. 

Helyszín: Deságtelep, Zeteváralja (Hargita megye, Erdély) 

Időpont: 2016. szeptember 2-9. 

 

Kinek ajánljuk táborunkat? 

 a Kárpát-medence és a nagyvilág minden pontjáról várunk olyan magyar fiatalokat, 

akik a tábor kezdetéig betöltik 18. életévüket, és elkötelezettséget éreznek szülőföldjük 

társadalmi ügyei iránt, különös tekintettel a megmaradás és gyarapodás kérdésére 

http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/munkaeropiaci-es-kepzesi-allamtitkarsag/hirek/kezdodik-a-nyari-diakmunka-program-az-onkormanyzatoknal
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 akik szeretnék kiváló szakemberektől megtanulni, hogyan lehet szűkebb hazájukat 

néprajzi és szociológiai módszerekkel közelebbről megismerni és leírni 

 akik szívesen vállalkoznak arra, hogy október 31-ig készítenek egy leíró tanulmányt a 

szülőföldjükön élő magyarság megmaradási és elvándorlási gyakorlatáról 

 mindenkinek, aki szívesen eltöltene a nyár zárásaként egy hetet hasonló érdeklődésű 

fiatalok között a Hargita lábánál, festői környezetben. 

Mit támogatunk pályázati keretből? 

 a szállás költségeit és a tábor alatti teljes ellátást 

 a tábori programok és előadók költségeit 

 különjáratú autóbuszok bérlésével besegítünk az oda- és visszautazásba 

 a legsikerültebb pályamunkákat beküldőknek biztosított értékes nyereményeket 

Az eredményes pályázatokhoz csupán három dokumentumot kell elküldened: 

 egy lényegre törő motivációs levelet 

 egy fényképes önéletrajzot 

 egy ajánlólevelet otthoni tanárodtól, lelki vezetődtől vagy közösségi vezetődtől vagy, 

aki szívesen kezeskedik érted 

Pályázatodat interneten az info@nski.gov.hu címre, vagy postán az 1368 Budapest Pf. 178. 

címre küldheted el. Az üzenet tárgyába / a borítékra kérjük írd rá: KÓS KÁROLY TÁBOR 

 

Beérkezési határidő: 2016. augusztus 1. hétfő 

 

A nyertes pályázók kiválasztásának határnapja: 2016. augusztus 8. hétfő 

Minden pályázót az önéletrajzában megjelölt elektronikus levélcímen értesítünk, illetve oda 

küldjük el a részletes jelentkezési lapokat is. 

Táborunk sajnos nem akadálymentes. 

Ha bármilyen kérdésetek lenne, szívesen felvilágosítással szolgálunk az info@nski.gov.hu 

elektronikus levélcímen. 

 

Forrás: Nemzetstratégiai Kutatóintézet 

 
Több milliárd forinttal segíti a hátrányos helyzetű óvódásokat a kormány  
 

Az óvodák az integrációs pedagógiai rendszer keretében 4,2 milliárd forintnyi támogatásra 

pályázhatnak. Valamennyi óvoda fenntartója pályázhat, így az egyházi és a civil tulajdonban 

lévők is. 

 

A program négy tanévre szól, és 5500 gyermek bevonására biztosít lehetőséget. A rendszer 

keretében a pedagógusok kialakíthatják a saját intézményükre vonatkozó, a hátrányos 

helyzetű gyermekeket érintő módszertani megközelítést. Ennek keretében számos aktivitás 

támogatható: kirándulások, közösségi programok, de különböző technikai eszközök 

beszerzése is. Az is fontos része a programnak, hogy a pedagógusok, nevelők továbbképzését 

is támogassa. A Kormány elkötelezett abban, hogy mind az óvodában, mind az iskolában az 

együtt gondozás, együtt nevelés, együtt oktatás kultúráját erősítse.  

 

Forrás: www.kormany.hu, Emberi Erőforrások Minisztériuma 

 
 
 
 

mailto:info@nski.gov.hu
mailto:info@nski.gov.hu
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/szocialis-ugyekert-es-tarsadalmi-felzarkozasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/tobb-milliard-forinttal-segiti-a-hatranyos-helyzetu-ovodasokat-a-kormany
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Változik a szennyvízkezelési pályázat támogatási kérelmeinek benyújtási 
határideje 
 

Hamarosan megjelenik a Miniszterelnökség azon módosítása, amelynek köszönhetően több 

ideje lesz az ügyfeleknek a támogatási kérelmek előkészítésére és benyújtására az "Egyedi 

szennyvízkezelés" című pályázat kapcsán.  

 

A Vidékfejlesztési Program keretében 2016. február 9-én megjelent egyedi szennyvízkezelés 

kialakítását támogató mintegy 12 milliárd forint keretösszegű pályázati felhívásra a vidéki 

térségben működő települési önkormányzatok, önkormányzati társulások nyújthatják be 

kérelmüket. A 2000 lakos egyenérték alatti települések autonóm és természetközeli 

szennyvízkezelésének széles körű megvalósítása érdekében döntött a Miniszterelnökség a 

pályázati felhívás módosításáról. 

 

Annak érdekében, hogy a szennyvízkezelés- és tisztítás megfelelő megválasztásával a vidéki 

települések környezetterhelése csökkenjen, fontos, hogy átgondolt és a követelményeknek 

maximálisan megfelelő pályázatokat nyújtsanak be az érintettek. A Miniszterelnökség az 

ügyfelek érdekeit figyelembe véve döntött a támogatási kérelmek benyújtási határidejének 

megváltoztatásáról, melynek értelmében az első szakaszban az elektronikus beküldésre 2016. 

június 15. helyett 2016. augusztus 15-ig kerülhet sor a www.mvh.gov.hu weboldalon. A 

módosítás a többi szakasz értékelési határnapját is érinti. 

A módosított pályázati felhívás a www.szechenyi2020.hu oldalon lesz hamarosan elérhető. 

 

Forrás: www.kormany.hu, Miniszterelnökség 

 

Pályázat a Minősített Könyvtár címre és a Könyvtári Minőségi Díjra 
 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2016-ben ismételten pályázatot hirdet a Minősített 

Könyvtár cím és a rangos Könyvtári Minőségi Díj elnyerésére.  A Minősített Könyvtár cím a 

könyvtárhasználók számára nyújtott könyvtári szolgáltatások minőségi színvonalának 

elismerését jelenti, amely címet az intézmény 5 évig birtokolhat. A Könyvtári Minőségi Díjat 

az a Minősített Könyvtár kaphatja meg, amelynek kiemelkedően magas minőségi szintű 

innovatív szolgáltatásait a használók, a partnerek és a fenntartó is sokoldalúan visszaigazolja. 

A díjat mint minden évben, egy könyvtár nyerheti el. 

A címet elnyerő könyvtárak díszoklevelet vehetnek át, a díjat elnyerő könyvtár pedig a 

díszoklevél mellett 2.000.000 forint pénzjutalomban részesül. 

 

A pályázatok benyújtásának határideje mindkét felhívás esetében 2016. július 31. 

 

A beérkezett pályázatokat a Könyvtári Minőségügyi Bizottság bírálja el a benyújtott 

dokumentáció és a helyszíni szemle alapján. 

 

A pályázat részletes feltételei megtekinthető a Dokumentumokban az EMMI pályázatainál, és 

a kapcsolódó anyagok között. Az idén sikeresen pályázó könyvtáraknak a címeket és a díjat 

2017-ben, a magyar kultúra napja alkalmából nyújtják át. 

 

Forrás: www.kormany.hu, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Kultúráért Felelős 

Államtitkárság 

 

https://www.mvh.gov.hu/
http://www.szechenyi2020.hu/
http://www.kormany.hu/
http://www.kormany.hu/hu/dok?source=2&type=206#!DocumentBrowse
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/kulturaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/palyazat-minositett-konyvtar-cimre-es-konyvtari-minosegi-dijra
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Megjelentek a 2016. évi Tanyafejlesztési Program pályázati felhívásai és 
útmutatói 
 

A pályázati adatlapok elektronikus kitöltésére és benyújtására 2016. július 8-tól 

forráskimerülésig, de legkésőbb augusztus 8-ig van lehetőség a Herman Ottó Intézet 

honlapján Forráskimerülés esetén – amennyiben a pályázati felhívásban meghatározott 

keretösszeg 200 %-át eléri a már benyújtott pályázatok támogatási igénye –, annak 

megállapítását követően az Földművelésügyi Minisztérium jogosult felfüggeszteni a pályázat 

benyújtási időszakát. 

 

A pályázati adatlapok kitöltését és véglegesítését követően lehet az adatlapokat és a 

nyilatkozatokat kinyomtatni, majd cégszerűen aláírva a mellékletekkel együtt legkésőbb a 

pályázati adatlap véglegesítését követő 5 naptári napon belül kell postai úton megküldeni a 

Herman Ottó Intézet címére egy eredeti és egy másolati példányban 1 zárt borítékban, 

igazolható módon, tértivevényes ajánlott küldeményként. 

A pályázati felhívások a Kapcsolódó anyagok között letölthetőek.  

 

Forrás: www.kormany.hu, Földművelésügyi Minisztérium 

 

Pályázati lehetőség az UNESCO 2017-es Learning City elismerésére 
 

Az UNESCO a Learning City díjával azoknak a városoknak a fáradozását kívánja elismerni, 

amelyek jelentős előrelépést tettek helyi szinten a minőségi oktatás és az egész életen át tartó 

tanulás mindenki számára történő elérhetőségéért. A díj célja a jó példák bemutatása és 

ismertté tétele. Tekintettel arra, hogy ez nem hagyományos értelemben vett UNESCO díj, a 

kiemelt városok oklevelet kapnak, de az elismerés pénzjutalommal nem jár. 

 

A díj átadására kétévente kerül sor, jelen felhívás a 2017-es évre vonatkozik, és az UNESCO 

mind az öt régiójában, régiónként hat városnak ítéli oda az elismerést.  

 

További információk – angol nyelven –  a díj honlapján és az online elérhető útmutatóban 

olvashatók: http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002349/234986e.pdf 

 

Pályázáshoz szükséges: kitöltött, és a polgármester által aláírt JELENTKEZÉSI LAP és 

BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT, valamint az esetlegesen szükséges mellékletek 

benyújtása az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság Titkársága részére (EMMI, 1054 

Budapest, Báthory utca 10.) 

 

Kérjük, hogy a pályázatokat papír alapon a megadott címre, elektronikusan pedig az 

info@unesco.hu  e-mail címre szíveskedjenek benyújtani. 

 

Határidő: 2016. augusztus 31. 

 

Országonként három pályázat továbbítható, a pályázatok kiválasztását az UNESCO Magyar 

Nemzeti Bizottság Titkársága végzi. 

 

Forrás: UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága 

 

 

http://www.hoi.hu/app/tanya/index_main.php
http://www.hoi.hu/app/tanya/index_main.php
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/kornyezetugyert-agrarfejlesztesert-es-hungarikumokert-felelos-allamtitkarsag/hirek/megjelentek-a-2016-evi-tanyafejlesztesi-program-palyazati-felhivasai-es-utmutatoi
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/kornyezetugyert-agrarfejlesztesert-es-hungarikumokert-felelos-allamtitkarsag/hirek/megjelentek-a-2016-evi-tanyafejlesztesi-program-palyazati-felhivasai-es-utmutatoi
http://learningcities.uil.unesco.org/about-us/learning-city-award
http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002349/234986e.pdf
http://learningcities.uil.unesco.org/fileadmin/content/Pictures/Learning_City_Award/en-Application-form-learning-city-award.docx
http://learningcities.uil.unesco.org/fileadmin/content/Pictures/Learning_City_Award/en-Application-form-learning-city-award.docx
mailto:info@unesco.hu
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Több mint 19 milliárd forint kisméretű terménytárolók, szárítók és tisztítók 
építésére, korszerűsítésére 
 

Újabb, mintegy 19,68 milliárd forint keretösszegre pályázhatnak a mezőgazdasági termelők és 

csoportjaik a Miniszterelnökség 2016. június 6-án meghirdetett felhívásának köszönhetően. A 

gazdálkodók a Vidékfejlesztési Program „Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító 

építése, korszerűsítése” című pályázat keretében juthatnak támogatáshoz.  A most megjelent 

felhívás elsődleges célja a magyar mezőgazdaság versenyképességének javítása a megtermelt 

szántóföldi termények tárolási és szárítási kapacitásainak, valamint erőforrás-

hatékonyságának biztosításával. A pályázat keretében terményszárító létesítésére, maximum 

5000 tonna termény tárolásához szükséges terménytároló-kapacitás, valamint univerzális 

magtisztítók, elő- és utótisztítók kialakítására nyílik lehetőség. Az ügyfelek egyéni projekt 

esetén maximum 100 millió forint, kollektív projekt esetén pedig maximum 300 millió forint 

vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek. 

 

A pályázati felhívás részleteiről a www.szechenyi2020.hu weboldalon tájékozódhatnak az 

érintettek. A pályázatok kizárólag elektronikus úton nyújthatóak be a www.mvh.gov.hu 

weboldalon 2016. augusztus 5. és 2018. augusztus 6. között. Az első értékelési határnap 2016. 

október 5. Ezen időszak alatt benyújtott projektek együttesen kerülnek elbírálásra. 

 

Forrás: www.kormany.hu, Miniszterelnökség 

 

4,5 milliárd forint vízvédelmi és élőhelyfejlesztési célú nem termelő 
beruházásokra  
 

A Miniszterelnökség két pályázati felhívást jelentetett meg a Vidékfejlesztési Program 

keretében 2016. június 10-én, amelyek elsősorban az éghajlatváltozással összefüggő 

problémák kezelését, vizeink mennyiségi és minőségi védelmét, valamint a biodiverzitás 

megőrzését szolgálják. A Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és vizes 

élőhely létrehozása, fejlesztése című pályázat keretében 1 milliárd forint áll az aktív 

mezőgazdasági termelők rendelkezésére a területi vízvisszatartás, a szennyezések 

csökkentése, valamint a vizeink mennyiségi és minőségi védelmének megteremtésére. A 

pályázat keretében elnyerhető területalapú, vissza nem térítendő támogatásra 2016. július 11. 

és 2018. július 11. között nyújthatják be kérelmüket az érintettek. Az első értékelési határnap 

2016. augusztus 9.  

Az Élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások című felhívásra 3,51 milliárd forintot 

különített el a Miniszterelnökség. A támogatás célja, a mezőgazdasági táj ökoszisztéma-

szolgáltatásainak fejlesztése, a fajok és élőhelyek természetvédelmi helyzetének megőrzése, 

javítása, valamint a Natura 2000 területek, illetve a magas természeti értékkel rendelkező 

gazdálkodási rendszerek közjóléti funkciójának erősítése. Az aktív mezőgazdasági termelők a 

pályázat keretében célterületenként 400 eurónak megfelelő forintösszegű támogatást 

igényelhetnek hektáronként. Az ügyfelek 2016. július 11. és 2018. július 31. között 

nyújthatják be pályázataikat. Az első értékelési határnap ebben az esetben is 2016. augusztus 

9.  

A pályázati felhívások részleteiről a www.szechenyi2020.hu weboldalon tájékozódhatnak az 

érintettek. A pályázatok kizárólag elektronikus úton nyújthatóak be a www.mvh.gov.hu 

weboldalon. Az értékelési határnapokig benyújtott projekteket együttesen bírálják el. 

 

Forrás: www.kormany.hu, Miniszterelnökség 

 

http://www.szechenyi2020.hu/
http://www.mvh.gov.hu/
http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/agrar-videkfejlesztesert-felelos-allamtitkar/hirek/tobb-mint-19-milliard-forint-kismeretu-termenytarolok-szaritok-es-tisztitok-epitesere-korszerusitesere
http://www.szechenyi2020.hu/
https://www.mvh.gov.hu/
http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/agrar-videkfejlesztesert-felelos-allamtitkar/hirek/4-5-milliard-forint-vizvedelmi-es-elohelyfejlesztesi-celu-nem-termelo-beruhazasokra
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Újraindul a háztartási nagygépek cseréje az Otthon Melege Program 
keretében 
 

2016. július 4-étől 500 millió forintos keretösszeggel vissza nem térítendő támogatást biztosít 

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium háztartási nagygépek (hűtő- és fagyasztóberendezések) 

cseréjéhez. A pályázati folyamatban előnyt élveznek az energiatakarékos készülékek 

beszerzését tervező nagycsaládosok és nyugdíjasok. A kormány számára alapvető fontosságú, 

hogy olyan programokkal támogassa a családokat, amelynek köszönhetően a háztartások 

energiafelhasználása érzékelhető mértékben csökken. A 2014 szeptemberében indult Otthon 

Melege Program eddig közel 17 milliárd forint keretösszegben biztosított támogatást, 

melynek eredményeként mára több mint 85 ezer háztartás energiahatékonysága javult. 

 

A háztartási nagygépek cseréje alprogram újranyitásának célja, hogy csökkentse a 

nyugdíjasokat és nagycsaládosokat terhelő kiadásokat, akik 2016 júliusától adhatják be 

pályázatukat személyenként és lakásonként legfeljebb egy háztartási nagygép cseréjére, ha 

korábban nem cseréltek háztartási gépet a pályázat keretében. A vissza nem térítendő 

támogatásban részesíthető pályázatokat az arányosan elérhető energia- és CO2-megtakarítás 

figyelembevételével rangsorolják. 

 

A vissza nem térítendő támogatás mértéke az új hűtőgép vagy fagyasztógép vételárának 50 

százaléka, azzal a kitétellel, hogy a támogatás összege A+ energiaosztályú készülék választása 

esetén maximum 25.000 forint, A++ energiaosztály esetén 35.000 forint, míg A+++ 

energiaosztályú háztartási nagygép esetén maximum 45.000 forint. Az ügyfélkapus 

regisztrációval rendelkező nyugdíjasok és nagycsaládosok a pályázati portálon keresztül, 

elektronikus úton nyújthatják be támogatási kérelmeiket 2016. július 4-jétől a rendelkezésre 

álló forrás kimerüléséig. Amennyiben marad rendelkezésre álló forrás, úgy 2016. július 6-tól 

más magánszemélyek is pályázhatnak, ha korábban nem cseréltek háztartási gépet a pályázat 

keretében. A pályázati útmutató megtekinthető a www.kormany.hu illetve a https://hgcs-

2016.nfsi.hu/ oldalon. 

 

Forrás: www.kormany.hu, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium/fejlesztes-es-klimapolitikaert-valamint-kiemelt-kozszolgaltatasokert-felelos-allamtitkarsag/hirek/ujraindul-a-haztartasi-nagygepek-csereje-az-otthon-melege-program-kereteben
https://hgcs-2016.nfsi.hu/
https://hgcs-2016.nfsi.hu/
http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium/fejlesztes-es-klimapolitikaert-valamint-kiemelt-kozszolgaltatasokert-felelos-allamtitkarsag/hirek/ujraindul-a-haztartasi-nagygepek-csereje-az-otthon-melege-program-kereteben
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Pályázati hírek 

Átadták a 2015. évi Magyarországi Falumegújítási Díjakat  

Dr. Dukai Miklós, a Belügyminisztérium önkormányzati helyettes államtitkára május 27-én, 

Komlóskán (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) átadta a Magyarországi Falumegújítási Díj – 

2015. évi díjazottjainak járó elismeréseket. Mintahogyan arról már beszámoltunk Hírlevelünk 

2016. évi 1. számában, az elismerésben – három kategóriában – összesen tizenkilenc település 

részesült. Az első helyezést a falufejlesztés legkiemelkedőbb minőségű megvalósításáért a 

Zala megyei Nagypáli község érdemelte ki. 

A pályázatokat elbíráló Falumegújítási Szakértői Bizottság a belügyminiszter és a 

miniszterelnökséget vezető miniszter által kinevezett képviselőkből, összesen 9 főből állt. A 

Bizottság – a pályaművek áttanulmányozása mellett – helyszíni bejárások, konzultációk révén 

is vizsgálta a legjobb pályázatokat benyújtó települések falumegújítási tevékenységét. A 

tavalyi pályázatot meghirdetők célja, hogy felkutassák, díjazzák és ezzel "reflektorfénybe 

állítsák" azokat a települési közösségeket, amelyek kimagaslóan és példaértékűen végzik 

jövőbemutató fejlesztési munkájukat. A Bizottság örömmel állapította meg, hogy sosem volt 

még ilyen magas a beadott pályaművek színvonala, ami jelentősen megnehezítette a 

döntéshozatalt. A győztest a Belügyminisztérium nevezte az Európai Falumegújítási Díjra. Az 

ünnepségen a belügyminiszter ajándékai, – dísztárgyak – illetve a két miniszter által aláírt 

dicsérő oklevelek kerültek átadásra. 

Forrás: www.kormany.hu/hu Belügyminisztérium, MTI 

Jelentős a túljelentkezés a településfejlesztési pályázatára 

 

Több mint háromszoros igény jelentkezett a Vidékfejlesztési Program településfejlesztési 

pályázatára, amelyet 2016. május 26-án – a forráskeret kimerülése miatt – függesztett fel az 

Irányító Hatóság.  

 

A Miniszterelnökség 2016. február 9-én hirdette meg a „Településképet meghatározó épületek 

külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai 

korszerűsítés” című pályázatot 26,88 milliárd forint keretösszeggel. A felhívásra 2016. május 

26-ig mintegy 85 milliárd forintnyi támogatási kérelem érkezett be, ezért döntött az Irányító 

Hatóság a pályázat felfüggesztése mellett. 

 

A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján elmondható, hogy a kistelepülési 

önkormányzatoktól érkezett be a legtöbb kérelem mintegy 47 milliárd forint értékben. Az 

egyházak közel 29 milliárd forint összegben nyújtottak be támogatási kérelmeket. A pályázat 

három célterülete közül a vidéki térségek településképét meghatározó épületek külső 

felújítását és energetikai korszerűsítését szolgáló felhívásra érkezett a legnagyobb igény. A 16 

milliárd forintos keretre több mint négyszeres, mintegy 67 milliárd forintnyi kérelem érkezett.  

 

http://www.kormany.hu/hu
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Nagyobb eséllyel juthatnak majd pozitív támogatási döntéshez azok az önkormányzatok, 

amelyek a közösségi céllal működő épületek korszerűsítéséhez elkülönített 7,2 milliárd 

forintos keret terhére kértek támogatást, ezen célterületre ugyanis 9,1 milliárd forint igény 

érkezett be. 

 

A Vidékfejlesztési Program beruházási felhívásaira beérkezett pályázatok jogosultsági és 

formai követelményeinek ellenőrzése folyamatos, a tartalmi rész elbírálására azonban az új 

állami projektértékelői rendszer felállása után kerül sor. Az új rendszer keretében már nem 

csak a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal kollégái értékelhetik majd a pályázatokat, 

hanem azok a kormányzati alkalmazottak is, akik a vonatkozó névjegyzékbe sikeresen 

jelentkeznek. 

 

Forrás: www.kormany.hu, Miniszterelnökség 

 

Bővül a családi házak felújításánál elszámolható költségek köre 
 

A beérkezett lakossági és szakmai észrevételek alapján módosul az Otthon Melege Program 

családi házak energetikai korszerűsítésére és felújítására meghirdetett 5 milliárd forint 

keretösszegű alprogramjának Pályázati Útmutatója.  

 

Támogatás továbbra is az elszámolható költségek 40-55 százalékára igényelhető a 

megvalósítandó fejlesztés összetettségétől függően, ezzel ösztönözve az épületek komplex 

fejlesztését. Az elszámolható költségek 45 százaléka, legfeljebb 1,5 millió forint eddig abban 

az esetben volt igényelhető, ha a pályázó egy energiahatékonysági fejlesztés mellett legalább 

egy megújuló energiát hasznosító rendszert is kiépít. A módosítás szerint akkor is jár a 

támogatás, ha a támogatott beruházásban kettő vagy több energiahatékonysági fejlesztést 

valósítanak meg megújuló energiát hasznosító rendszer kiépítése nélkül. A pályázók segítése 

érdekében egyszerűbbé váltak a szükséges csatolandó mellékletek és az elszámoláshoz 

szükséges dokumentumok. A módosított Pályázati Útmutató elérhető a www.kormany.hu és a 

csaladihaz2016.nfsi.hu oldalon. 

 

A minél több sikeres pályázat benyújtása érdekében meghosszabbodik a felkészülési időszak 

is: a támogatási kérelmeket 2016. augusztus 15-től a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig 

nyújthatják be a pályázati portálon keresztül, elektronikus úton az ügyfélkapus regisztrációval 

rendelkező magánszemélyek. Az Otthon Melege Program hatodik alprogramjának célja a 

családi házak energetikai korszerűsítése és felújítása. A támogatás az épületek homlokzati 

nyílászáróinak cseréjére, homlokzatok hőszigetelésére, épületgépészeti rendszerek (pl. 

kazánok, radiátorok) energia-megtakarítást eredményező cseréjére, felújítására, és az épület 

gépészeti rendszeréhez csatlakozó megújuló energiafelhasználás kialakítására (napelemes 

rendszerek, napkollektoros rendszerek, biomassza kazánrendszerek kiépítése) fordítható. 

 

A rendelkezésre álló 5 milliárd forintos keretösszeg elosztása régiónként, az épületszámmal 

arányosan történik. A vissza nem térítendő támogatásban részesíthető pályázatokat az elérhető 

CO2-megtakarítás figyelembevételével rangsorolják. Az alprogram keretében kizárólag a 

hagyományos technológiával 1996 előtt épült és 1995. december 31-ig kiadott építési 

engedéllyel rendelkező, egy lakásos, legfeljebb 135 m
2
 fűtött alapterületű, a pályázatot 

benyújtó magánszemély tulajdonában álló és a pályázat benyújtását megelőzően használatban 

lévő (lakott) családi házak energetikai korszerűsítésére nyújtható vissza nem térítendő 

támogatás. Az igényelhető támogatás maximális összege továbbra is 2,5 millió forint. 

 

http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/agrar-videkfejlesztesert-felelos-allamtitkar/hirek/jelentos-a-tuljelentkezes-a-miniszterelnokseg-telepulesfejlesztesi-palyazatan
http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium/fejlesztes-es-klimapolitikaert-valamint-kiemelt-kozszolgaltatasokert-felelos-allamtitkarsag/hirek/bovul-a-csaladi-hazak-felujitasanal-elszamolhato-koltsegek-kore
http://www.csaladihaz2016.nfsi.hu/
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A kormány számára alapvető fontosságú, hogy olyan programokkal támogassa a családokat, 

amelynek köszönhetően a háztartások energiafelhasználása érzékelhető mértékben csökken. A 

2014 szeptemberében indult Otthon Melege Program eddig közel 17 milliárd forint 

keretösszegben biztosított támogatást, melynek eredményeként mára több mint 85 ezer 

háztartás energiahatékonysága javult.  A meghirdetett pályázati konstrukciók célja, hogy 

gyors, megfelelő intenzitású támogatáshoz juttassák a lakosságot az ország egész területén. A 

támogatások felhasználásával jelentősen javulhat a lakossági energia-felhasználás 

hatékonysága, csökkenhet a hazai szén-dioxid-kibocsátás, mindez nagymértékben hozzájárul 

a hazai klímavédelmi és energiahatékonysági célok eléréséhez. 

 

Forrás: www.kormany.hu, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Kommunikációs Főosztály 

 

 

Figyelmébe ajánljuk 

Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság RÉszreVétel című programja 
 

Érdekel, hogy mi lesz a településeddel húsz év múlva? Mindig is érdekelt, hogyan tehetsz a 

saját településedért? Felismerted, hogy mi hiányzik a településről? Észrevetted, hogy mi az, 

ami nem jó? Szeretnél változást elérni saját lakóhelyeden? Szeretnéd, ha ez által a közösség 

tagjainak életminősége javulna? Akkor csatlakozz a RÉszreVétel című programhoz! 

 

MI EZ? – Ifjúsági közösségek és döntéshozók aktív bevonásával megvalósuló, fenntartható 

települések jövőtervezése. 

KIKNEK? – Olyan legalább 8-10 fős települési ifjúsági közösségeket (elsősorban a Nyugat-

Magyarországi és a Közép-Magyarországi régiókból) várunk, akik nyitottak a változásra és 

szeretnének részt venni egy projektben, amelyben fenntartható közösségek tervezésével 

ismerkedhetnek meg. 

HOGYAN? – A közösségek aktív vezetőit (18-30 év közötti), koordinátorait egy három 

alkalomból álló ingyenes képzésre hívjuk meg, ahol elsajátíthatják azokat az alapkészségeket, 

amelyek a településeken a jövőtervezéshez szükségesek. 

 

MIKOR? – Nyugat-magyarországi képzések (Zalabér) 

I. 2016. június 30 – július 3.  

II. 2016. július 27 – augusztus 1.  

III. 2016. szeptember 8-11. 

Jelentkezési határidő: 2016. június 20. 

 

Közép- magyarországi képzések (Budapest) 

I. 2016. július 14-17.  

II. 2016. augusztus 3-8.  

III. 2016. szeptember 22-25. 

Jelentkezési határidő: 2016. június 30. 

HOGYAN TUDSZ RÉSZT VENNI? – Csak töltsd ki a RÉszreVétel program weboldalán 

(www.reszrevetel.hu) található jelentkezési űrlapot, https://reszrevetel.hu/jelentkezz/  

 

Forrás: Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság (www.gyiot.hu, www.gyiöt.hu)  

http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium/fejlesztes-es-klimapolitikaert-valamint-kiemelt-kozszolgaltatasokert-felelos-allamtitkarsag/hirek/bovul-a-csaladi-hazak-felujitasanal-elszamolhato-koltsegek-kore
http://www.reszrevetel.hu/
https://reszrevetel.hu/jelentkezz/
http://www.gyiot.hu/
http://www.gyiöt.hu/
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