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1. Fejezet – Önkormányzati Tudástár V. – Tájékoztatás a 

koronavírus terjedés megakadályozására vonatkozó 

intézkedésekről, eljárásrendről V. 

 

Tisztelt Olvasóink!  

Tájékoztatjuk Önöket, hogy kiadványunk jelen száma rendhagyó. A folyamatos és naprakész 

tájékoztatás érdekében az 1. Fejezetben a járványhelyzettel kapcsolatos legfontosabb 

információkat találják. A 2. Fejezetben olvashatják a már jól megszokott rovataink 

összeállításait. 

 

Kérjük, a továbbiakban is kísérjék figyelemmel az Ebr rendszerén, a Belügyminisztérium és 

az önkormányzatok zárt levelezőrendszerén (ÖEPS) érkező tartalmakat, valamint a 

kormányzati portálokat (www.kormany.hu, www.koronavirus.gov.hu), ahol hiteles és aktuális 

információkhoz juthatnak. 

 

AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK A VESZÉLYHELYZET 

IDEJÉRE 

 

Tisztelt Intézményfenntartó Asszony! Tisztelt Intézményfenntartó Úr! 

 

Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) 

Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, 

valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25) EMMI határozatában (a 

továbbiakban: EMMI határozat) a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások 

vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg, melyre jelen levelükben 

részletesen kitérünk. Kérjük, hogy ezeket figyelmesen olvassák el és ennek megfelelően 

járjanak el, illetve ez alapján tájékoztassák az érdeklődő szülőket, törvényes 

képviselőket (a továbbiakban együtt: szülő) is. 

 

 

 

http://www.kormany.hu/
http://www.koronavirus.gov.hu/
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1. A kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvodák felvételi eljárása 

A kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvodák 2020. április 17-éig fogadják a 

szülők beiratkozásra vonatkozó szándéknyilatkozatait – melyben a szülőknek meg kell 

jelölniük a gyermek kötelező felvételt biztosító óvodájának adatait is. A 

szándéknyilatkozatokat elektronikus úton, telefonon vagy különösen indokolt esetben 

személyesen tehetik meg a szülők a kiválasztott óvoda felé. 

 

A kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvodák az óvodai beiratkozásokat 

április 2. és április 20. között tartja meg a veszélyhelyzet által megkövetelt 

egészségügyi szempontokra különös figyelemmel. A szülők által megadott 

szándéknyilatkozatok alapján elkészítik a beiratkozás időpontjára vonatkozó beosztást, 

melyről az érintett szülőket haladéktalanul értesítik. A kötelező felvételi körzettel nem 

rendelkező óvoda vezetője a gyermek óvodába történő felvételéről 2020. április 20-

ig dönt, és erről írásban értesíti a szülőket, valamint az érintett gyermek kötelező 

felvételi lehetőségét biztosító óvoda vezetőjét. A gyermek felvételét követően a 

gyermeket be kell jelenteni a KIR személyi nyilvántartásába.  

 

2. A kötelező felvételi körzettel rendelkező óvodák felvételi eljárása 

A kötelező felvételt biztosító óvoda – szükség szerint a település többi kötelező 

felvételt biztosító óvodájával és fenntartójával egyeztetett módon – a fenntartójától 

megkapott lista alapján 2020. április 21-ig felveszi a felvételi körzetébe tartozó 

valamennyi olyan gyermeket, akik vonatkozásában nem érkezett hozzá jelzés 

arról, hogy másik óvoda felvette volna őket. Ezekben az esetekben a beiratkozáshoz 

szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd 

sor. A gyermek felvételét követően a felvételről írásban értesíteni kell az érintett 

szülőt, valamint a gyermeket be kell jelenteni a KIR személyi nyilvántartásába.  

 

Abban az esetben, ha a kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettségének 

teljesítését követően a szabad férőhelyei alapján további felvételi kérelmeket is 

teljesíteni tud, úgy a hozzá beérkezett, nem a felvételi körzetben élő gyermekek 

felvételére vonatkozó szülői szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan, a 

veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra különös figyelemmel 

beiratkozási beosztást készít és erről az érintett szülőt haladéktalanul értesíti. A 

kötelező felvételi körzettel rendelkező óvoda a felvételi körzetébe nem tartozó 

gyermekek felvételére vonatkozóan legkésőbb 2020. április 30-áig döntést hoz, 

melyről írásban értesíti az éritett szülőket, valamint a gyermek kötelező felvételét 

ellátó óvoda vezetőjét és az érintett gyermeket bejelenti a KIR személyi 

nyilvántartásába. 

 

Abban az esetben, ha Ön kötelező felvételi körzettel rendelkező óvodát tart fenn, 2020. 

február 28-án küldött, KIR/899-2/2020. ügyiratszámú levelünkben értesítettük az 

óvodaköteles korú gyermekek nyilvántartásának megnyitásáról, illetve a belépéshez 

szükséges tudnivalókról. Kérjük, hogy ez alapján a levelünk alapján – amennyiben ezt még 

nem tette meg – gondoskodjon a kötelező felvételt biztosító óvodája számára a beiratkozáshoz 

szükséges gyermekek adatait tartalmazó lista megküldéséről. 
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Tájékoztatjuk, hogy a felvétellel kapcsolatos tudnivalókról az Oktatási Hivatal a nevelési-

oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1c) bekezdése alapján értesítést küld az érintett 

gyermekek lakcímére is postai úton. A postai értesítések a kézbesítési időtől függően 

várhatóan 2020. április 6-10. között fognak megérkezni. 

 

Budapest, 2020. március 27. 

Együttműködését köszönjük! 

 

Oktatási Hivatal 

TÁJÉKOZTATÓ A KÖTELEZŐ FELVÉTELT BIZTOSÍTÓ ÓVODÁK FENNTARTÓI 

RÉSZÉRE 

 

Tisztelt Fenntartó Asszony! Tisztelt Fenntartó Úr! 
 

2020. január 1-jétől az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) feladata – többek között – 

az óvodaköteles gyermekek nyilvántartásának vezetése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 45. § (8) bekezdés, valamint az Oktatási Hivatalról 

szóló 121/2013. (IV. 26.) Korm. rendelet 15/F. § értelmében. Ezen feladathoz kapcsolódóan a 

Hivatal adatokat szolgáltat a kötelező felvételi körzetben felvételt biztosító intézmények 

fenntartói számára az óvodaköteles korba lépő, valamint az óvodaköteles korú gyermekekről. 

 

A mai napon – a fentiekben megjelölt feladathoz kapcsolódóan – a Hivatal elindította az 

óvodaköteles gyermekek nyomon követését biztosító informatikai rendszerét. A rendszerbe a 

https://www.kir.hu/kir2tankot oldalon lehet bejelentkezni, a Fenntartói belépés menüpontban 

a fenntartó nyolcjegyű KIR fenntartói azonosítójának megadásával (felhasználónévként is az 

azonosítót kell feltüntetni) és a hozzá kapcsolódó jelszó megadásával. Amennyiben nem 

ismert a nyolcjegyű fenntartói azonosító, úgy a KIR publikus intézménykeresőjében 

(https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso) a fenntartó neve alapján, a 

találati listában a fenntartó adatainak megtekintésével kinyerhető a szükséges adat. 

 

Abban az esetben, ha elfelejtette a fenntartói azonosítóhoz (felhasználónévhez) tartozó jelszót, 

a www.oktatas.hu oldal KIR hivatali ügyek menüpontjának a KIR Fenntartói jelszó 

módosítása, elfelejtett fenntartói jelszó menüpontjában vagy a https://www.kir.hu/kir2_pass 

direkt linken igényelhető. A jelszót a rendszer a KIR intézménytörzsi nyilvántartásban 

rögzített e-mail címre küldi ki. Abban az esetben, ha ez az e-mail cím elavult, az 

adatszolgaltatas@oh.gov.hu címen kérheti ennek módosítását egy hivatalos (aláírt, 

lepecsételt) kérelem beküldésével. Az e-mail cím módosítását követően már tud új jelszót 

igényelni a fentebb részletezett módon. 

 

A rendszer használatával kapcsolatban a következő információkra hívom fel a figyelmét: 

1. A bejelentkezést követően a nyitólapon jelennek meg a legfontosabb adatok az Önök 

illetékességi területén tartózkodási címmel vagy állandó lakcímmel rendelkező 

https://www.kir.hu/kir2tankot
https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso
http://www.oktatas.hu/
https://www.kir.hu/kir2_pass
mailto:adatszolgaltatas@oh.gov.hu
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gyermekekről. A rendszer össze van kötve a KIR személyi nyilvántartással, a 

kötelezettség teljesítése, illetve nem teljesítése az ott szereplő jogviszonyadatok 

alapján, az illetékességi területek pedig a Belügyminisztérium személyiadat- és 

lakcímnyilvántartásából (SZL) kapott lakóhelyadatok alapján kerülnek megállapításra. 

A kötelezettek között tehát kizárólag azok a gyermekek szerepelnek, akik szerepelnek 

a Belügyminisztérium SZL nyilvántartásában. 

2. Az összes, az Önök illetékességi területén lévő gyermekek számát a kötelezettségüket 

teljesítő (zöld blokk) és kötelezettségüket nem teljesítő (piros blokk) gyermekek 

száma adja. Fontos, hogy a kötelezettségüket nem teljesítők között azok 

szerepelnek, akiknek az adott évben (2020) fennálló vagy jövőbeli kötelezettségük 

van és jelenleg nincs nyitott, óvodai jogviszonyuk a KIR személyi nyilvántartás 

alapján. Ez alapján tehát – az óvodai beiratkozásig – itt szerepelnek azok a 

gyermekek is, akik leendő első osztályosként még csak óvodai jogviszonnyal 

rendelkeznek. A nyitólapon megjelölt halasztók (sárga blokk) tartalmazzák azoknak a 

listáját, akik bár életkoruk alapján óvodakötelezettek, vagy adott évben azzá válnak, 

de rendelkeznek 2019. december 31-ig a jegyző által, 2020. január 1-jétől a területileg 

illetékes járási hivatal által kiadott felmentéssel vagy a bölcsőde által bejelentett 

halasztással az óvodakezdésüket illetően, vagy bejelentést tettek, hogy 

óvodakötelezettségüket külföldön teljesítik, így a magyarországi kötelezettségük 

szünetel. A negyedik (rózsaszín) blokkban pedig azok szerepelnek, akik 2020 

szeptemberében érik el az óvodaköteles kort (és nem rendelkeznek érvényes 

halasztással). Az óvodai beiratkozás előkészítéséhez tehát azoknak a listáját kell 

legyűjteni, akik ebben a blokkban meghatározott szűrőfeltételeknek felelnek 

meg. 

3. Az egyes blokkokban a Tovább a gyermekek, tanulókhoz gombra kattintva érhető el 

azoknak a beállításoknak megfelelően szűrt érintetti lista, ami az adott, nyitólapon 

szereplő blokk leírásának felel meg. Az így előállt listákat az Exportálás gomb 

használatával lehet kinyerni. Ezek a szűrőbeállítások egyedileg is használhatóak a 

Kötelezettségek menüpontban, ahol lehetőség van szűrés nélkül valamennyi, az 

illetékességi területen érintett gyermeket listázni, vagy egyedi szűrőfeltételeknek 

megfelelően listát készíteni, illetve egyedi keresést indítani. Fontos, hogy kizárólag 

olyan gyermek adatának keresésére, illetve megtekintésére van lehetőség, aki a 

fenntartó illetékességi területén tartózkodási címmel vagy lakcímmel rendelkezik.  

 

Tájékoztatom, hogy a halasztással rendelkezők esetében a Hivatal a jegyzőktől begyűjtötte 

azoknak a gyermekeknek a listáját, akiknek a jegyzők kiadtak olyan engedélyt, mely alapján 

az érintettek később kezdik meg az óvodai kötelezettségük teljesítését, mint ahogyan az az 

életkoruk alapján indokolt lenne. Ezen kívül a járási hivatalok, valamint a bölcsődék március 

hónapban kapnak majd hozzáférést a rendszerhez, hogy rögzíthessék azoknál a gyermekeknél 

a halasztási adatokat, akik nem kezdik meg 2020 szeptemberében az óvodakötelezettségük 

teljesítését annak ellenére, hogy 2020. augusztus 31-éig betöltik a harmadik életévüket. 
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Felhívom figyelmét, hogy bár a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. EMMI rendelet (VIII. 31.) 20. § (7) bekezdése 

értesítési kötelezettséget ír elő a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője számára, melyben 

jelzi a Hivatal számára, ha valamely gyermeket nem íratták be, ebben az esetben a Hivatal 

külön értesítésére nincs szükség. Tekintettel arra, hogy a köznevelési intézmények a KIR 

tanulói nyilvántartásban öt napon belül bejelentik az új jogviszonyokat, illetve az egyéb 

változásokat, így a Hivatal a központi nyilvántartás alapján nyomon tudja követni a 

változást, külön bejelentésre nincs szükség. 

 

A rendszer használatát segítő felhasználói útmutató elérhető a rendszer jobb felső sarkában 

megnyitható legördülő lista Súgó menüpontjából vagy a következő direkt linken: 

https://www.kir.hu/kir2tankot_test/Content/Sugo.pdf. 

 

Amennyiben a felhasználói útmutató áttanulmányozását követően további segítségre lenne 

szüksége, kérem, hogy keresse ügyfélszolgálatunkat a 1/374-2450 telefonszámon hétfőtől 

csütörtökig 8:00-16:30 óra között pénteken 8:00-14:00 óra között, vagy írjon e-mailt az 

adatszolgaltatas@oh.gov.hu címre. 

 

Budapest, 2020. február 28. 

Urbán Ferenc Ábel 

főosztályvezető 

Oktatási Hivatal 

Köznevelési Nyilvántartási Főosztály 

 

A 2020/2021. NEVELÉSI, ILLETVE TANÉVRE TÖRTÉNŐ ÓVODAI, VALAMINT 

ÁLTALÁNOS ISKOLAI BEIRATKOZÁSRÓL SZÓLÓ 7/2020 (III. 25.) EMMI 

HATÁROZAT 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 51. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörömben eljárva – 

figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre – a 

következő határozatot hozom: 

1. A veszélyhelyzetre tekintettel a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások 

során a következőképpen kell eljárni: 

a) Ha a szülő, törvényes képviselő (a továbbiakban együtt: szülő) nem a kötelező felvételt 

biztosító óvodába szeretné gyermekét beíratni, akkor erre irányuló szándékának 

bejelentését – a kötelező felvételt biztosító óvoda nevének és címének megjelölésével, 

elektronikus úton, telefonon vagy különösen indokolt esetben személyesen – az általa 

választott óvoda vezetője 2020. április 17-ig fogadja. 

b) A körzettel nem rendelkező óvoda az oda jelentkezők részére a beiratkozást 2020. április 

2 – április 20. között tartja. Az óvoda az a) alpontban foglalt szándéknyilatkozatok alapján 

https://www.kir.hu/kir2tankot_test/Content/Sugo.pdf
mailto:adatszolgaltatas@oh.gov.hu
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folyamatosan – a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra 

figyelemmel – elkészíti a beiratkozások időpontjára vonatkozó beosztást, amelyről a 

szülőt haladéktalanul tájékoztatja. 

c) A körzettel nem rendelkező óvoda a gyermek felvételéről legkésőbb 2020. április  20-ig 

dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, az érintett gyermek kötelező 

felvételét biztosító óvoda vezetőjét, továbbá a gyermek felvételét bejelenti a köznevelés 

információs rendszerébe. 

d) A kötelező felvételt biztosító óvoda – szükség szerint a település többi kötelező felvételt 

biztosító óvodájával, valamint a fenntartójával egyeztetett módon – 2020. április 21-ig 

hivatalból felveszi azon érintett gyermeket, aki vonatkozásában nem érkezett jelzés arról, 

hogy más óvoda felvette.  

e) A kötelező felvételt biztosító óvoda a d) alpontban foglalt felvételi döntésről értesíti a 

szülőt, a gyermek felvételét pedig bejelenti a köznevelés információs rendszerébe. A 

beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására ebben az esetben a gyermek első óvodai 

nevelési napján kerül sor. 

f) Ha a kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettsége teljesítése után további 

felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, az a) alpont szerint hozzá eljuttatott 

szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan – a veszélyhelyzet által megkövetelt 

egészségügyi szempontokra figyelemmel – beiratkozási beosztást készít, ennek alapján a 

szülőt a beiratkozás részére rendelkezésére álló időpontjairól haladéktalanul tájékoztatja. 

Kötelező felvételt biztosító óvoda a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére 

vonatkozóan 2020. április 30-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, 

az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító óvoda vezetőjét, továbbá a gyermek 

felvételét bejelenti a köznevelés információs rendszerébe. 

 

2. A veszélyhelyzetre tekintettel a 2020/2021. tanítási évre történő általános iskolai 

beiratkozások során a következőképpen kell eljárni: 

a) Ha a szülő nem a kötelező felvételt biztosító általános iskolába szeretné gyermekét 

beíratni, akkor erre irányuló szándékának bejelentését – a kötelező felvételt biztosító 

általános iskola nevének és címének megjelölésével, elektronikus úton, telefonon vagy 

különösen indokolt esetben személyesen – az általa választott általános iskola vezetője 

2020. április 24-ig fogadja. Ezt a KRÉTÁ-val rendelkező intézmények a KRETA 

segítségével bonyolítják le.  

b) A körzettel nem rendelkező általános iskola az oda jelentkezők részére a beiratkozást 

2020. április 6 – április 24. között tartja. Az általános iskola az a) alpontban foglalt 

szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan – a veszélyhelyzet által megkövetelt 

egészségügyi szempontokra figyelemmel – elkészíti a beiratozások időpontjára vonatkohó 

beosztást, amelyről a szülőt haladéktalanul tájékoztatja. Ezt a KRÉTÁ-val rendelkező 

intézmények a KRÉTA segítségével bonyolítják le. 

c) A körzettel nem rendelkező általános iskola a gyermek felvételéről legkésőbb 2020. 

április 27-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, az érintett gyermek 

kötelező felvételét biztosító általános iskola vezetőjét, továbbá a tanuló felvételét bejelenti 

a köznevelés információs rendszerébe. 
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d) A kötelező felvételt biztosító általános iskola 2020. április 28-ig hivatalból felveszi a 

körzetébe tartozó azon gyermeket, aki vonatkozásában nem érkezett jelzés arról, hogy más 

általános iskola felvette, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt. A 

beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a 2020/2021. tanítási év első napján kerül 

sor. 

e) Ha a kötelező felvételt biztosító általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után 

további felvételi kérelmeket is teljesítni tud, az a) alpont szerint hozzá eljuttatott 

szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan – a veszélyhelyzet által megkövetelt 

egészségügyi szempontokra figyelemmel – elkészíti a beiratkozások időpontjára 

vonatkozó beosztást, amelyről a szülőt haladéktalanul tájékoztatja. A kötelező felvételt 

biztosító általános iskola a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan 

2020. május 21-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt, az érintett 

gyermek kötelező felvételét biztosító általános iskola vezetőjét, továbbá a tanuló felvételét  

bejelenti a köznevelés információs rendszerébe. 

 

3. A kijelölt óvoda, a kijelölt iskola a sajátos nevelési igényű gyermeket 2020. április 28-ig 

hivatalból felveszi, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt. 

4. A gyermek általános iskolai felvételéről szóló értesítésben az állami iskola felkéri a szülőt, 

hogy legkésőbb két héten belül nyilatkozzon arról, hogy gyermeke számára hit- és erkölcstan 

vagy etika óra, továbbá hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén melyik egyház hit- és 

erkölcstan oktatásának megszervezését kéri. 

5. Elrendelem e határozat azonnali végrehajtását. 

Budapest, 2020. március 25. 

Prof. Dr. Kásler Miklós 

emberi erőforrások minisztere 

 

AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP RENDSZER TÁVOLI (OTTHONI) ELÉRÉSÉVEL 

KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK 

 

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Polgármester Úr! 

Tisztelt Jegyző Asszony! Tisztelt Jegyző Úr! 

Tisztelt Felhasználók! 

 

A magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt 

veszélyhelyzetre tekintettel az Önkormányzati ASP Alkalmazásokat Támogató Főosztály az 

ASP rendszer további zavartalan működtetése érdekében alábbi tájékoztatást adja.  

 

Az önkormányzati ASP rendszer működtetőjeként a Magyar Államkincstár továbbra is 

biztosítja a rendszer elérhetőségét és a bejelentések kezelését. A Magyar Államkincstár 

munkatársai mindent megtesznek azért, hogy az ASP rendszerek és azok funkciói továbbra is 

elérhetőek legyenek az Önök számára.  
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Kérjük, hogy amennyiben önkormányzatuk esetében az otthoni munkavégzés 

elrendelésre kerül, akkor az alábbi technikai feltételeket szíveskedjenek figyelembe 

venni. 

 

Tekintettel a kihirdetett veszélyhelyzetre és az ennek okán bevezetett tantermen kívüli, 

digitális munkarendre, valamint az óvodák, bölcsődék esetleges bezárására, tájékoztatjuk, 

hogy az önkormányzati ASP rendszer elérhetősége nem csak a Nemzeti Távközlési 

Gerinchálózaton (NTG) keresztül lehetséges, hanem minden publikus internethálózaton 

keresztül, tehát otthoni munkavégzés esetén saját hálózatból is. Nem javasoljuk azonban 

nyilvánosan (éttermek, pályaudvarok, nyilvános területek, stb.) elérhető wifi kapcsolat 

létesítését. 

 

A következőkben felsorolásra kerülnek azok a feltételek, amelyek az ASP rendszer eléréséhez 

bármely munkavégzési helyszín esetén szükségesek:  

1. Az ASP rendszer elsődleges azonosítási eszköze az elektronikus személyazonosító 

igazolvány (a továbbiakban: eSzig), ezért az ASP rendszer eléréséhez az eSzig 

mindenképpen szükséges.  

2. Az eSzig-el történő azonosításhoz a kártyaolvasó megléte is szükséges.  

3. Az ASP rendszer eléréséhez feltétlenül szükségesek továbbá az alábbiak:  

a. Az eSzig kliens telepítése az adott munkaállomásra. A telepítőkészlet a 

következő oldalon érhető el: http://www.eszemelyi.hu/letoltesek  

b. A Kártyaolvasó eszközmeghajtó szoftver telepítése az adott munkaállomásra  

c. Szoftveres tanúsítvány telepítése az adott munkaállomásra. A kapcsolat 

titkosítása minden esetben a szoftveres tanúsítvány segítségével történik, 

amely – ezen levélhez csatolva – ismételten megküldésre kerül.  

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a fenti pontokban ismertetett lépéseket minden, ASP 

rendszert használni kívánó munkatárs és munkaállomás esetén szükséges elvégezni, 

melyhez szükség esetén kérjük biztosítani a helyi informatikusok támogatását.  

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az eSzig segítségével történő bejelentkezés folyamatát a 

Keretrendszer felhasználói kézikönyv 5.3 fejezete tartalmazza. A bejelentkezéssel és 

összerendeléssel kapcsolatosan felmerülő problémákat egy Gyakran Ismételt Kérdések 

(GYIK) dokumentumba gyűjtöttük össze, mely az Alkalmazásközpont felületéről letölthető. 

(https://alkalmazaskozpont.asp.lgov.hu → Dokumentumtár menüpont → Letölthető 

dokumentumok \GYIK → Keretrendszer) 

 

Felhívjuk figyelmüket, hogy az elektronikusan ügyindítás, e-fizetés nem csupán az ügyfelek 

számára jelent biztonságos ügyintézési lehetőséget, de az ügyintézők számára is biztosítja az 

otthoni munkavégzés lehetőségét. A központilag publikált űrlapok listája elérhető az 

alkalmazásközpont honlapon.  

 

Javasoljuk, hogy a koronavírus-járvány miatti rendkívüli helyzetben tájékoztassák az 

állampolgárokat a személyes megjelenést nem igénylő elektronikus ügyintézés lehetőségéről 

az alábbi levél helyben szokásos módon történő közzétételével.  

 

 

 

http://www.eszemelyi.hu/letoltesek
https://alkalmazaskozpont.asp.lgov.hu/
https://alkalmazaskozpont.asp.lgov.hu/sites/asp/files/2019-11/elugy_elektronikus_urlap_kitoltesevel_kezdemenyezheto_eljarasok_2019.11.21.xlsx
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Javasolt tájékoztató levél:  

 

Biztonságos online ügyintézés a helyi önkormányzatoknál 

 

Az E-önkormányzat portál (Portál) az ASP rendszert igénybe vevő települések ügyfelei 

számára biztosít elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat.  

 

Személyes megjelenés, postai sorban állás nélkül küldhetik be kérelmeiket, bevallásaikat, 

ellenőrizhetik adószámla kivonatukat, feldolgozott bevallásaikat megtekinthetik és 

ingyenesen fizethetnek bankkártyával adót, díjat, illetékeket a kiválasztott önkormányzatnál.  

A Portál használata külön regisztrációt nem igényel. Első bejelentkezéskor a KAÜ-azonosítás 

(ügyfélkapus regisztráció, e-személyi igazolvány, telefonos azonosítás) és az Általános 

Szolgáltatási Feltételek (ÁSZF) elfogadása után használható.  

 

Az egyes funkciók használatáról a Tájékoztató a portálról menüben részletes leírás olvasható. 

 

A telepítéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő problémákkal az Magyar Államkincstár 

ASP Központ ad elsődlegesen segítséget, illetve elérhető a NISZ ügyfélszolgálata is az alábbi 

e-mailcímen: ugyfelszolgalat@nisz.hu 

Készítette: NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.  

 

A járványhelyzettel összefüggő jogszabályfigyelő 

 A 81/2020. (IV. 1.) KORM. RENDELET AZ EGÉSZSÉG ÉS ÉLET MEGÓVÁSA, 

VALAMINT A NEMZETGAZDASÁG HELYREÁLLÍTÁSA ÉRDEKÉBEN ELRENDELT 

VESZÉLYHELYZETTEL KAPCSOLATOS RENDKÍVÜLI INTÉZKEDÉSEKRŐL 

 

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 

hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 

rendelkezéseire, a 13. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott 

eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. 

https://ohp-20.asp.lgov.hu/kereses?sourceUrl=szolgaltatasok
https://ohp-20.asp.lgov.hu/gyik_technikai_feltetelek
https://ohp-20.asp.lgov.hu/tajekoztato
mailto:ugyfelszolgalat@nisz.hu
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törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. 

cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

1. Rendkívüli intézkedések  

1. § (1) A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 

szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) során a veszélyhelyzet 

elhárításáért felelős kormánytagként a miniszterelnököt jelöli ki.  

(2) A miniszterelnököt az (1) bekezdés szerinti feladatának ellátásában Koronavírus-

járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs (a továbbiakban: Operatív Törzs) 

segíti.  

2. § A külföldről érkező nem magyar állampolgárok személyforgalomban Magyarország 

területére – a 4. § (1), (2) és (5) bekezdésében meghatározott kivétellel – nem 

léphetnek be.  

3. § (1) Személyforgalomban külföldről érkező magyar állampolgárok – a 4. § (1), (2) és (5) 

bekezdésében meghatározott kivétellel –  

a) a Magyarországra való belépés során egészségügyi vizsgálaton esnek át, amely 

eltűrésére kötelesek,  

b) akiknél az egészségügyi vizsgálat COVID-19 fertőzés gyanúját állapítja meg, 

kijelölt karanténban kerülnek elhelyezésre,  

c) akiknél az egészségügyi vizsgálat során COVID-19 fertőzés gyanúja nem merül 

fel, kötelesek 14 napra lakóhelyükön vagy tartózkodási helyükön otthoni 

járványügyi megfigyelésnek alávetni magukat (a továbbiakban: hatósági házi 

karantén), azzal, hogy  

ca) a járványügyi hatóság e személyeket nyilvántartásba veszi,  

cb) a hatósági házi karanténra vonatkozó szabályok betartását az általános 

rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: 

rendőrség) ellenőrzi,  

d) akiknél az egészségügyi vizsgálat során COVID-19 fertőzés gyanúja nem merül 

fel, de nem rendelkeznek Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási 

hellyel,  

da) a hatósági előírásoknak megfelelően elhagyják Magyarország területét, 

vagy  

db) kijelölt karanténban kerülnek elhelyezésre.  

(2) Az (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti intézkedések nem alkalmazandóak, 

amennyiben a külföldről érkező magyar állampolgár hitelt érdemlően igazolja, hogy  

a) COVID-19 fertőzésből gyógyult, fertőzés tüneteit nem mutatja, vagy  

b) a belépést megelőzően legalább 14 napig járványügyi megfigyelés hatálya alatt 

állt.  

(3) Az (1) bekezdés c) és d) pontja szerint hatósági házi karanténban vagy kijelölt 

karanténban tartózkodók ellátásáról való gondoskodás a települési önkormányzat 

polgármesterének feladata.  

(4) Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és 

védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 5. § (3) bekezdése szerint kezelt 

személyes adatot az adatkezelő – a rendőrség járványügyi hatósági feladatainak 

ellátása érdekében – a rendőrség erre irányuló megkeresése esetén a rendőrség 

részére haladéktalanul, ingyenesen és más adattovábbítási kötelezettségéhez képest 

elsőbbséggel továbbítja. 
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(5) A járványügyi hatóság a hatósági házi karantén elrendeléséről vagy az 

egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) alapján a 

járványügyi elkülönítésről, járványügyi megfigyelésről, járványügyi zárlatról, 

valamint járványügyi korlátozásról szóló határozatot soron kívül továbbítja a 

rendőrség részére az ellenőrzési feladatainak ellátása érdekében.  

(6) A rendőrség a (4) bekezdésben meghatározott adatokat a járványügyi védekezés és a 

hatósági házi karantén szabályai megtartásának ellenőrzése céljából nyilvántartja. A 

nyilvántartásba nem vehető fel olyan adat, amely a járványügyi védekezés és a 

hatósági házi karantén szabályai megtartásának ellenőrzése céljából nem szükséges. 

A nyilvántartásban szereplő adatokat a hatósági házi karantén, a járványügyi 

elkülönítés, a járványügyi megfigyelés, a járványügyi zárlat, valamint a járványügyi 

korlátozás megszűnésének időpontjában törölni kell.  

(7) E kormányrendelet 2. és 3. §-a szerinti rendelkezései a teherforgalomra nem 

alkalmazandóak.  

4. § (1) A 2. §-ban és a 3. § (1) bekezdésében meghatározott rendelkezések alól – a (2) és az 

(5) bekezdés szerinti kivétellel – különös méltánylást érdemlő esetben a rendészeti 

országos rendőrfőkapitány-helyettes felmentést adhat, illetve egyedi magatartási 

szabályt állapíthat meg, ha  

a) az egészségügyi vizsgálat során COVID-19 fertőzés gyanúját nem állapították 

meg, és  

b) az érintettet a 3. § (1) bekezdés d) pont db) alpontja szerinti kijelölt karantén, 

valamint a hatósági házi karantén idejére nyilvántartásba vették.  

(2) Az országos rendőrfőkapitány  

a) a szomszédos állam polgárai esetében, valamint  

b) a humanitárius célból történő tranzitáthaladás során  

a határátlépésre, a Magyarország területén tartózkodásra, az áthaladásra, az útvonalra, a 

megállási lehetőségekre, a humanitárius tranzitforgalomra vonatkozó különös 

közlekedésre vonatkozó szabályokat határozatban is megállapíthat.  

(3) Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (2) 

bekezdésétől eltérően a (2) bekezdés szerinti határozatról készült közleményt a 

Hivatalos Értesítőben kell közzétenni.  

(4) A (2) bekezdés szerinti határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye, valamint bíróság 

előtt nem támadható meg.  

(5) A 2. §, a 3. § (1) bekezdése és az (1) bekezdés nem alkalmazandó a veszélyhelyzet 

ideje alatt a katonai konvojok Magyarországon történő áthaladásával kapcsolatban, 

ha a csapatmozgás során kizárólag technikai eszköz, felszerelés és az állomány 

mozgatása történik, és a szomszédos országok részéről biztosított a határátlépés 

engedélyezése, valamint ha az  

a) szövetségesi kötelezettség vagy nemzetközi megállapodás alapján fennálló 

feladat végrehajtása érdekében történik,  

b) az Országgyűlés vagy a Kormány által már engedélyezett katonai 

csapatmozgásnak minősül,  

c) kizárólag Magyarország területén való áthaladást szolgálja, és  

d) magyar rendőri vagy katonai rendészi biztosítással, meghatározott útvonalon és – 

a feltétlenül szükséges üzemanyag-felvétel, valamint a biztosítást végző által 

kijelölt helyen végrehajtható pihenő kivételével – megállás nélkül történik.  

5. § (1) Az a nem magyar állampolgár, aki a 2. §-ban meghatározott – a Büntető 

Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 361. §-ába ütköző – zárlati 
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kötelezettség alá tartozó fertőző betegség behurcolásának vagy terjedésének 

megakadályozása végett elrendelt járványügyi elkülönítési, megfigyelési, zárlati és 

ellenőrzési szabályokat megszegi, Magyarország területéről kiutasításra, 

kitoloncolásra kerül.  

(2) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 239. § (1) 

bekezdés a) pontja szerinti fertőző betegség elleni védekezés elmulasztása 

szabálysértés esetén a Szabstv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően a pénzbírság 

legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.  

(3) A (2) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a Szabstv. 239. § (2) bekezdésétől 

eltérően a rendőrség is jogosult az eljárás lefolytatására és a határozat meghozatalára, 

ha a szabálysértés elkövetését a rendőrség észlelte.  

(4) A (2) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a helyszíni bírság összege a Szabstv. 

99. § (2) bekezdésétől eltérően ötezer forinttól százezer forintig, a szabálysértés 

ismételt elkövetése esetén százötvenezer forintig terjed.  

(5) A Szabstv. 1. § (1) bekezdésétől eltérően szabálysértést követ el, aki  

a) a 4. § (1) bekezdése alapján meghatározott egyedi magatartási szabályt vagy  

b) a 4. § (2) bekezdése alapján kiadott határozatba foglalt határátlépési, 

tartózkodási, közlekedési, egészségvédelmi, valamint útvonalra és megállási 

lehetőségekre vonatkozó szabályt 

megszegi. 

(6) Az (5) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a Szabstv. 11. § (1) bekezdésétől 

eltérően a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege 

ötszázezer forint.  

(7) Az (5) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a helyszíni bírság összege a Szabstv. 

99. § (2) bekezdésétől eltérően ötezer forinttól százezer forintig, a szabálysértés 

ismételt elkövetése esetén százötvenezer forintig terjed.  

6. § (1) A veszélyhelyzet alatt a magyar állampolgárok Magyarország területén hatályos, 

lejáró hivatalos okmányai a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig 

érvényesek.  

(2) A felsőoktatási intézmények hallgatók általi látogatása tilos.  

(3) Az összehangolt védekezés érdekében köznevelési intézményben – a (4) bekezdés 

szerinti kivétellel – rendkívüli szünetet az intézményvezető, a jegyző, valamint az 

Oktatási Hivatal nem rendelhet el.  

(4) A bölcsődei ellátást végző intézmény, valamint az óvoda elhelyezkedése szerinti 

települési önkormányzat polgármestere – a fővárosban a fővárosi kerületi 

polgármester – (a továbbiakban együtt: polgármester) a bölcsődei és az óvodai 

ellátást végző intézmények esetében rendkívüli szünetet rendelhet el. A polgármester 

a szünet elrendeléséről soron kívül tájékoztatja a gyermek- és ifjúságpolitikáért 

felelős minisztert.  

(5) A gyermek gondozására, nevelésére tekintettel nyújtott – külön kormányrendeletben 

meghatározott – egészségbiztosítási és családtámogatási ellátásokra való jogosultság 

a veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbodik.  

(6) A Külföldi Nyelvtanulási Program felfüggesztésre kerül.  

(7) A külföldre irányuló iskolai kirándulás tilos, a már lefoglalt, külföldre irányuló 

iskolai kirándulást le kell mondani.  

7. § A magyar állampolgárral azonos megítélés alá esik azon EGT-állampolgár, aki állandó 

tartózkodásra jogosult, és ezt a jogát állandó tartózkodási kártyával igazolja.  



Önkormányzati Hírlevél 2020. évi 7. szám         Önkormányzati Tudástár V. Oldal 14 

8. § (1) Magyarország területét csak az ágazat irányításáért felelős miniszter külön 

engedélyével hagyhatják el  

a) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerinti egészségügyi dolgozók,  

b) a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény szerinti hivatásos, 

szerződéses állományú katonák és a tényleges katonai szolgálatot teljesítő 

önkéntes tartalékos katonák,  

c) a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény szerinti 

honvédelmi alkalmazottak,  

d) a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati 

jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény szerinti hivatásos szolgálati 

jogviszonyban állók és rendvédelmi igazgatási alkalmazottak,  

e) a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény szerint 

foglalkoztatottak, valamint  

f ) a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény szerinti 

kormánytisztviselők.  

(2) A minisztériumok és a Miniszterelnöki Kormányiroda esetében külföldi kiküldetés 

elrendelésére a miniszter, illetve a miniszterelnök külön engedélyével kerülhet sor.  

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti engedély a foglalkoztatottak meghatározott 

csoportjára is kiadható.  

9. § (1) A Magyar Honvédség – jogszabályban meghatározottakra figyelemmel – 

közreműködik a veszélyhelyzettel összefüggő rendvédelmi intézkedések 

végrehajtása során, valamint támogatja a rendőrséget és a hivatásos 

katasztrófavédelmi szervet szakfeladatainak ellátása során. A Magyar Honvédség a 

veszélyhelyzetben a közreműködői feladatokat a (3) bekezdésben meghatározott 

személyi kör iránymutatása alapján önállóan vagy a rendőrséggel együtt látja el.  

(2) A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Védelem-egészségügyi Intézetei a 

NATO Egészségügyi Kiválósági Központtal együttműködésben az intézkedési 

javaslatait folyamatosan megküldi az Operatív Törzs vezetőjének.  

(3) A Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 

intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 36. § (1) 

bekezdés e) pontja szerinti őrzés-védelmi feladatot a veszélyhelyzet ideje alatt – a 

Hvt. 81. § (1) bekezdés l) pontja alapján kiadott külön kormányrendeletben nem 

szabályozott esetben – a Magyar Honvédség  

a) a Kormány veszélyhelyzet elhárításáért felelős tagja döntése,  

b) a Kormány honvédelemért felelős tagja döntése,  

c) az Operatív Törzs felkérése vagy  

d) a Kormány katasztrófák elleni védekezésért felelős tagjának felkérése  

alapján, az a) vagy b) pont szerinti döntésben, valamint a c) vagy d) pont szerinti felkérésben 

megjelölt létesítmény vonatkozásában – a kapacitásai és az egyéb, a veszélyhelyzetben 

ellátandó feladatai teljesíthetősége figyelembevétele mellett – látja el. 

 

(4) Az (1) bekezdés szerinti közreműködői feladatot, valamint a (3) bekezdés szerinti 

őrzés-védelmi feladatot, továbbá a veszélyhelyzettel összefüggésben elrendelt 

korlátozó intézkedések ellenőrzését a Magyar Honvédség a honvédek jogállásáról 

szóló 2012. évi CCV. törvény 1. § (1) bekezdése szerinti tagja (a továbbiakban: 

katona) – a katonai rendész jogköreit nem érintve –  

a) a Hvt. 54/D. §-ában meghatározott intézkedéseket és kényszerítő eszközöket, 

továbbá  
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b) a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 33. és 

39. §-ában meghatározott intézkedéseket  

a szükségesség és arányosság követelménye betartásával alkalmazhatja.  

(5) Ha a katona a (4) bekezdés szerinti rendőri intézkedést hajt végre, vagy annak 

végrehajtásában közreműködik, eljárására az Rtv.-ben meghatározott szabályok az 

irányadóak. A katona intézkedésének a jogszerűségét a Hvt.-ben meghatározottak 

szerint kell vizsgálni.  

10. § (1) Ha az egészségügyi dolgozó működési nyilvántartásának (a továbbiakban: 

nyilvántartás) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 113. § (1) 

bekezdése szerinti érvényességi ideje a veszélyhelyzet időtartama alatt jár le, a 

nyilvántartás érvényességi ideje e rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 

veszélyhelyzet lejártát követő 90 nappal meghosszabbodik.  

(2) A nyilvántartás (1) bekezdés szerint meghosszabbodott érvényességi ideje alatt az 

egészségügyi tevékenységvégzés nem szünetel.  

11. § A Kormány az állampolgárok együttműködését kéri a különleges jogrenddel járó 

intézkedések végrehajtásában.  

 

2. Záró rendelkezések  

12. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép 

hatályba.  

(2) A 13. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.  

13. § A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) 

Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.  

14. § Felhatalmazást kap  

a) a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter az állami tulajdonú, 

létfontosságú infrastruktúra részét képező gazdasági társaságok tekintetében 

működőképességet garantáló különleges szabályok megalkotására,  

b) a feladat- és hatáskörrel rendelkező miniszter a feladat- és hatáskörébe tartozó 

nemzetközi mobilitási programok felfüggesztésére.  

15. § (1) A 10. § rendelkezéseit a nyilvántartás megújítása iránt folyamatban lévő ügyekre is 

alkalmazni kell.  

(2) A 10. § előírásait nem kell alkalmazni, ha az egészségügyi dolgozó 

nyilvántartásának érvényességi ideje 2020. január 1. és 2020. december 31. között jár 

le, de a nyilvántartás megújítása iránti kérelem alapján a nyilvántartást vezető szerv e 

rendelet hatálybalépését megelőzően azt már megújította.  

16. § (1) Az egészségügyi államigazgatási szervnek az Eütv. 74. § (2) bekezdése alapján 

hozott határozatát rendeletében a Kormány is visszavonhatja.  

(2) A Kormány visszavonja a Nemzeti Népegészségügyi Központ 2020. március 26-án 

kelt, az országos tisztifőorvos járványügyi helyzetre tekintettel kiadott tiltó és 

kötelező határozatát. 

 

Megjelent a Magyar Közlöny 2020. évi 62. számában 

 

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/efaa9b4a31e05b8962181d12e2116d1bf71177df/megtekintes
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TOVÁBBI JOGSZABÁLYOK, KÖZLEMÉNY 

TÖRVÉNYEK 
A jogszabály száma és címe: 2020. évi XII. törvény a koronavírus elleni védekezésről 

A jogszabály lényege: A jogszabály felhatalmazza a Kormányt, hogy a veszélyhelyzetben 

rendeletével egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, 

és egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat. 

Hatálybalépés: 2020. március 31. Magyar Közlönyben való megjelenés: 2020. évi 

58. szám. 1634. o. (2020. március 30.) 

 

KORMÁNYRENDELETEK 
 

A jogszabály száma és címe: 73/2020. (III. 31.) Korm. rendelet a 2020. március 11-én 

kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának 

meghosszabbításáról 

A jogszabály lényege: A jogszabály a veszélyhelyzet kihirdetése óta megjelent 

kormányrendeletek hatályát a veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja. 

Hatálybalépés: 2020. március 31. 15 

óra. 

Magyar Közlönyben való megjelenés: 2020. évi 

58. szám. 1634. o. (2020. március 30.) 

 

A jogszabály száma és címe: 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet veszélyhelyzet 

kihirdetéséről 

A jogszabály lényege: Magyarország egész területére a veszélyhelyzet kihirdetése. 

Hatálybalépés: 2020. március 11. 15 

óra 

Magyar Közlönyben való megjelenés: 2020. évi 

39. szám, 1354. o. (2020. március 11.) 

 

A jogszabály száma és címe: 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet a koronavírus világjárvány 

nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről 

A jogszabály lényege: A jogszabály jelenti be a fizetési moratóriumot és változtatja meg a 

munkavégzésre vonatkozó szabályokat. 

Hatálybalépés: 2020. március 19. Magyar Közlönyben való megjelenés: 2020. évi 

47. szám, 1642. o. (2020. március 18.) 

 

A jogszabály száma és címe: 48/2020. (III. 19.) Korm. rendelet az élet- és 

vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, 

illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 

megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (IV.) 

A jogszabály lényege: A jogszabály 4. §-a rendelkezik a közbeszerzési szabályoktól való 

eltérés lehetőségéről. 

Hatálybalépés: 2020. március 20. Magyar Közlönyben való megjelenés: 2020. évi 

49.szám, 1504 o. (2020. március 19.) 

 

 

 

 

 

 

 

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9b48945c85f190378f67e253337be4299edf743f/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9b48945c85f190378f67e253337be4299edf743f/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9b48945c85f190378f67e253337be4299edf743f/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9b48945c85f190378f67e253337be4299edf743f/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/6ddbac40c788cb35b5bd5a5be4bb31294b59f9fc/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/6ddbac40c788cb35b5bd5a5be4bb31294b59f9fc/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/0a45e158ca1d1b307b2057292893bc7981c3d500/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/0a45e158ca1d1b307b2057292893bc7981c3d500/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/15e889f76087e5263e3edb54180d14b1d02211b6/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/15e889f76087e5263e3edb54180d14b1d02211b6/megtekintes
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A jogszabály száma és címe: 57/2020. (III. 23.) Korm. rendelet az élet- és 

vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, 

illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 

megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a végrehajtással kapcsolatban teendő 

intézkedésekről 

A jogszabály lényege: A jogszabály rendelkezik a végrehajtások és az adóhatóság által 

foganatosított végrehajtások felfüggesztéséről. 

Hatálybalépés: 2020. március 24. Magyar Közlönyben való megjelenés: 2020. évi 

51. szám, 1556. o. (2020. március 23.) 

 

A jogszabály száma és címe: 58/2020. (III. 23.) Korm. rendelet az élet- és 

vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, 

illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 

megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. 

(III. 11.) Korm. rendelet módosításáról 

A jogszabály lényege: A rendelet értelmében a gyermek gondozására, nevelésére tekintettel 

nyújtott – kormányrendeletben meghatározott – egészségbiztosítási és családtámogatási 

ellátásokra való jogosultság a veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbodik 

Hatálybalépés: 2020. március 24. Magyar Közlönyben való megjelenés: 2020. évi 

51. szám, 1558. o. (2020. március 23.) 

 

A jogszabály száma és címe: 59/2020. (III. 23.) Korm. rendelet az élet- és 

vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, 

illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 

megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a gyermek gondozására, nevelésére 

tekintettel járó egyes egészségbiztosítási és családtámogatási ellátásokra való jogosultságok 

meghosszabbításáról 

A jogszabály lényege: A rendelet értelmében a gyermekgondozási díjra vagy a 

gyermekgondozást segítő ellátásra vagy gyermeknevelési támogatásra fennálló jogosultságot 

a veszélyhelyzet ideje alatt továbbra is fennállónak kell tekinteni, és az ellátást a 

veszélyhelyzet időtartamára eső naptári napokra folyósítani kell. 

Hatálybalépés: 2020. március 24. Magyar Közlönyben való megjelenés: 2020. évi 

51. szám, 1558. o. (2020. március 23.) 

 

A jogszabály száma és címe: 60/2020. (III. 23.) Korm. rendelet a veszélyhelyzetre 

tekintettel az érintéses fizetések egészségügyi biztonsága növelése érdekében szükséges 

intézkedésekről 

A jogszabály lényege: A rendelet értelmében az erős ügyfél-hitelesítés nélküli érintéses 

fizetés felső határa 15000 Ft. 

Hatálybalépés: 2020. március 24. Magyar Közlönyben való megjelenés: 2020. évi 

51. szám, 1559. o. (2020. március 23.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9ede64f74b967131f6e0b99bf4e092775ce6633c/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9ede64f74b967131f6e0b99bf4e092775ce6633c/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9ede64f74b967131f6e0b99bf4e092775ce6633c/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9ede64f74b967131f6e0b99bf4e092775ce6633c/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9ede64f74b967131f6e0b99bf4e092775ce6633c/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9ede64f74b967131f6e0b99bf4e092775ce6633c/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9ede64f74b967131f6e0b99bf4e092775ce6633c/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9ede64f74b967131f6e0b99bf4e092775ce6633c/megtekintes
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A jogszabály száma és címe: 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet a koronavírus világjárvány 

nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről 

szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet közterhekkel kapcsolatos részletszabályairól és 

egyes új intézkedésekről 

A jogszabály lényege: A jogszabály szerinti szociális hozzájárulási adófizetési 

kötelezettséget nem kell teljesítenie a (10) bekezdésben felsorolt kisadózó vállalkozásoknak. 

Hatálybalépés: 2020. március 24. Magyar Közlönyben való megjelenés: 2020. évi 

51. szám, 1559. o. (2020. március 23.) 

 

A jogszabály száma és címe: 62/2020. (III. 24.) Korm. rendelet a koronavírus világjárvány 

nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről 

szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet fizetési moratóriumra vonatkozó részletszabályairól 

A jogszabály lényege: A fizetési moratórium részletszabályait meghatározó 

kormányrendelet. 

Hatálybalépés: 2020. március 25. Magyar Közlönyben való megjelenés: 2020. évi 

52. szám, 1564. o. (2020. március 24.) 

 

A jogszabály száma és címe: 68/2020. (III. 26.) Korm. rendelet a koronavírus világjárvány 

nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről 

szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet közterhekkel kapcsolatos részletszabályairól és 

egyes új intézkedésekről szóló 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet módosításáról 

A jogszabály lényege: A rendelet kiegészíti a jogszabály szerinti szociális hozzájárulási 

adófizetési kötelezettség alól mentesítettek körét. 

Hatálybalépés: 2020. március 27. Magyar Közlönyben való megjelenés: 2020. évi 

55. szám, 1621. o. (2020. március 26.) 

 

A jogszabály száma és címe: 69/2020. (III. 26.) Korm. rendelet az élet- és 

vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, 

illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 

megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzetben a költségvetési tartalékok felhasználására 

vonatkozó eltérő szabályokról 

A jogszabály lényege: A rendelet az államháztartásért felelős miniszter számára engedélyezi 

a költségvetési tartalékok gyorsabb és rugalmasabb felhasználhatósága érdekében az Áht. és a 

tartalék-előirányzatokra vonatkozó szabályoktól való eltérést. 

Hatálybalépés: 2020. március 27. Magyar Közlönyben való megjelenés: 2020. évi 

55. szám, 1622. o. (2020. március 26.) 

 

A jogszabály száma és címe: 70/2020. (III. 26.) Korm. rendelet az élet- és 

vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, 

illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének 

megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a felnőttképzésben folyó oktatás és 

szakmai vizsgáztatás biztosításának eltérő szabályairól 

A jogszabály lényege: A jogszabály a felnőttképzés távoktatási formában történő 

megvalósítását rendeli el. 

Hatálybalépés: 2020. március 27. Magyar Közlönyben való megjelenés: 2020. évi 

55. szám, 1623. o. (2020. március 26.) 

 

 

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9ede64f74b967131f6e0b99bf4e092775ce6633c/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9ede64f74b967131f6e0b99bf4e092775ce6633c/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/ec0dc8a4d803caef77934b34ebc1aaba9904d9d1/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/ec0dc8a4d803caef77934b34ebc1aaba9904d9d1/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/27f76ed53f9b4b8af1ecf60c2013ba2d6b1e0825/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/27f76ed53f9b4b8af1ecf60c2013ba2d6b1e0825/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/27f76ed53f9b4b8af1ecf60c2013ba2d6b1e0825/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/27f76ed53f9b4b8af1ecf60c2013ba2d6b1e0825/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/27f76ed53f9b4b8af1ecf60c2013ba2d6b1e0825/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/27f76ed53f9b4b8af1ecf60c2013ba2d6b1e0825/megtekintes
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A jogszabály száma és címe: 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet a kijárási korlátozásról 

A jogszabály lényege: A rendelet a kijárási korlátozás részletes szabályai tartalmazza. 

Hatálybalépés: 2020. március 28. Magyar Közlönyben való megjelenés: 2020. évi 

56. szám, 1626. o. (2020. március 27.) 

 

A jogszabály száma és címe: 72/2020. (III. 28.) Korm. rendelet a kórházparancsnokról és az 

egészségügyi készlet védelméről 

A jogszabály lényege: Az egészségügyben kirendelt kórházparancsnokok feladatkörét 

rögzítő jogszabály. 

Hatálybalépés: 2020. március 29. Magyar Közlönyben való megjelenés: 2020. évi 

57. szám, 1630. o. (2020. március 28.) 

 

ORFK KÖZLEMÉNY 
 

A határozat tárgya: a szomszédos állam polgárai esetében, valamint a humanitárius célból 

történő tranzitáthaladás során a határátlépésre, a Magyarország területén tartózkodásra, az 

áthaladásra, az útvonalra, a megállási lehetőségekre, a humanitárius tranzitforgalomra 

vonatkozó különös közlekedésre vonatkozó szabályok 

A határozat iktatószáma:29000/9828/2020.ált. 

A határozat tartalma: Az országos rendőrfőkapitány az egészség és élet megóvása, valamint 

a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli 

intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése szerinti 

hatáskörében a szomszédos állam állampolgárai esetében, valamint a humanitárius célból 

történő tranzitáthaladás során a határátlépésre, a Magyarország területén tartózkodásra, az 

áthaladásra, az útvonalra, a megállási lehetőségekre, a humanitárius tranzitforgalomra 

vonatkozó különös közlekedésre irányadó szabályokat állapította meg e határozatában. 

Közzététel napja: 2020. április 1. 

Levétel: Visszavonásig, de legkésőbb a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 

szerinti veszélyhelyzet megszűnését 

követő napon 

Hivatalos Értesítőben való megjelenés: 2020. 

évi 17. szám, 1806. o. (2020. április 1.)  

 

Lezárva: 2020. április 1. 

 

A fenti jogszabályok csupán általános tájékoztatást szolgálnak, szükséges a jogszabályok 

aktuális állapotának figyelemmel kísérése. 

 

Összeállította: Belügyminisztérium, Önkormányzati Főosztály 

  

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/19f1d27b1584ffb22ff468a3635013b9f1813b5e/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/19f1d27b1584ffb22ff468a3635013b9f1813b5e/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/34110d3781d329c793e0a0c5ab402d2b38c9b500/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/34110d3781d329c793e0a0c5ab402d2b38c9b500/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/1bde08f1f75f8b46556655bbf6ab810887ad9859/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/1bde08f1f75f8b46556655bbf6ab810887ad9859/megtekintes
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2. Fejezet – Önkormányzati Hírlevél 2020. évi 7. száma 

 

 

Szerkesztői rovat      

FELHÍVÁS HADISÍROK ÉS EMLÉKMŰVEK NYILVÁNTARTÁSA TÁRGYÁBAN 

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Polgármester Úr! 

 

A katonahőseink emlékezetének ápolása mindannyiunk erkölcsi és társadalmi kötelezettsége. 

Ezért a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum összesíti a Magyarország 

területén található II. világháborús hadisírokat és emlékműveket.  

 

A Hadtörténeti Intézet és Múzeum hadisírokkal kapcsolatos feladatait segítve, kérem 

szíveskedjen tájékoztatni, hogy településén 

 

1. hány darab II. világháborús emlékmű, és/vagy 

 

2. hány darab II. világháborús hadisír található. 

Hadisír: nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában a honvédelmi 

kötelezettség fegyveres vagy fegyver nélküli teljesítése közben elesettek, 

továbbá a teljesítést követően, ezzel közvetlenül összefüggésbe hozható okból 

elhunytak, valamint háborúban kényszermunkára hurcoltak és elhunytak 

temetési helye. 

Emlékmű: honvédelmi, illetve katonai kötelezettség fegyveres vagy fegyver 

nélküli teljesítése közben elesetteknek, illetve háborús cselekmények emlékére 

emelt emlékművek, művészeti alkotások, emléktáblák és emlékjelek. 

 

3. Térjen ki az emlékmű, és/vagy hadisír pontos helyére (a temető megnevezése, vagy 

temetőn kívüli elhelyezkedésnél utca, házszám, ennek hiányában hrsz.), hadisír 

esetében az elhunyt/elhunytak síron megállapítható adataira (név, születési-, 

halálozási dátum, rendfokozat, egyéb információ). 

 

4. Az adatközlés tartalmazza lehetőség szerint azt is, hogy az elmúlt öt évben mekkora 

összeget fordítottak a településükön található szovjet emlékművek, és sírok 

fenntartására. Nyilatkozatában évenkénti bontásban, külön-külön határozza meg az 

egyes emlékművekre, és hadisírokra fordított összegeket. 

 

Tájékoztatom továbbá, hogy Magyarország és az Oroszországi Föderáció között kormányközi 

megállapodás – 104/1996. (VII. 16.) Korm. rendelet – van hatályban a katonasírok és 

emlékművek kezelésével kapcsolatban. 

A rendelet végrehajtásáért, különös tekintettel a felek közti kommunikációra, a Honvédelmi 

Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum felel. 
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Válaszát kérem, elektronikus úton küldje meg a hadisir@mail.militaria.hu e-mail címre.  

 

Amennyiben esetlegesen az Önök önkormányzatát nemzetközi hadisír gondozó szervezet 

vagy intézmény keresi meg, úgy megköszönnénk, ha a külföldi szervezet tájékoztatást 

kaphatna arról is, hogy a Hadtörténeti Intézettel is vegyék fel egyeztetés céljából a 

kapcsolatot.  

 

Bármely kérdése esetén a Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársai állnak rendelkezésre a 

06-70/199-6280, valamint a 06-70/199-6264 telefonszámokon. 

 

Honvédelmi Minisztérium 

Hadtörténeti Intézet és Múzeum 

 

KÖNYVAJÁNLÓ – ÖNKORMÁNYZATOKRÓL ÖNKORMÁNYZATOKNAK 

 

Tisztelt Olvasó! 

 

Szíves figyelmükbe ajánljuk az 

Önkormányzatokról önkormányzatoknak című 

könyvünket, mely Önöknek, önkormányzati 

szakembereknek, tisztségviselőknek, 

tisztviselőknek készült. 

 

Kiadványunk célja: segíteni az önkormányzati 

rendszerben történő könnyebb eligazodást, 

átfogó képet nyújtani a helyhatóságok 

működésének jogi és szervezési kereteiről. Ezen 

törekvésünk érdekében a feladatellátást 

szabályozó fontosabb jogszabályok mellett 

feldolgozásra kerültek az adott területet érintő 

egyes kúriai határozatok, bírósági-, hatósági 

döntések is.  

 

Bízunk benne, hogy könyvünket haszonnal és 

megelégedéssel fogják forgatni, akár a 

mindennapi munkájuk során. 

A kiadvány elérési útvonala a kormányzati portálon: 

www.kormany.hu  Belügyminisztérium  Önkormányzati Államtitkár  Önkormányzatokról 

önkormányzatoknak elnevezésű kék mező 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hadisir@mail.militaria.hu
http://www.kormany.hu/
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FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK AZ ÖNKORMÁNYZATOK ELEKTRONIKUS HATÁSKÖRI 

JEGYZÉKE KIADVÁNYUNK 2019. IV. NEGYEDÉVI SZÁMÁT  
 

Elérhető az Önkormányzatok Elektronikus Hatásköri Jegyzékének 2019. IV. negyedévi 

száma. A képviselő-testület, a bizottság, a polgármester, a jegyző, és az ügyintéző feladat- és 

hatásköreit ágazatoknak megfelelő bontásban tartalmazó hatásköri jegyzék megtalálható a 

Kormányportálon (www.kormany.hu/hu  Belügyminisztérium  Önkormányzati 

Államtitkár  Önkormányzatok Elektronikus Hatásköri Jegyzéke elnevezésű mező), ahol a 

legutóbbi szám mellett, a korábbi hatásköri kiadványaink is megnyithatók. 

 
(A fenti mező hiperhivatkozást tartalmaz, amely közvetlen elérést biztosít a kiadványunkat tartalmazó 

weboldalhoz.) 

 

Készítette: Belügyminisztérium, Önkormányzati Főosztály 

 

  

Jogszabályfigyelö       

BELÜGYI ÁGAZAT 
A jogszabály száma és címe: 2020. évi VII. törvény a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosításáról 

A jogszabály lényege: A módosítás az önkormányzati képviselőkre vonatkozó 

összeférhetetlenségi szabályokat egészíti ki, illetve a listán szerzett képviselői mandátummal 

kapcsolatban tartalmaz új szabályt. Emellett módosul a 3000 fő feletti lakosságszámú 

település polgármesterének egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonya szabályozása. 

Hatálybalépés: 2020. március 24. Magyar Közlönyben való megjelenés: 2020. évi 

46. szám, 1453. o. (2020. március 16.) 

 

ÉPÍTÉSÜGYI ÁGAZAT 
A jogszabály száma és címe: 2020. évi VI. törvény közérdekű cél megvalósítását szolgáló 

beruházásokkal összefüggésben egyes törvények módosításáról 

A jogszabály lényege: A jogszabály módosítja az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. törvény közterület használatára vonatkozó szabályait, akként, hogy 

amennyiben a közterület használatára törvényben vagy a Kormány rendeletében kiemelten 

http://www.kormany.hu/hu
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/53121b08fdf6d5095dc9f3d8ff57fe1e4862122b/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/53121b08fdf6d5095dc9f3d8ff57fe1e4862122b/megtekintes
https://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium/onkormanyzati-allamtitkarsag
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közérdekű beruházássá nyilvánított olyan építési beruházással összefüggésben kerül sor, 

amely legalább 50%-ban központi költségvetési támogatásból valósul meg, úgy a beruházás 

megvalósítója – legfeljebb törvényben vagy a Kormány rendeletében meghatározott 

időtartamra – a helyi önkormányzat tulajdonában álló közterületet díjmentesen használhatja. 

Hatálybalépés: 2020. március 24. Magyar Közlönyben való megjelenés: 2020. évi 

46. szám, 1452. o. (2020. március 16.) 

 

PÉNZÜGYI ÁGAZAT 
A jogszabály száma és címe: 79/2020. (III. 31.) Korm. rendelet a települési 

önkormányzatok által fenntartott óvodában foglalkoztatott, a nemzetiségi nevelési-oktatási 

feladatokat ellátó pedagógusok differenciált mértékű nemzetiségi pótlékának kiegészítő 

támogatásáról 

A jogszabály lényege: A rendelet értelmében az önkormányzatok a nemzetiségi nevelési-

oktatási feladatok ellátó pedagógusok differenciált mértékű nemzetiségi pótlékának 

ellentételezése érdekében kiegészítő támogatást vehetnek igénybe. 

Hatálybalépés: 2020. március 31. 23 

óra 

Magyar Közlönyben való megjelenés: 2020. évi 

61. szám, 1708. o. (2020. március 31.) 

 

SZOCIÁLIS ÁGAZAT 
A jogszabály száma és címe: 5/2020. (II. 26.) EMMI rendelet az Idősbarát Önkormányzat 

Díj alapításáról és adományozásáról szóló 58/2004. (VI. 18.) ESZCSM–BM együttes 

rendelet módosításáról 

A jogszabály lényege: A rendelet módosításának értelmében az Idősbarát Önkormányzat díj 

összege 1500000,- Ft-ra emelkedik.  

Hatálybalépés: 2020. február 29. Magyar Közlönyben való megjelenés: 2020. évi 

30. szám, 975. o. (2020. február 26.) 

 

A jogszabály száma és címe: 51/2020. (III. 20.) Korm. rendelet a települési 

önkormányzatok által fenntartott bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott 

kisgyermeknevelők, dajkák és szaktanácsadók 2020. évi illetményéhez kapcsolódó bölcsődei 

kiegészítő támogatásról 

A jogszabály lényege: A települési önkormányzatok a jogszabályban meghatározott 

feltételek teljesülése esetén jogosultak támogatásra a bölcsődei pótlék 2020. január 1-jétől 

történő kiterjesztésének és emelésének ellentételezése érdekében. 

Hatálybalépés: 2020. március 28. Magyar Közlönyben való megjelenés: 2020. évi 

50. szám, 15414. o. (2020. március 20.) 

Lezárva: 2020. április 1. 

 

A jogszabályok tervezetéhez tartozó indokolások nyilvánosságát a Magyar Közlöny 

mellékleteként, önálló sorozatban megjelenő Indokolások Tára biztosítja. Az egyes 

jogszabályok, valamint a hozzájuk tartozó indoklások megjelenése nincs összhangban. A 

februárban megjelent indoklások elérhetők a magyarkozlony.hu, valamint a Nemzeti 

Jogszabálytár oldalain. 

 

Összeállította: Belügyminisztérium, Önkormányzati Főosztály 

 

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/53121b08fdf6d5095dc9f3d8ff57fe1e4862122b/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/53121b08fdf6d5095dc9f3d8ff57fe1e4862122b/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/3e3680f492849a5c48acf0c07f7c7a64041bb614/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/3e3680f492849a5c48acf0c07f7c7a64041bb614/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/0dba42ed58e22185f8d4e1dc4a0f829983a21203/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/0dba42ed58e22185f8d4e1dc4a0f829983a21203/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/ab5e8de541d3a18f38001ca64b3234909e1a60a8/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/ab5e8de541d3a18f38001ca64b3234909e1a60a8/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/?year=2020&month=2&serial=indokol%C3%A1sok+t%C3%A1ra&page=2
https://www.njt.hu/njt.php?indokolasok
https://www.njt.hu/njt.php?indokolasok
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A Kúria helyi önkormányzatokat érintő döntései 

 

Az ügy tárgya: Telekadó mértéke 
A döntés elvi tartalma: [25] Konfiskáló jellegű az az adó, amely mértékénél fogva és az adó 

tárgyát képező vagyontömeghez képest súlyosan aránytalan. A differenciálás nem általában, 

hanem csak akkor és olyan mértékben kötelező, amennyiben az az eltérő tulajdonságokkal, 

sajátosságokkal rendelkező telkek okán indokolt. 

Az ügy száma: Köf.5.040/2019/5. számú határozat 

Az indítvány lényege: [3] 2012. és 2013. évekre az elsőfokú adóhatóság a felperes terhére 

589.200 forint telekadót állapított meg évente, egyidejűleg elutasította a biztonsági 

védőterületre és az építési tilalomra alapított mentességi kérelmet. Az elsőfokú határozatokat 

az alperes a 2016. január 28-án kelt VEB/005/469-4/2016. és VEB/005/469-5/2016. számú 

határozataival helybenhagyta. 

[4] A határozatokkal szemben a felperes terjesztett elő keresetet, amelyben a határozatok 

hatályon kívül helyezését, szükség esetén új eljárás elrendelését kérte. Az első fokon eljárt 

Veszprémi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a 1.K.27.116/2016/12. szám alatti ítéletével 

a keresetet elutasította. A felperes felülvizsgálati kérelme folytán eljáró Kúria a 

Kfv.I.35.710/2016/8. szám alatti ítéletével az elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezte 

és a bíróságot új eljárás lefolytatására és új határozat hozatalára utasította. Iránymutatása 

szerint az elsőfokú bíróságnak egyértelműen el kell bírálni a felperes keresetét azon a 

jogcímen is, hogy a vitatott ingatlan telekadó tárgyának minősül-e, illetőleg azon a jogcímen 

is, hogy az a keresetben megjelölt okból mentes-e az adó alól.  

[7] A Kúria, mint felülvizsgálati bíróság […] indítványozta a Kúria Önkormányzati 

Tanácsánál [az Ör.] rendelkezései jogszabályba ütközésének megállapítását és 

megsemmisítését, valamint a perben való alkalmazás tilalmának kimondását. 

[8] Az indítványozó álláspontja szerint az önkormányzati rendeletek által 2010-2013 évekre 

alkalmazott adómérték konfiskáló jellege megállapítható, arra tekintettel, hogy a felperes 

2008. február 6-án 3.925.000 forint + áfa vételáron szerezte meg az ingatlant. Az alkalmazott 

telekadó négy év alatt – a figyelembe vett mentességi kedvezményekkel együtt is – elvonná a 

telek forgalmi értékének 40%-át. Az adó mértéke sérti az adózók teherbíró képességéhez 

igazodó közteherviselés arányosságának követelményét, a rendeleteknek az adó mértékét 

megállapító szakaszai nem veszik figyelembe a telek rendeltetését, annak földrajzi 

elhelyezkedését, általában a településre jellemző forgalmi értékeket és a településen belüli 

forgalmi értékekben jelentkező eltéréseket. Az önkormányzati rendeletek vizsgálandó 

szakaszai szemben állnak az Alaptörvény O. cikkében és XXX. cikk (1) bekezdésében, 

valamint az Alkotmány (1949. évi XX. törvény) 70/I. §-ában foglalt alkotmányos 

alapelvekkel, továbbá a Htv. 6. § c) pontjával. Az indítványozó szerint a Htv. perbeli 

időszakban hatályos Htv. 6. § c) és d) pontjaiban foglalt rendelkezések és az önkormányzati 

rendeletek indítvánnyal érintett szakaszaiban foglalt adómérték nincs összhangban. 

[10] Az Önkormányzat a védiratában a Htv. 6. § c) pontjára, valamint az Alaptörvény XV. és 

XXX. cikkeire hivatkozással előadta, hogy a tárgyi adómérték nem konfiskáló és nem 

minősül aránytalannak. […]Hivatkozott a Kúria Köf.5024/2016/5. számú és Köf.5013/2017/4. 

számú határozataiban foglaltakra, mely utóbbiban éppen a jelen ügy tényállásában leírtakkal 

gyakorlatilag megegyező, a forgalmi érték 10%-át kitevő éves telekadó mértékről mondta ki 

https://kuria-birosag.hu/hu/onkugy/kof504020195-szamu-hatarozat
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az Önkormányzati Tanács, hogy az nem minősül konfiskálónak. Jogi álláspontja szerint az Ör. 

7. §-a és I. melléklete kellőképpen differenciál a külterület-belterület és beépített-nem 

beépített telek között. Nem állapítható meg a helyi sajátosságoknak, az önkormányzat 

gazdálkodási követelményeinek és az adóalanyok teherviselő képességének, így a Htv. 7. § g) 

pontjának sérelme sem. 

Részlet az indoklásból: [11] Az indítvány nem megalapozott. 

[18] A Kúria Önkormányzati Tanácsának már kiforrott gyakorlata van a telekadó 

vonatkozásában az aránytalan adóztatással kapcsolatban. Kiemelendő, hogy az adómérték 

konfiskáló jellegének vizsgálatakor telekadó esetén az ingatlan forgalmi értékének van 

alapvető jelentősége, hiszen az adó mértéke ehhez képest minősülhet elkobzó, az ingatlan 

értékét felemésztő jellegűnek. (Köf.5.034/2018/4. számú határozat). 

[19] A Kúria ítélkezési gyakorlata értelmében az adó konfiskáló jellegének megállapítására 

csak kivételesen és szélsőséges esetben kerülhet sor. Konfiskáló jellegű az az adó, amely 

mértékénél fogva és az adó tárgyát képező vagyontömeghez képest súlyosan aránytalan. Az 

az adómérték, amely évente a vagyon értékének közel 60–70 %-át teszi ki, súlyosan 

aránytalannak minősül, mivel belátható időn belül felemészti az adótárgyat 

(Köf.5.021/2017/4. számú határozat). A Kúria a Köf.5024/2016/5. számú határozatában a 

telek értékének 64%-át kitevő éves telekadó mértéket minősítette konfiskálónak arra 

tekintettel, hogy a következő adóévekben az adó mértéke meghaladta a telek értékét. A 

teherbíró képességgel összhangban nem állóként semmisítette meg a Kúria Zalaszentiván 

Község Önkormányzata által alkotott rendelet telekadó mértékét meghatározó rendelkezéseit, 

megállapítva, hogy az adótárgy értékének közel 70%-át kitevő mértékű éves telekadó mérték 

számottevően eloldódott az adóztatott vagyontömeg értékétől (5081/2013., MK 2013., 42. 

szám). 

[20] A Kúria megállapította, hogy a jelen esetben a fenti körülmény nem áll fenn. Az alapügy 

felperese 2008. február 6-án 3.925.000 forint + áfa vételáron szerezte meg az ingatlant. A 

felperes terhére 2010. és 2011. évekre évi 350.415 forint mértékű telekadó, míg a 2012. és 

2013. évekre évi 589.200 forint mértékű telekadó került meghatározásra. A 2010-2013 évekre 

meghatározott telekadó összesített értéke a telek forgalmi értékének összesen 40%-át éri el (a 

2010-2011 évi adó megközelítőleg 7-8%-os, a 2012-2013 évi adó pedig hozzávetőleg 12%-os 

mértéket jelent), amely esetben a konfiskáló jelleg nem igazolható. 

[21] Az indítványozó az indítványában felhívta, hogy a rendeleteknek az adó mértékét 

megállapító szakaszai nem veszik figyelembe a telek rendeltetését, annak földrajzi 

elhelyezkedését, általában a településre jellemző forgalmi értékeket és a településen belüli 

forgalmi értékekben jelentkező eltéréseket. Az indítvány azonban konkrétan nem jelöli meg, 

hogy a perbeli ingatlanoknak mi az a speciális rendeltetése, földrajzi elhelyezkedése, avagy a 

forgalmi értékének a településen jellemző forgalmi értéktől való eltérése, amely a 

rendeletekben meghatározott adómértékek további differenciálását indokolná. A Kúria ezzel 

kapcsolatban arra mutat rá, hogy a differenciálás nem általában, hanem csak akkor és olyan 

mértékben kötelező, amennyiben az az eltérő tulajdonságokkal, sajátosságokkal rendelkező 

telkek okán indokolt. Megjegyzi a Kúria, hogy a védirat e körben megalapozatlanul hívta fel a 

Htv. 7. § g) pontját, e jogszabályhely ugyanis – figyelembe véve az adóztatási időszakot – 

nem volt vizsgálható. 

[22] Végül megjegyzendő, hogy a 2010-2013. években a telekadó mértéke nem haladta meg a 

Htv. 22. § a) pontja szerinti tételes, valamint a Htv. 6. § c) pont alapján megállapított 

valorizált adómaximumot. 

[24] A Kúria a normakontroll eljárásban a helyi norma más jogszabályba ütközésének 

megállapítására irányuló indítványt az alaptörvényi összefüggéseket is értékelve vizsgálja. 

Ugyanakkor a helyi norma más jogszabály közbejötte nélküli, közvetlenül Alaptörvénybe 

ütközését állító indítványt (indítványrészt) a Kúriának nincs hatásköre vizsgálni, figyelemmel 
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az Alaptörvény T) cikkének (2) bekezdésére, valamint a 25. cikk (2) bekezdésére. Mindezekre 

tekintettel a Kúria az indítványnak azon részét, amely az Ör. Alkotmány 70/I. §-ába, valamint 

az Alaptörvény O. cikkébe és XXX. cikk (1) bekezdésébe ütközésének megállapítására 

irányult, hatáskör hiányában utasította el a Kp. 142. § (2) bekezdése alapján. 

Alkalmazott jogszabályok: Htv. 6. § c) és d) pont 22. § a) pont, Kp. 142. § (2) bekezdése, 

Alaptörvény T) cikkének (2) bekezdése, 25. cikk (2) bekezdése, O. cikkébe és XXX. cikk (1) 

bekezdése 

Összeállította: Belügyminisztérium, Önkormányzati Főosztály 

 

Jelentések, tájékoztatók 

BM OKF – A SZABADTÉRI TŰZGYÚJTÁS JOGI HÁTTERE, JAVASLAT A HELYI 

RENDELETEKHEZ 

A szabadban történő tűzgyújtás és a növényi hulladék égetésére vonatkozó jogi szabályozás 

rövid összefoglalója 

 

A tűzgyújtással és a mezőgazdasági hulladék égetésével kapcsolatos jogi szabályozás 

kiindulópontja a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a 

továbbiakban: Kvtv.), illetve annak a levegő védelméről szóló rendelkezései, továbbá a 

törvény felhatalmazó rendelkezése alapján megalkotott, a levegő védelméről szóló 306/2010. 

(XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 27. § (2) és (3) bekezdésével elrendelt 

általános tilalom.  

 

27. § (1) E § rendelkezéseitől jogszabály eltérően rendelkezhet. 

(2) Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban 

foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése, a háztartásban keletkező 

papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben 

történő égetése kivételével tilos. Nyílt téri hulladékégetésnek minősül, ha a hulladék - az elemi 

kár kivételével - bármilyen okból kigyullad. 

(3) Lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék 

nyílt téri égetése tilos. 

 

A szabályozás (2) bekezdése egyrészt általános jelleggel megtiltja hulladék nyílt téri égetését, 

valamint a (3) bekezdés a tilalmat kiterjeszti a lábon álló növényzet, tarló illetve 

növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék (a továbbiakban: növényi hulladék) 

égetésére is. Az (1) bekezdés a tilalom alól abban az esetben ad felmentést, ha jogszabály 

másként rendelkezik. 

 

Ugyanakkor a Kvtv. 48. § felhatalmazást ad a települések önkormányzati képviselő-

testületének, hogy a területén az avar és kerti hulladék égetésének szabályait meghatározza. 
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48. § 
(4) A települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik: 

b) a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, az avar és 

kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása, 

 

Az előzőekben maghatározott, tiltó főszabály alól kivételt engedve a következő jogszabályok 

teszik lehetővé a növényi hulladék égetését: 

a) A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény alapján a védett és fokozottan 

védetté nyilvánított életközösségekre (pl. védett növénytársulások) vonatkozóan a 

védett és fokozottan védett életközösségekre vonatkozó korlátozásokról és tilalmakról 

szóló 67/1998. (IV. 3.) Korm. rendelet állapít meg speciális szabályokat. A 

bekezdésben hivatkozott kormányrendelet 7. §-ának (4) bekezdése értelmében az 

erdőterületen található védett növénytársulásokban a teljes talaj-előkészítés és a 

vágásterületen az égetés csak növény-egészségügyi indokból vagy természeti kár 

megelőzése, illetve elhárítása miatt végezhető. 

 

b) A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 21. § (1) bekezdés b) pontja 

szerint természeti területen a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges a gyep, 

valamint a nád és más vízinövényzet égetéséhez. A hivatkozott jogszabály 4. § b) 

pontjában foglalt fogalom-meghatározás szerint természeti területnek minősül 

valamennyi olyan földterület, melyet elsősorban természetközeli állapotok 

jellemeznek. 

 

c) Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. 

törvény (továbbiakban: Evt.) az erdőben és annak kétszáz méteres körzetében – 

külterületen – való tűzgyújtást és annak kivételeit (vágástéri hulladék égetése, tűzrakó 

helyen kialakított tűz, mészégetés, faszénégetés) szabályozza. Az erdők tűz elleni 

védelméről szóló 4/2008. (VIII. 1.) ÖM rendelet az Evt. hatálya alá tartozó 

erdőterületekre terjed ki. E rendelet az erdőterület vonatkozásában szabályozza az 

égetési feltételeket, beleértve a tűzgyújtási tilalom időszakát is. 

 

A felsorolt szabályok határozzák meg, hogy hol és mikor lehet tüzet gyújtani szabad területen. 

Azon szabályokat, hogy ezt az égetést, tűzgyújtást – amennyiben azt a felsorolt szabályok 

megengedik – hogyan lehet végezni a tűzvédelmi használati szabályok tartalmazzák. Ezek a 

szabályok a jelenleg hatályos Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) 

BM rendeletben találhatók. Ugyanakkor a belterület vonatkozásában megerősíti a tűzgyújtás 

tilalmát. 

 

225. § (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, 

növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti 

ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos. 

(2) Mentesül az égetési, tűzgyújtási tilalom alól a tűzoltóság állománya, ha tevékenysége a 

károk csökkentésére, a tűz terjedésének megakadályozására, szabályozására irányul. 

(3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a 

területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől 

mentesen tartani. 

(4) A kilátókat, magaslati ponton elhelyezkedő létesítményeket, az önkormányzat vagy a helyi 

katasztrófavédelmi szerv vezetője által megbízott személyek a szabadtéri tüzek korai 

szakaszban történő észlelése céljából térítésmentesen igénybe vehetik. 
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226. § (1) Ha azt jogszabály lehetővé teszi, külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója 

legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet. 

(2) Az irányított égetés végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal vagy 

helyrajzi számmal megadott helyét a megkezdés előtt 5 nappal az illetékes hivatásos 

katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez írásban be kell jelenteni. 

(3) Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén azt azonnal el 

kell oltani. 

(6) Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt 

ne jelentsen. 

(7) Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, 

izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni. 

 

Javaslatok az avar és növényi hulladék égetést szabályozó önkormányzati rendeletek 

egységesítésére 

 

1, Teljes tiltás! 
A településen lakók egészségének védelme érdekében javasoljuk, hogy egész évben tiltsák be 

az avarégetést és segítsék a komposztálást, ágaprítást, szervezzék meg a zöldhulladék 

elszállítását. 

 

Amennyiben a teljes tiltás nem támogatott: 

2, Égetés csak napfelkelte után és naplemente előtt! 
Bármely évszakban az éjszakai időszakban gyakran inverz légrétegzettség alakul ki, amely azt 

jelenti, hogy hidegebb (nehezebb fajsúlyú) légréteg alakul ki a talaj közelében, és a fölötte 

lévő könnyebb meleg levegő ezt lezárja, megakadályozza a légszennyezők felhígulását. Így az 

avarégetés füstje egy szűk légrétegben koncentrálódik, veszélyes szennyezettséget kialakítva. 

Az inverzió a tartósan ködös időszakok kivételével napfelkelte után néhány órával feloszlik, 

viszont még naplemente előtt 1-2 órával ismét beállhat és a szennyezett levegő a talaj 

közelében a házak között marad. 

 

3, Fűtési idényben ne! 
Fűtési idényben a légkör keveredése a gyenge napsugárzás miatt mérsékelt, így a szennyezés 

nehezebben távozik, vagy akár még nappal is tartósan a talaj közelében marad a lakosságot 

mérgezve. Ezt tetézi a fűtés légszennyezése. Ezért javasolt, hogy az avarégetésre 

engedélyezett időszak a fűtési idényen kívülre, lehetőleg május és szeptember, esetleg április 

és október közé essen. Ilyenkor a légköri inverzió is ritkább, nappal a légkör keveredése segíti 

a szennyezők felhígulását. 

 

4, Minél ritkábban! 
Az égetéses napok számának ritkításával jelentősen mérsékelhető a légszennyezés. Sokkal 

kisebb szennyezést okoz ha hetente egyszer, vagy még ritkábban engedélyezett az égetés. 

 

5, Hétvégén ne! 
A lakosság hétvégén jellemzően többet tartózkodik a szabadban, így fokozottan ki van téve a 

kültéri légszennyezés, így az avarégetés szennyezésének is. Ezért javasoljuk, hogy tiltsák a 

hétvégi időszakban történő égetést. 
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6, Legyen készenlétben a tűz körülhatására, oltásra alkalmas eszköz! 
Kerti kéziszerszámokat (gereblye, lapát, ásó), vizet, vagy más oltóanyagot kell elérhető 

közelségben tartani, hogy a tűz ne terjedhessen tovább. 

 

7, Egyéb kikötések 
Javasoljuk, a rendeletben írják elő, hogy kizárólag száraz avar és gally égethető, nedvesen 

sokszorosára nő a légszennyezése. Szintén érdemes kikötni, hogy közintézmények legalább 

200 méteres körzetében tiltsák be az égetést, de zónákat is ki lehet jelölni, ahol a településen 

tilos, például egy nagyobb forgalmú út közlekedésbiztonsága érdekében. Csökkenti a 

légszennyezést, ha az avar, levágott fű égetését tiltják és csak ágak égetését engedélyezik. 

 

Készült a Levegő Munkacsoport javaslatai alapján a BM OKF Országos Tűzmegelőzési 

Bizottság egyetértésével 

 

TOVÁBB EGYSZERŰSÖDIK A KÖZIGAZGATÁSI ÜGYINTÉZÉS MÁRCIUSTÓL  

 

Jelentős változásokat hoz a március a közigazgatásban, miután a kormányhivatalok 

egyszerűsítéséről szóló jogszabálycsomag több fontos eleme is hatályba lép. Az Országgyűlés 

által még decemberben elfogadott újításoknak köszönhetően tovább egyszerűsödik a 

közigazgatás, hatékonyabbá és gyorsabbá válik az ügyintézés.  

 

Magyarország Kormánya számára kiemelten fontos, hogy az állampolgárok számára olyan 

színvonalú közigazgatási szolgáltatásokat nyújtson, ami lehetővé teszi, hogy 2030-ra 

Magyarország az egyik legélhetőbb ország legyen Európában. A jól működő, hatékony 

közigazgatás ugyanis hozzájárul az ország gazdasági versenyképességének javításához, hiszen 

az egyszerűsítésnek köszönhetően csökkennek a bürokratikus terhek. 

 

A március elseje után induló közigazgatási eljárások esetén gyorsabbá válik az ügyfelek 

számára a jogerős döntések meghozatala, ugyanis mind a járási hivatalok, mind a 

kormányhivatalok döntéseivel szemben közvetlenül a bírósághoz fordulhatnak az ügyfelek 

közigazgatási per útján, megszűnik tehát a közigazgatási másodfok. 

 

Jelentős változás, hogy a szabálysértési feladatokat márciustól a járási (fővárosi kerületi) 

hivatalok helyett a rendőrség fogja végezni. Az átszervezés indoka, hogy mind a 

bűncselekményekkel szembeni fellépést, mind a kisebb súlyú szabálysértésekkel (régebbi 

nevén kihágásokkal) szembeni szankciók érvényesítését is egy szerv, a rendőrség lássa el, 

amely személyi állományában és infrastrukturális eszközrendszerében egyaránt alkalmas a 

feladatok ellátására. 

 

Egységessé válik az építésügyi igazgatás azáltal, hogy a jegyzőkhöz telepített építésügyi 

feladatokat a továbbiakban a kormányhivatalok végzik. Az építésügyi igazgatás soha nem volt 

önkormányzati feladat, az ilyen teendők egy részét a jegyzők államigazgatási feladatként 

látták el, míg más részüket eddig is a járási- és kormányhivatalok végezték. Annak révén, 

hogy az eddigi töredezett feladatellátás, illetve a hatásköri átfedések megszűnnek, 

hatékonyabb lesz az ügyfelek számára az építésügyi engedélyezés. 

 

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

leggyorsabban, minden érintett fél számára megnyugtatóan lezáruljanak, a kapcsolattartás 

végrehajtásával kapcsolatos döntések meghozatala a gyámhatóságoktól a bíróságra kerül át. 
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Ezáltal az érintett gyermekek érdekeit szem előtt tartva így gyorsabban meghozható a 

végleges döntés, a tapasztalatok szerint ugyanis a kapcsolattartási ügyek végrehajtásának több 

mint 90 százaléka a gyámhatósági döntéseket követően eddig is a bíróságra került. 

 

Egyszerűbbé, átláthatóbbá válik a kormányhivatalok szervezete is, mivel az úgynevezett 

megyeszékhely szerinti járási hivataloknak megszűnik a járási hivatalok között betöltött 

kiemelt szerepe. Ezek a járási hivatalok eddig az egész megyére kiterjedő illetékességgel 

végezték többek között az olyan feladatokat, mint a környezetvédelem, munkavédelem, 

családtámogatás, fogyasztóvédelem vagy a nyugdíjbiztosítás. Az eddigi struktúrában olykor 

fejtörést okozott az ügyfeleknek, hogy egyes ügyekben nem ahhoz a járási hivatalhoz kellett 

fordulniuk, mint amelyikben élnek. Az új szabályozásnak köszönhetően viszont az összes 

megyei feladatot a megyei, illetve a fővárosi kormányhivatalok látják el. 

 

Forrás: www.kormanyhivatal.hu, Miniszterelnökség 

 

AZ AGRÁRTÁMOGATÁSOK KIFIZETÉSÉVEL SEGÍTI AZ AGRÁRMINISZTÉRIUM A 

GAZDÁLKODÓKAT 

 

A következő három hónapban 122 milliárd forint kifizetésére számíthatnak a magyar 

mezőgazdasági termelők a tavalyi kérelmeikhez kapcsolódóan – közölte Nagy István 

agrárminiszter. A támogatásokat kezelő Magyar Államkincstár a kifizetések meggyorsításával 

is hozzá kíván járulni a koronavírus okozta negatív ágazati hatások kezeléséhez. 

 

Nagy István arra emlékeztetett, hogy mindezidáig a 2019. évi kérelmekhez kapcsolódóan a 

területalapú közvetlen támogatások és az átmeneti nemzeti támogatások keretében már 

összesen 347 milliárd forint jogos támogatáshoz jutottak hozzá a termelők. Az adminisztratív 

és helyszíni ellenőrzések lezárultát követően lehetőség nyílt az egyes jogcímeket érintően a 

végfizetés előkészítésére. Hozzátette: a szükséges kontrollfolyamatok lezárását követően a 

Magyar Államkincstár megkezdi a Vidékfejlesztési Program keretében működő területhez 

kötött jogcímek - mint például agrár-környezetgazdálkodási és ökológiai gazdálkodást segítő 

támogatás - kifizetését, már a mai napon (2020.03.26), agrár-környezetgazdálkodás jogcímen 

közel 7300 ügyfélnél 8,76 milliárd forint összegben történik kifizetés. Április elejétől a 

közvetlen támogatásokra vonatkozó utalásokra is lehet számítani. Ennek keretében a 

területalapú támogatást, a zöldítést, vagy a termeléshez kötött támogatásokat folyósítják 

folyamatosan. 

A tárcavezető hangsúlyozta, a Magyar Államkincstár által adott tájékoztatás alapján nem 

fogalmazódott meg technikai vagy egyéb, a koronavírus miatt kialakult járványügyi helyzetre 

visszavezethető nehézség, amely a kifizetéseket hátráltatná, illetve ellehetetlenítené. 

Kifejtette: a gazdálkodókat érintő nehézségek mérséklése érdekében alapvető cél, hogy a 

jogosult termelők minél előbb hozzájussanak az őket megillető támogatáshoz. A miniszter 

kiemelte, a június végig tartó időszakban összesen 122,5 milliárd forint kifizetésére lehet 

számítani. A tervek szerint a legtöbben áprilisban és májusban részesülnek utalásban, hiszen a 

teljes hátralevő keret 66%-át, mintegy 67 milliárd forintot áprilisban, míg 25%-át, közel 30 

milliárd forintot májusban tervezik kifizetni. Az Agrárminisztérium minden olyan lépést 

megtesz, amely hozzájárul a gazdálkodók pénzügyi likviditásának biztosításához – hívta fel a 

figyelmet Nagy István. 

Forrás: www.kormany.hu (AM Sajtóiroda) 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/hirek/tovabb-egyszerusodik-a-kozigazgatasi-ugyintezes-marciustol
https://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/hirek/az-agrartamogatasok-kifizetesevel-segiti-az-agrarminiszterium-a-gazdalkodokat
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A SZABÁLYOK SZIGORÚ BETARTÁSA MELLETT NYISSÁK KI A PIACOKAT! 

 

A koronavírus-járvány miatt bezárt piacoknak a szabályok szigorú betartása mellett történő 

újranyitására szólította fel az érintett települések polgármestereit az agrárminiszter március 

28-án, Kaposváron. 

 

Nagy István a somogyi megyeszékhely piacán tett látogatásán újságírók előtt azt mondta: arra 

kéri a települések vezetőit, hogy - védőintézkedések betartása mellett - tegyék lehetővé az 

embereknek a hozzájutást a piacon kapható zöldségekhez, gyümölcsökhöz, kézműves 

termékekhez, nyújtsanak alternatívát számukra a vásárláshoz. 

Szabadtéren, kellő fegyelmezettséggel, szabálykövetéssel kisebb a fertőzés veszélye, és annál 

jobban tudunk vigyázni egymásra, minél több helyen, a tumultust elkerülve tudjuk biztosítani 

az árukhoz való folyamatos hozzáférést - indokolta kérését a miniszter. Hozzátette: ezzel 

letörhetők a kiugró áremelkedések és a pánik okozta ársokk, könnyebbé válik a tisztességes 

piaci viszonyok fenntartása, az üzleti szabályok betartatása. 

Nagy István utalt arra, hogy egyre több információt kap piacbezárásokról a veszélyhelyzettel 

összefüggésben, de úgy gondolja, a bezárás nem jó döntés. Már csak azért sem, mert a piac a 

helyi gazdaság motorja, a zárva tartás következtében a termelők - akik közül hetek óta sokan a 

húsvétra vagy a palántaszezonra készültek - tönkremennek. 

Szita Károly, Kaposvár polgármestere arról beszélt, hogy a kaposvári piac nyitva van és 

nyitva is marad, "mert ezzel magunknak teremtjük meg a lehetőséget, hogy kényelmes 

körülmények között megvehessük mindazt, amihez már hozzászoktunk". Egy korlátozást 

vezettek be: a szabadtéri piac két csarnokában egyszerre nem lehet benn ötvennél több 

vásárló. A politikus kiemelte, Kaposváron a jövő héttől házhoz is viszik a piaci termékeket, 

rendelni kedden, szerdán és csütörtökön telefonon lehet. Az árukat a megrendelést követő nap 

önkéntesek juttatják el a vásárlóknak. 

Forrás: www.kormany.hu (MTI) 

 

AMILYEN GYORS AZ ÖSSZEOMLÁS, OLYAN GYORS LEHET A FELTÁMADÁS 
 

A Goldman Sachs elemzői hangsúlyozzák, hogy a nem várt események hatására összeomló 

gazdaságok sokkal gyorsabban állnak talpra, mint azok, melyek a ciklikusság vagy 

strukturális problémák miatt roppannak meg. Van okunk tehát bízni abban, hogy a 

koronavírus krízis után – helyes válságkezelés esetén – a gazdaságok rövid időn belül 

visszatérhetnek a stabil növekedés útjára. 

 

Recessziók és tőkepiaci összeomlások alapvetően három okból következnek be: valamely 

hirtelen jött negatív esemény hatására, ciklikusság vagy strukturális egyensúlytalanságok 

miatt. A lenti ábra a Goldman Sachs elemzése alapján hónapokban kifejezve citromsárga 

színnel mutatja a három féle recesszió átlagos hosszát és narancssárgával a talpra állás, vagyis 

a válság előtti csúcshoz történő visszatérés időtartamát. Az elemzők 1800 és napjaink között 

vizsgálták a válságokat az amerikai részvénypiac alapján, ezen idő alatt összesen 7 

strukturális, 14 ciklikus és 5 esemény által kirobbantott válság pusztított. 

https://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/hirek/a-szabalyok-szigoru-betartasa-mellett-nyissak-ki-a-piacokat
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Jól látható, hogy a leghosszabbak a strukturális problémák miatt kialakuló válságok, átlagos 

hosszuk 42 hónap volt a múltban, míg a válság által okozott gazdasági károk teljes 

felszámolása 111 hónapig tartott. A ciklikus válságok sokkal rövidebbek – 27 hónap – míg a 

talpra állás is gyorsabb – 50 hónap –, de az igazán gyors összeomlások és feltámadások a nem 

várt események hatására kirobbanó krízisek, átlagosan 9 hónap lejtmenettel és 15 hónapos 

felpattanással. 

A koronavírus válság egy tipikus esemény-krízis, sőt minden idők leggyorsabb tőkepiaci 

összeomlását és gazdasági visszaesését hozta el. A fentiek alapján van okunk bízni abban, 

hogy miután olyan komoly strukturális egyensúlytalanságok, mint voltak 2008/2009-ben 

jelenleg nincsenek, a járványválság enyhülésével a fellendülés is gyors lehet majd. 

Mindennek feltétele ugyanakkor természetesen az, hogy a válságkezelés is gyors és határozott 

legyen, megóvva a vállalati szektort és a munkahelyeket a karantén miatti leállás hónapjaiban. 

 

A Goldman Sachs elemzése itt olvasható, a fenti ábra és egy összefoglaló itt érhető el. 

 

Forrás: www.penzugyiszemle.hu 

 

 

 

 

 

https://theirrelevantinvestor.com/2020/03/09/the-fastest-bear-market-ever/
https://www.goldmansachs.com/insights/pages/briefly/bear-essentials.pdf
https://www.statista.com/chart/21202/us-bear-markets-length-recoveries-by-type/?utm_source=Statista+Global&utm_campaign=c28797090c-All_InfographTicker_daily_COM_PM_KW13_2020_Mo_COPY&utm_medium=email&utm_term=0_afecd219f5-c28797090c-301969153
https://www.penzugyiszemle.hu/tanulmanyok-eloadasok/amilyen-gyors-az-osszeomlas-olyan-gyors-lehet-a-feltamadas
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ÁSZ hírek 

TÁMOGATÁST NYÚJT MINDEN ÖNKORMÁNYZATNAK AZ ÁSZ 

 

A veszélyhelyzet időszakában különösen nagy jelentősége van a szabályozottságnak, ezért az 

Állami Számvevőszék kiemelt figyelmet fordít az önkormányzatokra. Az ÁSZ minden 

önkormányzatnak biztosítja, hogy elvégzi a hivatalok integritásának, vagyis korrupció elleni 

védettségének értékelését. Az új ellenőrzési megközelítéssel az Állami Számvevőszék 

hozzájárul az összes magyarországi önkormányzat belső szabályozottságának, korrupció 

elleni védettségének erősítéséhez, a társadalmi bizalom fenntartásához. 

 

Az Állami Számvevőszék még 2019 végén jelentette be, hogy az összes magyarországi 

önkormányzat korrupció elleni védettségének értékelésének elvégzi 2020-ban. Az ÁSZ 2020 

elején a mintegy 3200 önkormányzatot előre értesítette arról, hogy márciustól ellenőrizni 

fogja az integritás alapú működésüket. 

 

A megfelelő felkészülés, illetve az önkormányzati hivatalok és dolgozók tehermentesítése 

érdekében az értesítésekben az ÁSZ pontosan megadta a bekérendő dokumentumok listáját. 

Ez önkormányzatonként 26 olyan – jelen időben hatályos – dokumentumot jelent, 

amelyeknek folyamatosan rendelkezésre kell állniuk, ugyanis ezek biztosítják az adott 

önkormányzat működésének szabályozottságát. 

 

A szabálykövetésnek és rendezettségnek a jelenlegi veszélyhelyzetben különösen nagy 

jelentősége van. Az ÁSZ elemzései szerint, ugyanis a rendkívüli állapot kiemelt korrupciós, 

illetve szabálysértési kockázatot jelent. Mindez azt jelenti, hogy az ellenőrzés támogatás a 

szabályok betartásához, ami megalapozza az önkormányzatok hatékony működését, és így 

hozzájárul a koronavírus elleni eredményes védekezéshez, ami mindannyiunk közös érdeke. 

 

A két hónappal ezelőtt előre bejelentett digitális adatbekérések ütemezetten zajlanak, az ÁSZ 

a következő hetekben minden magyarországi önkormányzattól bekéri az előre jelzett és 

megadott 26 dokumentumot. Az értékelések során az ÁSZ együttműködésre törekszik az 

ellenőrzött szervezetekkel, hiszen a számvevőszéki ellenőrzések célja nem a hibakeresés, 

hanem a közpénzügyi helyzet javítása, a közpénzt használó és közvagyont kezelő szervezetek 

szabályozottságának, korrupció elleni védettségének erősítése, végső soron az egyes 

önkormányzatok működését övező közbizalom további erősítése. 

 

Forrás: www.asz.hu, Állami Számvevőszék 

 

 

 

https://asz.hu/hu/sajtokozlemenyek/tamogatast-nyujt-minden-onkormanyzatnak-az-asz
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ÖNTESZTTEL IS TÁMOGATJA AZ ÁSZ AZ ÖNKORMÁNYZATOK SZABÁLYSZERŰ 

BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGÉT 

 

Újabb területtel bővült az Állami Számvevőszék önteszt-rendszere. A 2020. február 26-tól az 

ÁSZ honlapján elérhető önteszt célja az önkormányzati befektetések szabályszerűségének 

támogatása. Az önteszt kitöltésével mintegy 3200 települési önkormányzat kaphat pontos 

képet a befektetési tevékenységének szabályszerűségéről, az arra vonatkozó 

követelményekről, illetve a jövőre vonatkozóan elősegíthető ezeknek a területeknek a 

javítása. 

 

Az Állami Számvevőszék célja a közpénzügyi helyzet javítása, amelyhez a bizonyítékokon 

alapuló ellenőrzési megállapítások adják a kiinduló alapot. Mindez azt jelenti, hogy a 

számvevőszéki ellenőrzések célja alapvetően nem a hibakeresés, vagy az elmarasztalás, 

hanem a közpénzügyek fejlesztése, az ellenőrzések hasznosulása az ellenőrzött szervezetek 

szintjén és rendszerszinten egyaránt. 

 

Elemzés is készült az önkormányzatok befektetési tevékenységéről – Az Állami 

Számvevőszék nagy hangsúlyt helyez az önkormányzatok ellenőrzésére. A 2015-ben történt, 

pénzügyi befektetésekhez kapcsolódó események kockázatait értékelve, és azok társadalmi 

jelentőségére tekintettel, az ÁSZ kiterjesztette a belső kontrollrendszer ellenőrzését az érintett 

önkormányzatok befektetési döntéseire is. Az elmúlt években több mint 40 olyan 

önkormányzat ellenőrzését zárta le az ÁSZ, amelyek végeztek befektetési tevékenységet. A 

legfrissebb ilyen ellenőrzés 2020. február 25-én fejeződött be Sopronkövesd 

önkormányzatánál. 

 

Az ÁSZ az ellenőrzései mellett – a törvényi előírás alapján – széleskörű tanácsadó, 

tudásmegosztó tevékenységet is végez. Ennek keretében az önkormányzatok befektetési 

tevékenységére vonatkozó ellenőrzési tapasztalatokat az ÁSZ 2018 áprilisában egy 

elemzésben is összegezte, hozzájárulva a tipikus hibák bemutatásához, ezáltal a jövőbeli 

szabálytalanságok megelőzéséhez. 

 

Mostantól önteszt is támogatja az önkormányzati befektetések szabályosságát – Az 

Állami Számvevőszék másik fontos tanácsadó eszköze a 2014 novembertől kiadott és 

folyamatosan megújított öntesztek. Ezek ma már több célcsoportnak (önkormányzatok, 

nemzetiségi önkormányzatok, egyházi intézmények, civil szervezetek, pártok és 

pártalapítványok, központi költségvetési szervek, európai uniós forrásokat felhasználó 

szervezetek, nemzeti tulajdonú gazdasági társaságok) adnak iránymutatást saját belső 

kontrollrendszerük, belső szabályozásuk kiépítettségének önellenőrzésére, a korrupciós 

kockázatok csökkentésére, és nyújtanak ezáltal támogatást a törvényi előírásoknak megfelelő 

szabályszerű működéshez. Az ÁSZ öntesztjeit eddig több mint 13600-szor töltötték ki, illetve 

hasznosították a közpénzeket használó, közvagyont kezelő szervezetek. 

 

Az ÁSZ folyamatosan törekszik arra, hogy minél nagyobb területet lefedjen ellenőrzéseivel, 

és mivel Magyarországon mintegy 3200 települési önkormányzat működik, egyéb módon is 

igyekszik támogatni a szabályszerű működésüket. Ennek egyik elemeként az Állami 

Számvevőszék folyamatosan fejleszti és aktualizálja az öntesztjeit, melynek következő 

lépéseként 2020. február 26-tól elérhető az önkormányzatok egyes befektetési tevékenységeit 

támogató kérdéssor. 
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Az önteszt kitöltésével megelőzhetők a hibák és kijavíthatók a hiányosságok – Ez az 

önteszt arra szolgál, hogy a kockázatok feltárásával az önkormányzatok egyes befektetési 

tevékenységeivel összefüggő szabályszerű és helyes feladatellátást támogassa, a befektetési 

tevékenységek szabályszerű végrehajtását befolyásolja, és ezáltal lehetővé tegye az esetleges 

hibák, hiány önkéntes feltárását és a jövőre vonatkozó kijavítását. 

 

Az Állami Számvevőszék öntesztjeinek kitöltése önkéntes, visszaküldeni sem kell, de 

amennyiben a kitöltés tényéről, illetve annak hasznosságáról a felhasználó visszajelzést ad, 

azt az ÁSZ köszönettel fogadja. Az ÁSZ számos pozitív visszajelzést kapott eddig az 

öntesztjeiről. Az önkormányzatok egyes befektetési tevékenységeinek feladatellátását 

támogató önteszt minden önkormányzat számára elérhető az ÁSZ honlapján, a 

www.asz.hu/ontesztek oldalon. 

 

Forrás www.asz.hu, Állami Számvevőszék 

 

 
Fókuszban az IKIR – Helyi Közszolgáltatás Információs 
Rendszer 

KÉZIKÖNYVET ÉS HELPDESK SZOLGÁLTATÁST 

 

A Helyi Közszolgáltatás Információs Rendszer – IKIR alkalmazás 2018. május 1. óta éles 

üzemben működik. Jelenleg közel 1300 önkormányzat és több mint 1800 felhasználó 

regisztrált a rendszerhez. Természetesen a regisztráció lehetősége nem zárult le, továbbra is 

ingyenesen csatlakozhatnak a rendszerhez az önkormányzatok. 

 

Tudta...? 

 

Az IKIR a rendszer megértéséhez és használatához Kézikönyvet és helpdesk szolgáltatást 

biztosít a felhasználóknak. A Kézikönyv könnyedén letölthető a https://ikir.bm.gov.hu 

weboldalon, a jobb felső sarokban lévő kérdőjel gombra kattintva. 

 

 
 

Az IKIR – működését és kezelésmódját tekintve – webes alkalmazás, amelyhez nincs 

szükség különleges informatikai ismeretekre, kezelése átlagos számítógép-, internet- és 

szoftverhasználati gyakorlattal könnyen megismerhető.  

 

 

http://www.asz.hu/ontesztek
https://asz.hu/hu/sajtokozlemenyek/onteszttel-is-tamogatja-az-asz-az-onkormanyzatok-szabalyszeru-befektetesi-tevekenyseget
https://ikir.bm.gov.hu/
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A Kézikönyv ennek megfelelően alapvetően az egyes funkciók használatának leírására 

törekszik, de amennyiben a szoftver általános kezelésével kapcsolatos információkra van 

szükség, a Kézikönyv későbbi, 14. fejezete részletesen ismerteti azokat. E fejezet célja 

kettős: 

 a program általános alapjellemzőinek áttekintő ismertetése valamennyi funkció 

egységes és magabiztos használatához, illetve 

 amennyiben a felhasználónak a későbbiekben olyan – az általános működést érintő – 

információra van szüksége, ami nem szerepel a Kézikönyv más fejezeteiben, e 

fejezethez visszatérhessen, és itt egy helyen megtalálja és áttekinthesse azokat. 

 

A 3. fejezetben az IKIR funkcióinak átfogó bemutatása szerepel, itt található az egyes 

modulok elérését biztosító menürendszer leírása, valamint az azon keresztül elérhető 

funkciók felsorolása, az azokat egyenként ismertető fejezetek feltüntetésével. 

 

A kézikönyv 4.-13. fejezete az egyes modulok használata során felmerülő, tipikus 

műveletekhez nyújt segítséget. A Kézikönyv melléklete fogalomtárral, ábra- és 

táblázatjegyzékkel segíti az IKIR működésének elsajátítását, használatát. 

 

Az IKIR helpdesk szolgáltatása sokrétű, melynek célja, hogy rendszerünk felhasználói 

gördülékenyen és problémamentesen használhassák az IKIR-t. A rendszerrel kapcsolatos 

hibákról telefonon (+3615501522), illetve e-mail (ikir@bm.gov.hu) formájában értesíthetik 

kollégáinkat, akik a hét minden munkanapján készségesen állnak az Önök rendelkezésére. 

A Kompetencia Központ (KK) hatáskörébe tartozó bejelentéseket a KK munkatársai 

válaszolják meg a Bejelentőnek. Amennyiben a bejelentés problémája a Kompetencia 

Központ hatáskörén kívül esik, úgy a KK munkatársai értesítik a fejlesztőket a felmerülő 

problémáról. Természetesen, a bejelentés eredményéről munkatársaink minden esetben 

tájékoztatják a Bejelentőt. 

 

IKIR rendszer – felhasználói támogatás 

 

Amennyiben a rendszer használatával, vagy az IKIR-hez történő regisztrációval 

kapcsolatban kérdése van, kérjük, hogy jelezze az ikir@bm.gov.hu email címen, vagy a 

+3615501522-es telefonszámon. Kollégáink a hét minden munkanapján várják hívásukat! 

 

Hamarosan folytatjuk. 
 

Készítette: Belügyminisztérium, Önkormányzati Koordinációs Iroda 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ikir@bm.gov.hu
mailto:ikir@bm.gov.hu
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Figyelmébe ajánljuk      

FELHÍVÁS A 30 ÉVES MAGYAR ÖNKORMÁNYZATISÁG ÍRÁSOS FELDOLGOZÁSÁRA 

 

A Comitatus Társadalomkutató Egyesület – a Comitatus Önkormányzati Szemle című szakmai- 

tudományos folyóirat kiadója – az 1991. évi alapításától kezdődően elkötelezett a hazai 

önkormányzatiság fejlesztésében, az önkormányzati rendszer által felvetett elméleti és gyakorlati 

problémák feltárásában, az aktuális társadalmi és gazdasági kérdések által felvetett kihívásokra a 

tudományos igényű válaszok keresésében. Az egyesületet alkotó szakmai műhely tagjainak 

közreműködésével az elmúlt évtizedekben a Comitatus Önkormányzati Szemle kiadásán túl több 

tanulmánykötet, szakkönyv látott napvilágot. Az egyesület figyelmet fordított az önkormányzati 

rendszer jelesebb évfordulóinak, és a meghatározó változtatásoknak, illetve a választásoknak a 

feldolgozásában is.  

 

Az egyesület ebben az évben megjelenteti a „Veszprém megyei önkormányzati almanach 1990-2020” 

című reprezentatív kötetet, ezzel is emlékezve a magyar önkormányzatiság 30 éves évfordulójára. 

 

Az 1990. szeptember 30-ával létrejött magyar önkormányzati rendszerre való megemlékezésről 
az Országgyűlés 57/2000. (VI. 16.) OGY határozatával a Helyi Önkormányzatok Napja 

megünnepléséről döntött, és felhívta az önkormányzatokat, az érdek-képviseleti, szakmai 

szervezeteket, valamint felkérte a polgárokat, hogy ezen az emléknapon közösen, méltó keretek között 

emlékezzenek meg a demokratikus jogállam kiépülésének e meghatározó, jeles eseményéről. 

Reményeink szerint sok ilyen megemlékezésre kerül majd sor idén ősszel is. 

 

Ugyanakkor az évenkénti egyszeri megemlékezésen túl azt is fontosnak tartjuk, hogy a települési és a 

megyei önkormányzatok a lehetőségeik, helyi erőforrásaik ismeretében és birtokában dolgozzák fel az 

elmúlt három évtized tényeit, értékeit, ezzel állítva emléket a helyi önkormányzatokban 

tevékenykedőknek és az önkormányzatiságnak.  

 

Amennyiben készülnek átfogó, az 1990-2020 közötti időszakot valamilyen formában feldolgozó 

összegzések, tanulmányok, írások és kiadványok, akkor a Comitatus Önkormányzati Szemle 

örömmel ad ezek publikálására lehetőséget.  

 

A kezdeményezéssel megkeressük az országos önkormányzati érdekképviseleti szervezeteket, hogy 

egyetértésük esetén aktivitásra ösztönözzék tagjaikat, valamint a társadalomkutató szakmai 

műhelyeket, hogy igény esetén nyújtsanak segítséget a helyi feldolgozásokhoz, valamint mindazon 

szervezeteket, amelyek elkötelezettek a magyar önkormányzatiság erősítésében, fejlesztésében. 

 

Bízunk benne, hogy az ország sok településén, járásában, térségében és megyéjében sikerül 

olyan írásos összegző nyomot hagyni a végzett munkáról, amely méltó a 30 év törekvéseihez. 

 

A Comitatus Társadalomkutató Egyesület és a Comitatus Önkormányzati Szemle nevében: 

 

Dr. Agg Zoltán PhD 

az egyesület elnöke 

a Comitatus főszerkesztője 
E-mail címe: comitatus91@gmail.com 

Dr. Zongor Gábor 
a Comitatus szerkesztőbizottságának elnöke 

E-mailcím: zongor53@gmail.com 

mailto:comitatus91@gmail.com
mailto:zongor53@gmail.com
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Pályázati lehetőségek 

TEHETSÉGBARÁT ÖNKORMÁNYZAT DÍJ – BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ VÁLTOZÁSA 

 

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Ezúton értesítjük, hogy meghosszabbítottuk a „Tehetségbarát Önkormányzat Díj " jelölésének 

benyújtási határidejét. 

 

Az új beadási határidő: 2020. április 30. (csütörtök) 23.59. 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Család- és Ifjúságügyért Felelős 

Államtitkárságának szakmai felügyelete alá tartozó Nemzeti Tehetség Központ a Nemzeti 

Tehetség Program keretében pályázati felhívást tett közzé a 2020. évi „Tehetségbarát 

Önkormányzat Díj” elnyerésére. (Szerkesztői megjegyzés: A pályázati kiírást az Önkormányzati 

Hírlevél 2020. évi 2. számában is közöltük.) 
 

A „Tehetségbarát Önkormányzat Díj” célja, hogy elismerésben részesítse azon 

önkormányzatokat, amelyek alapfeladatukon túl aktív tevékenységükkel folyamatosan segítik 

a tehetséges fiatalok felkutatását, támogatását, és példamutató együttműködést folytatnak a 

tehetséggondozó szervezetekkel. Célja hozzájárulni a helyi önkormányzatok tehetségbarát 

attitűdjének megerősítéséhez, és támogatni a helyi szintű tehetséggondozó programok 

megvalósulását, működésük fenntartását. 

 

A díjra két kategóriában lehet pályázni:  
(1) községek, városok önkormányzatai;  

(2) megyei jogú városok önkormányzatai és a főváros területén működő kerületi 

önkormányzatok. 

 

A legjobbnak ítélt pályaművek benyújtói „Tehetségbarát Önkormányzat Díj”-ban részesülnek. 

A díjazott önkormányzatok rendelkezésére bocsátott összeg mindkét kategória esetében 1 500 

000 Ft, amelyet tehetséggondozást támogató tevékenységekre szükséges fordítani. A díjjal 

együtt jár a „Tehetségbarát Önkormányzat” cím birtoklása és egy ezt igazoló, gravírozott 

réztábla. A nyertesek továbbá kizárólagos jogosultságot szereznek a „Tehetségbarát 

Önkormányzat” logó használatára is. 

 

A pályázati felhívás az alábbi linken érhető el: https://tehetsegunk.hu. 
 

Emberi Erőforrások Minisztériuma 

Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság 

 

 

https://tehetsegunk.hu/
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HUNGARIKUMPÁLYÁZAT NYÍLT ÖSSZESEN 230 MILLIÓS KERETTEL 

 

A nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, 

megőrzésének és gondozásának támogatására 230 millió forintos kerettel pályázatot hirdetett 

az Agrárminisztérium. 

 

A hazai és a külhoni nemzeti értékek, hungarikumok népszerűsítésének támogatására, már 

működő helyi települési értéktárakkal együttműködésben települési, tájegységi értéktárak 

létrehozására, valamint a Kárpát-medencei hagyományos öltözet-kultúra továbbörökítésére 

megjelent az idei évi hungarikum pályázat. Mindhárom célterületnél működési támogatásnak 

nem minősülő, egyszeri, vissza nem térítendő támogatás igényelhető. 

A most megnyíló pályázat 180 millió forint keretet határoz meg hazai és külhoni pályázóknak 

nyomtatott és elektronikus kiadványok, filmek készítésére, bemutatóterek kialakítására, 

rendezvények megvalósítására. A pályázaton 1 millió és 4 millió forint közötti összeg 

nyerhető el. 

Az értéktár létrehozás és működtetés területén tapasztalattal bíró szervezetek 500 ezer 

forinttól 2 millió forintig terjedő támogatást nyerhetnek el, amennyiben értéktárat még nem 

működtető szervezet számára át szeretnék adni tapasztalataikat értéktár létrehozásával és 

működtetésével, nemzeti értékek gyűjtésével, megismertetésével és népszerűsítésével, 

valamint az értékgyűjtés módszertanával kapcsolatban. Erre a célterületre 40 millió forint 

keretösszeg áll rendelkezésre. 

A „Hagyomány a divatban – viselet másként” célterületet negyedik alkalommal hirdeti meg 

az Agrárminisztérium, melyre 10 millió forint áll rendelkezésre. A pályázati konstrukció célja 

az, hogy a Kárpát-medence hagyományos öltözet-kultúrája, valamint népi kézműves 

értékeinek megőrzése, népszerűsítése, alkalmazása ünnepeink és hétköznapjaink részévé 

váljanak. Egy-egy támogatás összege 250 ezer és 500 ezer forint között lehet. 

A pályázati adatlapot 2020. március 23-ától lehet elektronikusan kitölteni, illetve a 

mellékleteket feltölteni, de a pályázatok véglegesítésére, beküldésére csak 2020. június 1-je 

8.00 órától 2020. július 1-je 23:59 percig van lehetőség. 

Amennyiben az igényelt támogatások összege a beadási (véglegesítési) határidő lejárta előtt 

eléri valamely célterület keretösszegének 300%-át, a támogató 2020. június 1. 8.30-tól az 

adott célterületre a pályázatok befogadását lezárhatja. 

A korábbi évekhez képest fontos változás, hogy a pályázatokat csak a pályázati felületen 

(papír alapon, postai úton nem) kell benyújtani. A pályázati felhívás letölthető  innen, a 

pályázati felület a palyazat.hungarikum.hu oldalon érhető el. 

Forrás: www.kormany.hu (AM Sajtóiroda) 

 

 

https://palyazat.hungarikum.hu/doc/HUNG2020_felhivas.pdf
https://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/parlamenti-allamtitkarsag/hirek/hungarikumpalyazat-nyilt-osszesen-230-millios-kerettel
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PÁLYÁZATOK ÚT- ÉS JÁRDAFELÚJÍTÁSRA A MAGYAR FALU PROGRAMBAN 

 

Újabb két pályázatot hirdetett meg a kormány a Magyar Falu Program keretében: tízmilliárd 

forint értékben lehet pályázni út-, híd- és járdaépítésre, illetve -felújításra - jelentette be 

Gyopáros Alpár.  

 

A modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos elmondta: a programban az ötezer 

lélekszám alatti települések önkormányzatai és önkormányzati társulásai pályázhatnak. 

Ismertetése szerint az önkormányzati tulajdonban lévő utak és hidak építésére, illetve 

felújítására elnyerhető legnagyobb támogatási összeg 30 millió forint, míg járdák építésére 

vagy felújítására maximum 5 millió forintot lehet igényelni. 

 

A támogatás bel- és külterületi utak felújítására, építésére egyaránt felhasználható, és a 

megszokottól eltérően nemcsak meglévő aszfaltburkolat felújítására lehet pályázni, hanem 

földutak aszfaltozására vagy murvás úttá alakítására is. Hozzátette: a pályázat arra is 

lehetőséget ad, hogy a települések támogatást igényeljenek az állami utak mentén fekvő, nem 

önkormányzati tulajdonban lévő járdák felújítására, illetve építésére. 

 

A pályázatokat április 8-ától május 8-ig lehet majd beadni - ismertette Gyopáros Alpár, 

hozzátéve, hogy 50-60 napon belül döntenek a támogatásokról, és azt követően át is utalják a 

teljes összeget. 

 

Emlékeztetett: tavaly is volt hasonló pályázat, amelyen több mint 800 önkormányzat nyert 

támogatást utak, járdák felújítására, építésére. 

 

Felhívta a figyelmet arra: a most bejelentett két új lehetőséggel már ötre emelkedett a Magyar 

falu programban idén meghirdetett pályázatok száma, hiszen februárban hirdették meg az 

alapegészségügyi ellátás fejlesztését célzó, 7 milliárd forintos programot, amelynek keretében 

a kistelepülések önkormányzati orvosi rendelők és orvosi szolgálati lakások építésére és 

felújítására, illetve orvosi eszközök beszerzésére pályázhatnak április végig. 

 

Forrás. www.kormany.hu, Miniszterelnökség 

 

PÁLYÁZAT A MINŐSÍTETT KÖNYVTÁRI CÍMRE ÉS KÖNYVTÁRI MINŐSÉGI DÍJRA 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának célja, hogy elismerje azokat a könyvtárakat és 

könyvtári tevékenységet végző szervezeteket, amelyek évek óta magas színvonalú munkát 

végeznek.  

 

Minősített Könyvtár címre azok a nyilvános könyvtárak nyújthatnak be pályázatot, amelyek 

bevezették és több éve sikeresen alkalmazzák a minőségmenedzsmentet. A Minősített 

Könyvtár címmel 2020-ban 300 ezer forint jár, a nyertes intézmények a címet 5 évre kapják 

meg. 

 

A Könyvtári Minőségi Díjat az a modellértékű szolgáltatásokat alkalmazó Minősített 

Könyvtár kaphatja meg, amely magas színvonalon nyújt innovatív könyvtári szolgáltatásokat. 

A Könyvtári Minőségi Díjjal 2020-ban 2.000.000 forint nyerhető el. 

 

A pályázatok beküldési határideje: 2020. április 22. 

https://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/palyazatok-ut-es-jardafelujitasra-a-magyar-falu-programban
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A részletes pályázati kiírás és a jelentkezési adatlap a kormányzati honlapon érhető el az 

alábbi útvonalon: www.kormany.hu >> Dokumentumok >> 2020. >> Emberi Erőforrások 

Minisztériuma >> Tevékenységre vonatkozó adatok >> Pályázatok >> 2020 évi Pályázat 

Minősített Könyvtár címre és Könyvtári Minőségi Díjra 

 

Forrás: www.kormany.hu, Emberi Erőforrások Minisztériuma  

 

 

Pályázati hírek       

BÖLCSŐDEÉPÍTÉSI ÖTLETPÁLYÁZATOKAT DÍJAZTAK 

 

A bölcsődei férőhelyek folyamatos bővítése lehetővé teszi, hogy egyre több szülő állhasson 

újra munkába, ez pedig nemzetgazdasági és társadalompolitikai szempontból is fontos – 

hangsúlyozta a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára egy budapesti 

rendezvényen, amelyen tizennyolc bölcsődeépítési ötletpályázatot díjaztak.  

 

Elismerő oklevelet adott át Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) 

család- és ifjúságügyért felelős államtitkára, György István, a Miniszterelnökség területi 

közigazgatásért felelős államtitkára, Fűrész Tünde, a Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a 

Családokért (Kincs) elnöke és Kovácsné Bárány Ildikó, a bölcsődei ügyek koordinációjáért 

felelős miniszteri biztos a bölcsődeépítési ötletpályázat tizennyolc díjazottjának Budapesten. 

Novák Katalin a Kincs épületében tartott díjátadón hangsúlyozta, hogy soha nem volt ekkora 

igény a bölcsődékre, mint most. Hiába van másfélszer annyi, több mint 51 ezer férőhely 

Magyarországon, mint 2010-ben, ez sem elég. Kiemelte: a cél az, hogy 2022-re mindenkinek 

helyben, lakóhelyéhez vagy munkahelyéhez közel bölcsődei férőhelyet biztosítsanak. 2010-

hez képest kétszer annyi településen működik bölcsőde, az üzemeltetésük, működtetésük 

pedig négyszer annyiba - évente 40 milliárd forintba - kerül - tudatta. 

 

György István közölte: a bölcsődei férőhelyek bővítése lehetővé teszi, hogy egyre több szülő 

állhasson újra munkába, ez pedig nemzetgazdasági és társadalompolitikai szempontból is 

fontos. 

 

A Miniszterelnökség, az Emmi, a Lechner Tudásközpont és a Kincs által tavaly októberben 

meghirdetett pályázatra három kategóriában - új épület, meglévő intézmény bővítése, 

meglévő kockaház átalakítása - negyven pályaművet nyújtottak be. Ezek közül nyolctagú 

bizottság választotta ki a tizennyolc nyertes tervet, amelyeket a Kincs megvásárolt - ismertette 

a részleteket. Hozzátette: a nyertes tervekből kiadványt állítanak össze, amelyet a bővítések 

során mintaként lehet használni. 

 

A kormány családbarát politikája sok százezer családnak könnyíti meg az életét, és a magyar 

társadalom jövőjét is jó irányba tereli - mondta az államtitkár. 

 

Forrás: www.kormany.hu, Miniszterelnökség 

 

http://www.kormany.hu/
https://www.kormany.hu/download/2/97/c1000/P%C3%A1ly%C3%A1zat%20Min%C5%91s%C3%ADtett%20K%C3%B6nyvt%C3%A1r%20c%C3%ADmre%20%C3%A9s%20K%C3%B6nyvt%C3%A1ri%20Min%C5%91s%C3%A9gi%20D%C3%ADjra.zip#!DocumentBrowse
https://www.kormany.hu/download/2/97/c1000/P%C3%A1ly%C3%A1zat%20Min%C5%91s%C3%ADtett%20K%C3%B6nyvt%C3%A1r%20c%C3%ADmre%20%C3%A9s%20K%C3%B6nyvt%C3%A1ri%20Min%C5%91s%C3%A9gi%20D%C3%ADjra.zip#!DocumentBrowse
https://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/kulturaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/matol-lehet-palyazni-a-minositett-konyvtari-cimre-es-konyvtari-minosegi-dijra
https://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/teruleti-kozigazgatasert-felelos-allamtitkar/hirek/bolcsodeepitesi-otletpalyazatokat-dijaztak
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AZ AGRÁRMINISZTÉRIUM ZÖLD FORRÁS PÁLYÁZATÁRA TÖBB MINT SZÁZAN 

JELENTKEZTEK 

 

Az Agrárminisztérium idén is meghirdette a Zöld Forrás pályázatot. Ebből a forrásból a 

Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában közreműködő, a 2020. január 20-án 

közzétett felhívásban megfogalmazott feltételeknek megfelelő környezet- vagy 

természetvédelmi célú közhasznú társadalmi szervezetek (egyesületek vagy alapítványok) 

igényelhettek támogatást 2020. február 18-ig. 

 

A formai követelményeknek megfelelt, befogadott pályázatok listája itt érhető el. A 

csatolmányban felsorolt pályázatok szakmai értékelése után döntenek arról, kik kaphatják 

meg a támogatást. 

 

Forrás: www.kormany.hu, Agrárminisztérium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kormany.hu/download/8/46/c1000/Zöld%20Forrás%202020%20befogadott%20pályázatok%20listája.pdf
https://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/hirek/az-agrarminiszterium-zold-forras-palyazatara-tobb-mint-szazan-jelentkeztek
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•Dr. Bekényi József, Belügyminisztérium, 
Önkormányzati Főosztály 

Az Önkormányzati 
Hírlevél kiadásáért 

felel: 

•Dr. Barabás Zoltán, Belügyminisztérium, 
Önkormányzati Főosztály 

Szerkesztésért felel: 

•az Önkormányzati Hírlevél 
szerkesztőbizottsága 

Szerkeszti: 
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Belügyminisztérium, Önkormányzati Főosztály  

1903. Budapest, Pf. 314. 
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