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Szerkesztői rovat      

TÁJÉKOZTATÓ A MEZEI ŐRSZOLGÁLATOKKAL KAPCSOLATOS TÁMOGATÁS 

IGÉNYLÉSÉNEK MEGVÁLTOZOTT BENYÚJTÁSI HELYÉRŐL 

 

Tisztelt Polgármester Asszony! 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Tisztelt Jegyző Asszony! 

Tisztelt Jegyző Úr! 
 

2019. december 17-én kihirdetésre került a fővárosi és megyei kormányhivatalok 

működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi CX. 

törvény, amely alapján 2020. január 1-től több, eddig a járási hivatalok feladatkörében lévő 

feladat kikerült a kormányhivatalok, illetve járási hivatalok feladat- és hatásköréből, és 

átadásra került a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (a továbbiakban: NAK) hatáskörébe. 

 

A mezei őrszolgálatokkal kapcsolatos feladatokat az új szabályozás – a Magyar Agrár-, 

Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 15/C. § 

(1) bekezdése – értelmében mezőgazdasági igazgatási szervként január 1-től már a NAK látja 

el.  

 

Fentieknek megfelelően felhívom szíves figyelmét, amennyiben önkormányzatuk mezei 

őrszolgálat működtetésében, vagy létesítésében érintett, az őrszolgálattal kapcsolatos 

agrárigazgatási feladatokkal már a NAK-hoz kell fordulnia, így már a 2020. január 1-31-e 

között benyújtható, 2019. IV. negyedévi mezei őrszolgálatok működtetéséhez nyújtott állami 

hozzájárulás igényelésére vonatkozó kérelmeiket is a NAK alábbi elektronikus, vagy postai 

címére kell eljuttatniuk.  

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 

Székhelye: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. 

Elektronikus ügyintézéshez hivatali kapu KRID száma: 

NAK Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 430394112 

 

 

Dr. Feldman Zsolt 

mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár 

Agrárminisztérium 
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FONTOS TUDNIVALÓ – „SZÁMLASZÁM-CSERÉS” MÓDSZERREL ELKÖVETETT 

CSALÁSOK 
 

Tájékoztatom, hogy a Nemzeti Védelmi Szolgálat kiemelt figyelmet fordít a 

védett szervek zavartalan működését befolyásoló kockázati tényezők, így az 

utóbbi időben elszaporodott, úgynevezett „számlaszám-cserés” módszerrel 

elkövetett csalásokra is. 

 

Az ilyen típusú bűncselekmény elkövetésének lényege, hogy az elkövetők 

beszerzési pályázatokon nyertes gazdasági társaságok nevében eljárva, a pályáztató 

szervezeteket telefonon, vagy megtévesztően hasonló e-mail címről valótlanul arról 

tájékoztatják, hogy a nyertes gazdasági társaság számlaszáma megváltozott, majd a 

megadott (valótlan, általában erre a célra nyitott, hajléktalan személyhez köthető) 

számlaszámra utaltatják a szerződés szerinti teljesítési összeget.  

 

A témakör vizsgálata során észleltük, hogy több esetben önkormányzatok váltak a fenti 

módszerrel elkövetett csalás áldozatává, melynek következtében több tíz millió Ft-os 

káruk keletkezett. 

 

Bízunk benne, hogy előzetes felhívásunk eredményeképpen ezek a csalások megelőzhetőek 

lesznek, kérjük, fokozottan figyeljenek a számlaszám változás bejelentések során! 

 

 

dr. Bolcsik Zoltán r. vezérőrnagy 

főigazgató 

Nemzeti Védelmi Szolgálat 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kormany.hu/


Önkormányzati Hírlevél           2020. évi 1. szám Oldal 5 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kormany.hu/hu
https://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium/onkormanyzati-allamtitkarsag
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Jogszabályfigyelö       

BELÜGYI ÁGAZAT 
A jogszabály száma és címe: 2019. évi CXII. törvény a szakképzésről szóló 2019. évi 

LXXX. törvény hatálybalépésével összefüggő módosító és hatályon kívül helyező 

rendelkezésekről 

A jogszabály lényege: A jogszabály módosítja a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény összeférhetetlenségre vonatkozó szabályait. 

Hatálybalépés: 2020. január 1. és 

2021. január 1.  

Magyar Közlönyben való megjelenés: 2019. évi 

206 szám, 9140. o. (2019. december 17.) 

 

A jogszabály száma és címe: 1/2020. (I. 8.) BM rendelet az önkormányzati hivatalok 

egységes irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosításáról 

A jogszabály lényege: A jogszabály mellékletében meghatározottak szerint módosulnak az 

önkormányzati hivatalok irattári tételszámai. 

Hatálybalépés: 2020. január 9. Magyar Közlönyben való megjelenés: 2020. évi 

4. szám, 58. o. (2020. január 8.) 

 

ÉPÍTÉSÜGYI ÁGAZAT 
A jogszabály száma és címe: 295/2019. (XII. 10.) Korm. rendelet egyes építésügyi tárgyú 

kormányrendeletek módosításáról 

A jogszabály lényege: Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 

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

Korm. rendelet módosítása értelmében megszűnik a jegyző hatásköre az építésügyi és 

építésfelügyeleti hatósági eljárások megindításában a kérelem személyes benyújtásában. 

Hatálybalépés: 2020. január 1.  Magyar Közlönyben való megjelenés: 2019. évi  

198. szám, 8476. o. (2019. december 10.) 

 

A jogszabály száma és címe: 2019. évi CX. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalok 

működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról 

A jogszabály lényege: A jogszabály tartalmazza a jegyző építésügyi igazgatási feladatainak 

átadásával összefüggő rendelkezéseket a jegyző építésügyi igazgatási feladatainak ellátását 

biztosító vagyont érintően. A magyar állam és a települési önkormányzatok közötti, az 

ingyenes használatba vételhez kapcsolódó megállapodást 2020. január 31. napjáig kell 

megkötni. A jogszabály hatályon kívül helyezi a helyi önkormányzatok és szerveik, a 

köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és 

hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény építésügyi igazgatásra vonatkozó III. fejezetét. 

Hatálybalépés: 2019. november 18. és 

más időpontok 

Magyar Közlönyben való megjelenés: 2019. évi 

206. szám, 9084. o. (2019. december 17.) 

 

 

 

 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK19206.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK19206.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK20004.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK20004.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK19198.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK19198.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK19206.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK19206.pdf
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FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÁGAZAT 
A jogszabály száma és címe: 2019. évi CXIII. törvény az öntözéses gazdálkodásról 

A jogszabály lényege: A jogszabály értelmében a helyi önkormányzat a tulajdonában álló 

harmadlagos mű tulajdonosi jogainak gyakorlását átadhatja az államnak. 

Hatálybalépés: 2020. január 1.  Magyar Közlönyben való megjelenés: 2019. évi 

206. szám, 9197. o. (2019. december 17.) 

 

IGAZSÁGÜGYI ÁGAZAT 
A jogszabály száma és címe: 2019. évi CXVII. törvény egyes igazságügyi tárgyú törvények 

módosításáról 

A jogszabály lényege: A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény módosítása 

értelmében megváltoznak a jegyző a hagyatéki eljáráshoz kapcsolódó feladatai, valamint a 

hagyatéki leltár készítéséhez kapcsolódó határidők.   

Hatálybalépés: 2020. január 1. és más 

időpontok  

Magyar Közlönyben való megjelenés: 2019. évi 

208. szám, 9357. o. (2019. december 18.) 

 

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI ÁGAZAT 
A jogszabály száma és címe: 286/2019. (XII. 4.) Korm. rendelet vízgazdálkodási tárgyú 

kormányrendeletek módosításáról 

A jogszabály lényege: A jogszabály módosítja a vízgazdálkodási hatósági jogkör 

gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet helyi vízgazdálkodási hatósági eljárás 

szabályait. 

Hatálybalépés: 2020. január 1. Magyar Közlönyben való megjelenés: 2019. évi  

195. szám, 8288. o. (2019. december 4.) 

 

MUNKAÜGYI ÁGAZAT 
A jogszabály száma és címe: 2019. évi CIX. törvény a kormányzati igazgatásról szóló 2018. 

évi CXXV. törvény, valamint egyes törvényeknek a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi 

CXXV. törvénnyel kapcsolatos módosításáról 

A jogszabály lényege: A jogszabály módosítja – mások mellett - a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott 

köztisztviselők alapilletmény-eltérítésére vonatkozó rendelkezéseit. 

Hatálybalépés: 2019. december 18. és 

más időpontok 

Magyar Közlönyben való megjelenés: 2019. évi. 

206 szám, 9032. o. (2019. december 17.) 

 

PÉNZÜGYI ÁGAZAT 
A jogszabály száma és címe: 282/2019. (XI. 27.) Korm. rendelet egyes 

kormányrendeleteknek a Magyarország 2020. évi központi költségvetésének 

megalapozásával összefüggő módosításáról 

A jogszabály lényege: A jogszabály módosítja többek között az államháztartásról szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet pénzügyi ellenjegyzésre, 

valamint önellenőrzési kérelem benyújtására vonatkozó előírásait. Emellett módosulnak az 

államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben felsorolt rovatrendek is. 

Hatálybalépés: 2019. november 28. és 

2020. január 1. 

Magyar Közlönyben való megjelenés: 2019. évi 

190. szám, 7972. o. (2019. november 27.) 

 

 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK19206.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK19206.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK19208.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK19208.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK19195.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK19195.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK19206.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK19206.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK19190.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK19190.pdf
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A jogszabály száma és címe: 15/2019. (XII. 7.) PM rendelet a kormányzati funkciók és 

államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről 

A jogszabály lényege: A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és 

szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet helyébe lépő 

jogszabály tartalmazza az államháztartás szervezetei közfeladatai és egyéb tevékenységei, 

azok bevételei és kiadásai nyilvántartási és elszámolási rendjét. 

Hatálybalépés: 2020. január 1.  Magyar Közlönyben való megjelenés: 2019. évi. 

197. szám, 8367. o. (2019. december 7.) 

 

A jogszabály száma és címe: 2019. évi CXV. törvény egyes törvények jogharmonizációs 

célú módosításáról 

A jogszabály lényege: A jogszabály módosítja a helyi adókról szóló 1990. évi C törvényt 

aszerint, hogy a helyi iparűzési adóból származó bevétel elsőként – a fővárosi önkormányzat 

esetén külön törvényben meghatározottak szerint – a helyi közösségi közlekedési feladat 

ellátására, a helyi közösségi közlekedési feladat ellátásához szükséges összegen felüli bevétel 

különösen a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozó szociális 

ellátások finanszírozására használható fel. A helyi adókból származó bevételek 

felhasználásával kapcsolatban módosítja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvényt is. 

Hatálybalépés: 2020. január 1. és más 

időpontok  

Magyar Közlönyben való megjelenés: 2019. évi 

206. szám, 9216. o. (2019. december 17.) 

 

A jogszabály száma és címe: 21/2019. (XII. 23.) PM rendelet az önkormányzati 

adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 

35/2008. (XII. 31.) PM rendelet módosításáról 

A jogszabály lényege: A helyi iparűzési adóra rendszeresített nyomtatványok változását 

tartalmazza a módosítás. 

Hatálybalépés: 2020. január 1.  Magyar Közlönyben való megjelenés: 2019. évi 

215. szám, 10224. o. (2019. december 23.) 

 

A jogszabály száma és címe: 342/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet egyes 

kormányrendeleteknek az államháztartási kontrollokkal összefüggő módosításáról 

A jogszabály lényege: a jogszabály módosítja a költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet, 

melynek értelmében a költségvetési szerv vezetője belső kontroll felelőst jelölhet ki. Emellett 

módosulnak a belső ellenőrzéssel kapcsolatos vezetői feladatok is. 

Hatálybalépés: 2020. január 1.  Magyar Közlönyben való megjelenés: 2019. évi 

216. szám, 10331. o. (2019. december 23.) 

 

SZOCIÁLIS ÉS GYÁMÜGYI ÁGAZAT 
A jogszabály száma és címe: 27/2019. (XII. 10.) EMMI rendelet a személyes gondoskodást 

nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. 

(I. 7.) SZCSM rendelet módosításáról 

A jogszabály lényege: A jogszabály 8-18 óra között határozza meg a kijelölt nappali 

melegedők nyitva tartási rendjét. 

Hatálybalépés: 2020. január 1. Magyar Közlönyben való megjelenés: 2019. évi 

198. szám, 8488. o. (2019. december 10.) 

Lezárva: 2020. január 22. 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK19197.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK19197.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK19206.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK19206.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK19215.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK19215.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK19216.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK19216.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK19198.pdf
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK19198.pdf
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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 már 

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

oldalain. 

 

Összeállította: Belügyminisztérium, Önkormányzati Főosztály 

 

 

A Kúria helyi önkormányzatokat érintő döntései 

 

Az ügy tárgya: építményadó – hátrányos megkülönböztetés 

A döntés elvi tartalma: [39] Az olyan építési övezetek, amelyek elhelyezkedésüknél fogva 

különböző mértékű értéktöbbletet realizálhatnak az ingatlanértékben pl. centrális helyzetük, 

profittermelő képességük (ún. pozitív externáliák) alapján. Nem jelenik meg azonban olyan 

szempont, különösen az egyéb területi kategóriában, ahová a helyzetüknél fogva 

értékcsökkenést pl. kármentesítési, rehabilitációs vagy bontási kötelezettséget külső hatás (ún. 

negatív externáliák) miatt elszenvedő ingatlanok tartozhatnának. Az ingatlanértéket követő 

adóövezeti kategorizálásnak kezelnie kellene ezt a problémát annak érdekében, hogy 

elkerülhető legyen – az övezethez tartozás okán – egyes adóalanyok teherbíró képességének, 

illetve a helyi sajátosságoknak a teljes figyelmen kívül hagyása. 

Az ügy száma: Köf.5029/2019/5.                                    Magyar Közlöny 2020./ 2. szám 

Az indítvány lényege: [5] Az eljáró bíróság más önkormányzati rendeletre is vonatkozó 

indítványában a jelen ügyben érintett önkormányzati rendeletet (Ör.) illetően kifejtett 

álláspontja szerint nem felel meg a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvénynek (Htv.), mert 

az önkormányzat az adó mértékének megállapításakor figyelmen kívül hagyta az ingatlanok 

rendeltetését, az értékben fönnálló és az építmények egyéb, például földrajzi 

elhelyezkedéséből következő különbségeket. 

[6] Az építményadó alapját képező épületek a bíróság által meghallgatott szakértő szerint 

használhatatlanok, legtöbbje bontásérett. A forgalmi érték számításakor továbbá figyelembe 

kell venni az ingatlan kapcsán felmerülő rekultivációs, helyreállítási és veszélyes anyag 

mentesítési munkálatok költségeit. 

[7] Az Ör. különbséget tesz lakás és nem lakás céljára szolgáló építmények között, és nem 

lakás céljára szolgáló építmények között az alábbiak szerint differenciál: garázs, üdülő, illetve 

minden egyéb építmény. A minden egyéb építmény kategórián belül I–III. kiemelt övezet, 

illetve egyéb terület különbségtétel található. A bíróság álláspontja szerint a "város egyéb 

területén" kategória nem felel meg a Htv.-ben foglaltaknak, mert nem veszi figyelembe a 

helyi sajátosságokat, a telkek rendeltetését, földrajzi elhelyezkedését, a településen belüli 

forgalmi érték eltéréseket az ingatlanok megközelíthetőségét. Példának okáért azonos 

kategóriába tartozik egy nem a fölsorolt övezetben elhelyezkedő áruház és egy elhagyott 

iparterület. 

Részlet az indoklásból:  

[31] A Htv. korábban hatályos 6. § c) pontja szerint az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, 

az önkormányzat gazdálkodási követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez 

https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/0JB1dcreilj9Xq8s60Nw5e011cdb9cc5e/indoklasok
https://www.njt.hu/njt.php?indokolasok
http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK20002.pdf
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igazodóan kell megállapítani. Az Önkormányzati Tanács e szempontok közül különösen a 

helyi sajátosságot vizsgálta az ingatlanérték, -terhek és -rendeltetés adott összefüggésében. 

34] Az Önkormányzati Tanács szerint egyrészt az új tulajdonosnak való felróhatóság nem 

bizonyított. A terület leromlott állapotának kialakulása sokféle okon alapulhat és alappal 

feltételezhető, hogy az a megelőző felszámolástól nem függetleníthető. Másfelől az esetleges 

felróhatóság kezelésére az önkormányzatoknak más eszközei vannak, arra az adómegállapítás 

jellemzően nem alkalmazható. 

[36] Az Ör. ugyanakkor megállapít mentességeket és kedvezményeket, különbséget tesz 

magánszemély és nem magánszemély adózó, valamint lakás céljára és nem lakás céljára 

szolgáló építmény között, továbbá a nem lakás céljára szolgáló építmények között is hatféle 

módon differenciál. 

[37] A differenciált adómegállapítás nem abszolút követelmény a Htv. 2016. december 31. 

napjáig hatályos 6. § c) pontja szerint. Az adóalany teherbíró képességével összefüggésben 

azonban e szabályok alapján vizsgálandó a rendeleti differenciálás tartalma az indítványban 

felhozott érvek szerint. 

[41] Mivel az indítvánnyal érintett Ör.-rendelkezés a hivatkozottak szerint ellentétesnek 

bizonyult a Htv.-vel, ezért az Önkormányzati Tanács a közigazgatási perrendtartásról szóló 

2017. évi I. törvény (Kp.) 146. § (1) bekezdés b) pontja alapján az Ör. vitatott rendelkezése 

jogszabályba ütközését megállapította. 

Alkalmazott jogszabályok: A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 

146. § (1) bekezdés b) pont, 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 6. § c) pont. 

 

Az ügy tárgya: közterület - reklámhasznosítási tevékenység 

A döntés elvi tartalma: [39] Az önkormányzat a közterületi reklámhasznosítási 

tevékenységét jogosult volt önkormányzati rendeletben szabályozni. E tárgykörben a hatósági 

jogviszony és polgári jogi jogviszony elemei azonban nem moshatók össze, az e 

tevékenységre vonatkozó polgári jogi szerződés (bérlet) szabályai önkormányzati rendeletben 

nem állapíthatók meg. Az önkormányzat a szerződés tartalmi elemeinek, a szolgáltatás 

díjának megállapítására törvényesen nem alkothat normatív szabályokat tartalmazó 

önkormányzati rendeletet. 

[40] A reklámcélú használat is a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatát valósítja 

meg, ezért a közterületi jogosultság megadására irányuló jogviszony önkormányzati 

rendeletben jogszerűen csak önkormányzati hatósági jogkörben volt szabályozható. 

Az ügy száma: Köf.5031/2019/5.                                    Magyar Közlöny 2020./ 4. szám 

Az indítvány lényege: [1] A felperes a közterületek reklámcélú hasznosítását végzi. A 

reklámhordozók és hirdetmények elhelyezését, közzétételét az érintett település közgyűlése az 

önkormányzati rendeletében (Ör.) szabályozta. Az alperes a felperessel kötött együttműködési 

szerződés alapján a település közterületein felállított telefonfülkék oldalára szerelt 

reklámfelületek értékesítésével 2010-2012. közötti időszakban reklámokat tett közzé anélkül, 

hogy a felperessel szerződést kötött volna az adott tevékenységre és a tevékenysége után az 

Ör.-ben előírt díjat sem fizette meg. A felperes 2012. február 20-án 2012. március 6-i fizetési 

határidővel két számlát állított ki a 2008. január 1-től 2011. december 31-ig terjedő időszakra 

vonatkozó közterület-használati díjról az alapdíj háromszorosának megfelelő összegben. Az 

alperes a számlákat nem egyenlítette ki. 

[2] A felperes keresetében követelte az Ör. mellékletében meghatározott díj háromszoros 

összegének megfelelő mértékű közterület-használati díjat az alperestől azon az alapon, hogy a 

telefonfülkék oldalain létesített reklámhordozók elhelyezésére csak közterület-használati 

szerződés alapján van lehetőség, aminek hiányában az alperes a közterületet engedély nélkül 

használja. Az alperes a jogalapot vitatva a kereset elutasítását kérte. 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK20004.pdf
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Az első fokon eljárt bíróság helyt adott a keresetnek, a másodfokú bíróság pedig 

helybenhagyta az elsőfokú ítélet fellebbezett rendelkezéseit. 

Részlet az indoklásból: [25] A Kúriának abban a kérdésben kellett döntenie, hogy a 

közterületen közzétett gazdasági reklámtevékenység önkormányzati hatósági jogkörben, a 

közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény  

(Ket.) hatálya alá tartozó hatósági eljárásként, vagy a helyi településüzemeltetési közfeladat 

ellátásához kapcsolódó polgári jogviszonyként szabályozható volt-e az érintett időszakban. 

[31] Mindazonáltal a védiratban – éppen ebből következően – az Önkormányzat az Ötv. 9. § 

(4) bekezdésére hivatkozással kifejtette, hogy az a képviselő-testület feladatkörébe tartozó 

közszolgáltatás ellátására – többek között – gazdasági társaság alapítását engedélyezi. Ahogy 

azt a védirat is tartalmazza a reklámszolgáltatás nem tartozik ebbe a körbe, a gazdasági 

reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 

(Grt.) 3. § m) pontja alapján ugyanis a közterületek reklámcélú hasznosítása gazdasági 

tevékenységnek minősül. A védiratban foglaltak szerint az önkormányzat ezt a gazdasági 

tevékenységet végezte a felperesi Kft. (reklám-hasznosító szervezet) útján. Nem vitás, hogy a 

felperes reklámszolgáltatási és nem közterület-használati szerződéseket kötött a 

reklámelhelyezőkkel a külön rendeletben szabályozott közterület-használati díjaktól 

magasabb bérleti díjak érvényesítése mellett. 

[33] A Kúria álláspontja szerint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 

(Ötv.) és a Grt. hivatkozott rendelkezéseiből az következik, hogy az önkormányzat dönthetett 

úgy, hogy a közterület reklám célú hasznosításra vonatkozóan polgári jogviszony 

jogalanyaként megállapodás(oka)t köt, (ezt a hatályos településképi törvény most sem tiltja), 

de a szerződés tartalmi elemeinek, a szolgáltatás díjának megállapítására törvényesen nem 

alkothatott normatív szabályokat tartalmazó önkormányzati rendeletet. Ugyanakkor 

megállapítható, hogy az Ör. erre a szerződéses kapcsolat szabályozására épült fel és nem 

hatósági eljárást modellezett. Mivel a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 

(Kp.) 143. § (3) bekezdése az önkormányzati rendelet vitatott rendelkezésével szoros 

összefüggésben álló rendelkezésének más jogszabályba ütközése vizsgálatára is lehetőséget 

ad, ezért a Kúria azt állapította meg, hogy az Ör. valamennyi rendelkezése jogszabálysértő. A 

Kúria osztja az indítványozó álláspontját, hogy az Ör.-ben az önkormányzat a Ket. 

szabályainak mellőzésével és a közigazgatási határozat nélküli szankciós jellegű díj polgári 

jog szabályai szerinti behajtásának lehetőségével jogsértően fosztotta meg a közterületet 

reklámozási célokra igénybe vevőt a jogorvoslathoz fűződő alkotmányos jogától. 

[34] Ugyanakkor a Kúria hangsúlyozza, a reklámcélú használat is a közterület rendeltetésétől 

eltérő célú használatát jelenti. Ha ebben a tárgykörben kívánt önálló rendeletalkotási jogával 

élni az Önkormányzat, a közterületi jogosultság megadására irányuló jogviszony jogszerűen 

csak hatósági jogkörben lett volna szabályozható. Az önkormányzat rendeletalkotási 

feljogosítottságánál fogva közhatalomként jár el. Nem lehet tehát mellérendeltségi viszonyban 

a használatot igénylővel. A Kúria Önkormányzati Tanácsa elvi tartalomként rögzíti, hogy a 

közterület-használati jogosultság megadására irányuló jogviszony tárgyát komplex, közjogi-

közigazgatási kapcsolatrendszerbe ágyazódó hatósági ügy képezi. Kifejezetten ebben a 

közigazgatási jogi keretben a szabályozásnak ugyanakkor többféle megoldása lehet. A 

szerződési kapcsolat nem kizárt a közigazgatási anyagi és eljárási jogviszony körével 

illeszkedő módon, mögöttes magánjogi szabályok alkalmazása mellett.” Az Ör. 

megalkotásakor éppen ezek a garanciális szabályok sérültek. 

[35] Végül a Kúria utal arra: azzal, hogy a vitatott önkormányzati rendelet címe 

(reklámhordozók és hirdetmények elhelyezésének, közzétételének szabályai) és tartalma 

(közterület-használat) egymással nincs összhangban, továbbá, hogy- a jogalkotó 

Önkormányzat által is elismerten – „megtévesztő” az Ör.-ben használt közterületi szerződés 
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elnevezés, mindezek miatt sérült a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvényben 

megfogalmazott normavilágosság elve is. 

[38] Összefoglalva, a Kúria Önkormányzati Tanácsa a Kp. 146. § (1) bekezdése b) pontja 

alapján megállapította, hogy az Ör. teljes normaszövege jogszabálysértő volt. 

Alkalmazott jogszabályok: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, 

A közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, 

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi 

XLVIII. törvény (Grt.) 3. § m) pont, 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, 

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény. 

 

Az ügy tárgya: telekadó - adóalanyok közötti megkülönböztetés 

A döntés elvi tartalma: [37] Az önkormányzat nem valósít meg diszkriminációt a rendezési 

tervvel útszabályozásra fenntartott telekrész és a magánút adómentességének eltérő 

szabályozásával, mivel a magánutak kialakulásáig a telkek – építési szabályozás 

szempontjából – nem tartoznak azonos (homogén) csoportba, ezáltal a telektulajdonosok sem 

minősülnek hasonló helyzetben lévő adóalanyoknak. 

[38] Az adómentesség körének további adótárggyal (magánút) történő bővítésére, illetve 

ennek hiányában az adómentességre vonatkozó rendelkezés jogszabályba ütközésének 

kimondására normakontroll eljárásban nincs lehetőség. A differenciált szabályozást elősegítő 

mentességi okok meghatározásáról az önkormányzat településpolitikai hatáskörében, 

mérlegelési jogkörével élve, szabadon dönthet, feltéve ha az nem ütközik a diszkrimináció 

tilalmába. 
Az ügy száma: Köf.5033/2019/4. 

Az indítvány lényege: [1] Az ügyben érintett Önkormányzat jegyzője a per felperesét a 

„kivett, saját használatú út” megnevezéssel nyilvántartott belterületi beépítetlen ingatlan után 

2013-2017. évekre telekadó megfizetésére kötelezte. 

[2] Az Önkormányzat 2019. január 1-jei hatállyal kiegészítette az önkormányzati rendeletet 

(Ör.) egy új ponttal, miszerint ettől az időponttól mentes a telekadó alól a magánszemély 

tulajdonában álló, közforgalom számára megnyitott magánút, saját használatú út, amennyiben 

ekként szerepel az ingatlan-nyilvántartásban. 

[7] Az indítványozó bíróság kifejtette, hogy noha az Ör. 6. § a)-i) pontjaiban felsorolt 

adómentességi listája részletesen szabályozza az adómegállapítási jog alól kivett ingatlanok 

körét, mégsem felel meg az egyenlő bánásmód követelményének, ugyanis nincs tekintettel a 

hasonló helyzetben lévő adóalanyok teherviselő képességére, ezért sérti a helyi adókról szóló 

1990. évi C. törvény (Htv.) 7. § g) pontját. Megítélése szerint az útszabályozásra fenntartott 

telekrész tulajdonosa és a közforgalom számára megnyitott magánút, út, saját használatú út 

tulajdonosa hasonló helyzetben lévő adóalanynak minősül, mert telkeik azonos 

rendeltetésűek, csak az különbözteti meg őket egymástól, hogy az útszabályozásra már sor 

került-e, vagy éppen előtte állnak. Álláspontja szerint a két fajta telek (magánút kialakítása 

esetén adókötelessé vált telek, illetve kialakult magánút hiányában adómentes telek) 

adóztatásának különbözősége az adófizetésre köteles csoportot közteherviselés szempontjából 

indokolatlanul, megkülönböztetően differenciálja. 

[8] Az indítványozó hivatkozott továbbá az Ör. 2019. január 1-jei módosítására, amelynek 

értelmében mentes a telekadó alól a magánszemély tulajdonában álló, közforgalom számára 

megnyitott magánút, út, saját használatú út, amennyiben az ingatlannyilvántartásban ekként 

van nyilvántartva. Az indítványozó megítélése szerint a mentességi okok fenti tartalmú 

kiegészítése arra utal, hogy az Önkormányzat maga is észlelte a szabályozás diszkrimináló 

jellegét, ezért bővítette ki az adómentes telkek körét. 

https://kuria-birosag.hu/hu/print/onkugy/kof503320194-szamu-hatarozat
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Jelezte továbbá, hogy az adómegállapítási kérdés az adóalanyok széles körét érinti, a 

kerületben összesen 61 db a perbeli telekkel azonos elbírálás alá eső belterületi ingatlan van. 

Részlet az indoklásból: [22] Az indítvány a 6. § e) pontját vitatja. E pont szerint mentes az 

adó alól... „a magánszemély tulajdonában lévő, rendezési tervvel útszabályozásra fenntartott 

telekrész.” 

[23] Kúria vizsgálta, hogy a két fajta telek (magánút kialakítása esetén adókötelessé vált telek, 

illetve kialakult magánút hiányában adómentes telek) mentességi okok folytán való 

megkülönböztetése diszkriminatív szabályozást jelent-e. 

[25] A hátrányos megkülönböztetés tilalma tehát alapvetően személyek tekintetében tiltja a 

megfelelő indok nélküli, hátrányos különbségtételt. Jelen ügyben dolgokról van szó (telekről, 

mint adótárgyról), mely az adókötelezettség alapjaként jogalanyokat terhel. Ha azonos jogi 

helyzetű dolgok (telkek és telekrészek) adóterhe nem azonos, illetve az egyik mentes az adó 

alól, a másik nem, az átalakul személyek (a tulajdonosok) közötti hátrányos 

megkülönböztetéssé. 

[28] A Kúria álláspontja szerint a kialakult és kialakulandó magánutak nem alkotnak 

homogén csoportot, mely viszonyítási alap lenne az adófizetési kötelezettség tekintetében. 

Hiányzik tehát az összehasonlítás alapja, amelyre tekintettel a diszkrimináció egyáltalán 

vizsgálható lenne. 

[29] A Htv. a 2017-2018. adóévekben az építménnyel be nem épített földterületként határozta 

meg a telket, ide nem értve azon földterületeket, amelyek nem tárgyai a telekadónak. A közút 

területe nem minősül telekadó fizetési kötelezettség alá eső teleknek. Következik ez a közúti 

közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényből (Kkt.), mely szerint az országos közutak az állam, 

a helyi közutak a települési vagy területi önkormányzat tulajdonában vannak. 

[30] A természetes vagy jogi személy tulajdonában álló területen lévő utak a magánút 

kategóriába sorolandók. Az utak közlekedést szolgáló funkciója azonban független a tulajdoni 

viszonyoktól (Kkt. 47. § 7. pont). A magánút esetében mindig a tulajdonos döntésétől függ, 

hogy a használatot kinek kívánja biztosítani. A Kkt. alapján a magánutat is lehet közforgalom 

számára megnyitni vagy a közforgalom elől el zárni a tulajdonos kérelmére, a közlekedési 

hatóság engedélyével. A megnyitás vagy elzárás tényét az ingatlannyilvántartásba be kell 

jegyeztetni, mely a tulajdonos felelőssége. Bejegyzés hiányában törvényi vélelem, hogy a 

magánút közforgalom elől el nem zárt magánútnak minősül. 

31] A felperes ingatlana az ingatlannyilvántartásban „kivett, saját használatú út” 

megnevezéssel szerepel, ezért sem a Htv., sem az Ör. szerint adómentesség alá nem esik. 

[32] Ellenben helyi adómentességet élveznek a magánszemélyek tulajdonában álló azon 

ingatlanrészek, amelyek a rendezési tervvel útszabályozás céljára vannak fenntartva. 

Rendeltetésük alapján a két ingatlan típus (kialakított magánút, útszabályozással érintett 

telekrész) akár homogén csoportot is alkothatna, ami miatt mégis indokolttá teszi adójogi 

szempontból való megkülönböztetésüket, az az eltérő építési szabályozás. 

[33] A közlekedési célokat szolgáló „saját használatú út” kialakításával a telek beépíthetővé 

válik. Az építési telkek nem alkotnak homogén csoportot az Ör. szerinti adómentesnek 

nyilvánított „a magánszemély tulajdonában lévő, rendezési tervvel útszabályozásra fenntartott 

telekrészekkel”. Az egyik különbség a végleges kialakítás: a magánút elnyerte végleges 

funkcióját, akként viselkedik, amit a neve is mutat. A telek leendő útszabályozással érintett 

része azonban olyan átmeneti szabályozás alá vonja az ingatlant, mely egyrészt az önálló 

útként való használatot sem alapozza meg és másrészt a telek használhatóságát is érinti. Ezzel 

szemben az útszabályozással érintett telek még nincs véglegesen kialakítva, így nem teljes 

értékű építési telek. 

[34] Mivel a telkek tényleges és jogi sorsa – rendeltetésüktől függetlenül – a szabályozás 

szempontjából jelentősen eltér, a telkek tulajdonosai nem minősülnek hasonló helyzetben 

lévő, homogén csoportot alkotó adóalanyoknak. 
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Nem jelent ezért hátrányos megkülönböztetést az, ha az önkormányzat az adómentességet a 

magánút kialakításáig biztosítja, hiszen ezzel az ingatlantulajdonosok telke a védiratban 

foglaltak szerint is beépíthető építési telekké válik, mely végleges funkcióját elnyerve jelentős 

mértékben emeli a telek értékét, ezért az építés megkezdéséig adókötelessé válik. 

[36] Az Ör. érintett pont vonatkozásában a Kúria azt állapította meg, hogy az indítványban 

hivatkozottak szerint nem ellentétes a Htv. 7. § g) pontjával, a Kúria Önkormányzati Tanácsa 

az indítványt a Kp. 142. § (2) bekezdése alapján elutasította. 

Alkalmazott jogszabályok: A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 7. § g) pont, 

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény. 

 

Az ügy tárgya: telekadó - mentesség 

A döntés elvi tartalma: [35] Az Önkormányzat a kedvezmények és mentességek 

megállapításával is eleget tehet a differenciált adómegállapítás követelményének, különösen, 

ha a megállapított adómérték a törvényi minimumhoz közelít. 

Az ügy száma: Köf.5034/2019/6. 

Az indítvány lényege: [5] Az indítványozó bíróság álláspontja szerint az önkormányzati 

rendelet (Ör.) sérti a rendeletalkotás idején hatályos, a helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény (Htv.) 6. § c) pontját. A szabályozás megalkotásakor az önkormányzat ugyanis nem 

volt figyelemmel a helyi sajátosságokra, a telkek rendeltetésére, azok földrajzi 

elhelyezkedésére, a településen belüli forgalmi érték eltérésekre és az ingatlanok 

megközelíthetőségére. A bíróság arra hivatkozott, hogy a szabályozás nem differenciált a 

telekadó mértékét illetően az ingatlanok között, a magánutakon kívül (ezek esetében a 

telekadó mértéke 0 Ft/m2) minden más ingatlan azonos kategóriába került, amelyek 

vonatkozásában az adó mértéke 50 Ft/m2. 

Részlet az indoklásból: [16] A Htv. alapján az önkormányzat adómegállapítási joga arra 

terjed ki, hogy „az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási 

követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez...” igazodóan állapítsa meg. 

[18] A Kúria megállapította, hogy „a vagyoni típusú adók célja az arányos közteherviselés 

elvének megvalósítása: a vagyonadó alapja minden adóalany vonatkozásában ugyanaz, a 

vagyontömeg, jelen esetben az ingatlantulajdon. Az adókötelezettség törvényi okból, a 

tulajdonolt vagyontömegre tekintettel keletkezik”. Ez azt jelenti, hogy a kötelezettség 

tartalma, mértéke a vagyontömeg értékéhez – amely egyben az adóalany teherviselő 

képességét is jelenti – igazodó kell, legyen. Ez az alapja a vagyonadók esetében az adózókkal 

szembeni azonos (önkormányzati) jogalkotói elbánásnak. 

[19] A teherbíró képességhez igazodó közteherviselés alkotmányos kötelezettsége magában 

foglalja – többek között – az adómérték arányosságát. Ezt az arányossági követelményt a 

telekadóról szóló szabályozásra vonatkoztatva a Kúria ítélkezési gyakorlata az adómérték 

meghatározásának differenciáltságához szorosan kapcsolódó kérdésként vizsgálta. 

[24] A Kúria osztja az Önkormányzat álláspontját a tekintetben, hogy az adókedvezményhez, 

illetve az adómentességhez kapcsolódó Ör.-beli szabályozás figyelemmel van a telkek 

rendeltetésére (az épület(rész) hasznos alapterületet meghaladó része és biztonsági terület 

adómentes), beépíthetőségére (az OTÉK szerint beépítésre nem szánt terület adómentes), 

földrajzi elhelyezkedésére (a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) szerint nem beépíthető telek, 

illetve a beépítésre alkalmas telek az építési engedély megadását követően 4 év időtartamra 

adómentes). A szabályozás ezzel tükrözi a településen belül jellemző eltérő forgalmi értéket. 

is. 

[25] A Kúria megállapította, hogy az Önkormányzat eleget tett Htv. 6. § c) pontjából 

következő, a Kúria gyakorlatában kifejezésre juttatott differenciálási kötelezettségének. Ezzel 

összefüggésben a Kúria rámutatott, hogy az amúgy is alacsony adómérték (50 Ft/m2), 

https://kuria-birosag.hu/hu/print/onkugy/kof503420196-szamu-hatarozat
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valamint a kedvezményekre vonatkozó szabályozás további differenciálást nem tesz 

szükségessé. 

[34] Mindezekre tekintettel, mivel az Ör. rendelkezése az indítványban hivatkozottak szerint 

nem ellentétes a Htv. vizsgált adóévekben hatályos 6. § c) pontjával, a Kúria Önkormányzati 

Tanácsa az indítványt a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (Kp.) 142. § 

(2) bekezdése alapján elutasította. 

Alkalmazott jogszabályok: A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 6. § c) pont, 

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 142. § (2) bekezdés. 

 

Az ügy tárgya: Helyi Építési Szabályzat – elővásárlási jog 

A döntés elvi tartalma: [35] Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény (Étv.) 25. §-ából – amely az elővásárlási jog létesítését célhoz kötötten 

teszi lehetővé – egyértelműen következik, hogy a településrendezési célokat a települési 

önkormányzatnak az építési szabályzatában pontosan meg kell határoznia. 

[36] A települési önkormányzat önkormányzati rendeletben más közigazgatási szerv 

hatáskörét nem vonhatja el. 

Az ügy száma: Köf.5036/2019/4.                                   Magyar Közlöny 2020./ 4. szám 

Az indítvány lényege: [6] A Kúria előtt folyó per felperese a per folyamán nem terjesztett elő 

egyik beadványában sem a Kúria Önkormányzati Tanácsa előtti normakontroll eljárás 

kezdeményezésére irányuló kérelmet. A perekben eljáró bíróságok azonban a felek indítványa 

nélkül is észlelhetik azt, ha az általuk alkalmazandó helyi rendelet más, magasabb szintű 

jogszabályba ütközik, ilyen esetben a Kúria Önkormányzati Tanácsának eljárását a felek ez 

irányú kérelme nélkül is hivatalból (ex proprio motu) kezdeményezhetik. A Kúria a 

felülvizsgálati eljárásban észlelte, hogy a per eldöntése során az első fokon eljárt bíróság által 

is alkalmazott Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) képezi azt a jogszabályi alapot, mellyel az 

elővásárlási jog létesítése megtörténhetett. Maga a jogszabályszöveg a felperesi ingatlant nem 

azonosítja, azonban a rendelet mellékletét képező szabályozási terv alapján a felperesi 

ingatlan egyértelműen elővásárlási joggal érintett ingatlanként került szabályozásra. 

Részlet az indoklásból: [16] Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény (Étv.) hivatkozott rendelkezési alapján megállapítható, hogy a települési 

önkormányzatot megilleti egy adott ingatlan elővásárlási joga a településrendezési célok 

elérése érdekében, e célokat azonban a települési önkormányzatnak az építési szabályzatában 

szükséges meghatároznia. Jelen esetben a HÉSZ utal arra, hogy a települési önkormányzat 

közérdekű célok megvalósításához, településrendezési okokból állapít meg elővásárlási jogot 

a szabályozási tervlapon jelölt ingatlanokon. Mindazonáltal sem a HÉSZ 117. §-a, sem a 

HÉSZ más rendelkezése, sem a HÉSZ 117. §-ában hivatkozott szabályozási terv nem rögzít 

egyetlen településrendezési célt sem, amely az elővásárlási jog létesítését indokolja. 

[17] A Kúria osztja az indítványozó azon álláspontját, hogy az Étv.- ből – amely az 

elővásárlási jog létesítését célhoz kötötten teszi lehetővé – egyértelműen következik, hogy a 

településrendezési célokat a települési önkormányzatnak az építési szabályzatában pontosan 

meg kell határoznia. Így a Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapítja, hogy jelen esetben a 

HÉSZ 117. §-a és a HÉSZ 117. §-val összefüggésben a szabályozási tervhez tartozó SZ JM2 

jelmagyarázat „Elővásárlási joggal érintett ingatlanok” elnevezésű jelzése és az ahhoz 

kapcsolódó térképi ábrázolás a településrendezési célok megjelölésének hiánya miatt az Étv. 

25. § (1) bekezdésébe ütközik. Tekintettel azonban arra, hogy ezen rendelkezés és a 

szabályozási tervlap „Elővásárlási joggal érintett ingatlanok” elnevezésű jelzések és az ahhoz 

kapcsolódó térképi ábrázolás jelen határozat meghozatalának időpontjában nem voltak 

hatályban, a Kúria – megsemmisítés nélkül – azok jogszabályellenességét állapította meg. 

[23] A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény (Kstv.) 41. § (3a) bekezdése értelmében 

„ [f]elhatalmazást kap a Kormány, hogy a kisajátítási hatóságot rendeletben jelölje ki.” 

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK20004.pdf
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A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 

szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet (Korm.rendelet) 46. § (2) bekezdése alapján „[a] 

Kormány a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 41. § (3a) bekezdése alapján 

kisajátítási hatóságként a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelöli ki.” 

[25] A Kstv. rendelkezései értelmében a települési önkormányzat nem sajátíthatott és nem 

sajátíthat ki ingatlant, csak kisajátítási eljárást kérhet, ha a kisajátítás feltételei fennállnak. A 

kisajátításról a kisajátítási hatóság, azaz a fővárosi és megyei kormányhivatal dönt. Jelen 

esetben a települési önkormányzat hatáskört vonna el az illetékes megyei kormányhivataltól, 

ha kisajátíthatna ingatlant, amely ellentétes a Kstv. fent idézett rendelkezéseivel. 

[31] A Kúria Önkormányzati Tanácsa az indítványnak megfelelően a HÉSZ 117. §-át 

valamint a rendelet mellékletét képező szabályozási tervhez tartozó SZ JM2 jelmagyarázat 

„Elővásárlási joggal érintett ingatlanok” elnevezésű jelzést és az ahhoz kapcsolódó térképi 

ábrázolást az Étv. 25. § (1) bekezdésébe ütközően törvénysértőnek mondta ki. 

Alkalmazott jogszabályok: Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény (Étv.) 25. §, 

A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 41. § (3a) bekezdés, 

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 

szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 46. § (2) bekezdés. 

Összeállította: Belügyminisztérium, Önkormányzati Főosztály 

 

 

Jelentések, tájékoztatók 

MÁRCIUS 1-IG KÉRHETIK AZ ÖNKORMÁNYZATOK A SZÍNHÁZAK KÖZÖS 

MŰKÖDTETÉSÉT 

Átlátható működési modellt, kristálytiszta, kiszámítható helyzetet és felelősségi viszonyokat 

teremt a kulturális törvény a színházak fenntartásában. Az önkormányzatok ezután is 

szabadon dönthetnek, hogy önként vállalt feladatként fenntartanak-e saját színházat vagy sem, 

és ha igen, azt csak önkormányzati vagy vegyes (állami és önkormányzati) fenntartásban 

kívánják-e működtetni. Ez teljesen tiszta helyzetet teremt: a színház működéséért a fenntartó a 

felelős. Önkormányzati színház önkormányzati pénzből, állami színház állami pénzből, 

vegyes fenntartású színház állami és önkormányzati forrásból fog működni.  

 

Az önkormányzatok március 1-ig kérhetik a kormánytól, a vegyes működtetésű 

(önkormányzati és állami támogatásból) működtetésű színházak fenntartását, azt követően 

kerül sor a megállapodások megkötésére és a 2020. évre szóló állami támogatás összegének 

megállapítására. Ennek megfelelően a megállapodások megkötéséig a 2020. évre szóló 

színházművészeti felosztási szabályzat jelenleg 0 Ft-os állami támogatást tartalmaz az 

önkormányzati színházakra. Az önkormányzatokkal való megállapodás után az állami 

támogatások összege vegyes fenntartású színház esetén értelemszerűen módosul. 

 

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (3. 

számú melléklet I. 13. e) bekezdés) rögzíti a nem állami fenntartású nemzeti és kiemelt 

minősítésű előadó-művészeti szervezetek központi költségvetési támogatásának évi 
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keretösszegeit, a szervezetenként megállapított támogatás éves összegét a kultúráért felelős 

miniszter állapítja meg. 

 

A Nemzeti Kulturális Tanácsról, a kultúrstratégiai intézményekről, valamint egyes kulturális 

vonatkozású törvények módosításáról szóló 2019. évi CXXIV. számú törvény 2019. 

december 19-én lépett hatályba, amely módosítja – többek közt – a nem állami fenntartású 

színházakra vonatkozó rendelkezéseket. 2019. december 19-től a színházak működéséért a 

fenntartó felelős. Az önkormányzati fenntartású színház működtetéséhez szükséges forrásokat 

az önkormányzat saját költségvetéséből kell biztosítsa, ennek értelmében az önkormányzati 

fenntartású színház nem jogosult automatikusan állami támogatásra. Amennyiben az 

önkormányzat, a fenntartásában lévő színház részére a működéséhez szükséges forrásokat 

teljes körűen nem tudja vagy nem kívánja biztosítani, a Kormányhoz közös működtetésre 

vonatkozó kérelmet terjeszthet elő a Kormány által rendeletben meghatározott időpontig. Erre 

való tekintettel a 2020. évre vonatkozó színházi Felosztási Szabályzat nulla forintos 

támogatási összegeket tartalmaz. Az önkormányzati fenntartású színházak éves támogatása a 

közös működtetetési megállapodás után lesz elérhető. 

 

Magyarország központi költségvetése eddig is nagyvonalú és egyre emelkedő támogatást 

nyújtott a kulturális intézményeknek, különösen a színházaknak. Az új törvényi szabályozás 

célja, hogy a közpénzeket átláthatóan használják fel, és teljesen világos felelősségi viszonyok 

társuljanak hozzá. 

 

Az új törvényi szabályozás semmilyen módon nem változtat az önkormányzatok kötelező és 

önként vállalt feladatain, sem a kultúrában, sem más területen. Színházat önként vállalt 

feladataként fenntarthat egy önkormányzat, vagy fenntarthat az állam, de lehet vegyes – 

önkormányzati és állami – fenntartású és finanszírozású is, és ennek megfelelően alakulnak a 

fenntartói jogok is. 

 

Az önkormányzati fenntartású színház működtetéséhez szükséges forrásokat az önkormányzat 

a saját költségvetéséből biztosítja. Amennyiben az önkormányzat az önkormányzati 

fenntartású színház részére a működéséhez szükséges forrásokat teljes körűen nem tudja, vagy 

nem kívánja biztosítani, úgy az önkormányzat a Kormányhoz közös működtetésre vonatkozó 

kérelmet terjeszthet elő. Ebben az esetben a közös működtetésről a miniszter és az 

önkormányzat megállapodást köthet. A vegyes működtetés keretében az állam kiszámíthatóbb 

módon, tervezhetően nyújt támogatást és biztosítja a színház munkatársainak bérfejlesztését. 

Az állami és vegyes fenntartású színházak, ahogy eddig, ezután is kiszámítható pénzügyi 

támogatásokra számíthatnak, amelyet megállapodásban rögzítenek majd. A megállapodás 

garanciát ad a vegyes működtetésű színházak művészeti szabadságára is. 

 

Minősített, nem állami fenntartású előadó-művészeti szervezetek 2020. évre vonatkozó 

felosztási szabályzata (táblázat) 

 

Forrás: www.kormany.hu, EMMI 

 

 

 

 

 

https://www.kormany.hu/download/f/df/b1000/Min%C5%91s%C3%ADtett%2C%20nem%20%C3%A1llami%20fenntart%C3%A1s%C3%BA%20el%C5%91ad%C3%B3-m%C5%B1v%C3%A9szeti%20szervezetek.pdf
https://www.kormany.hu/download/f/df/b1000/Min%C5%91s%C3%ADtett%2C%20nem%20%C3%A1llami%20fenntart%C3%A1s%C3%BA%20el%C5%91ad%C3%B3-m%C5%B1v%C3%A9szeti%20szervezetek.pdf
https://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/kulturaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/marcius-1-ig-kerhetik-az-onkormanyzatok-a-szinhazak-kozos-mukodteteset
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ÚJ HATÓSÁGI JOGKÖRÖK A KATASZTRÓFAVÉDELEMNÉL 

 

2020. január 1-től tovább bővült a katasztrófavédelem feladatköre. A BM Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ennek értelmében ellátja a veszélyesáru-szállítás során 

használt egyes csomagolóeszközök jóváhagyásával kapcsolatos hatósági feladatokat, a 

műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó létesítmények, berendezések üzemeltetése 

során bekövetkezett tűzeset és robbanás kivizsgálását, továbbá a pirotechnikai termékek 

csomagolásával összefüggő fogyasztóvédelmi hatósági feladatokat. 

 

A változást a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő 

egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 360/2019. (XII. 30.) kormányrendelet vezette 

be 2020. január 1-jétől. Az új hatáskörökkel kapcsolatos feladatokat a BM OKF szakmai 

főosztályai látják el. 

 A veszélyes áruk szállítására használt nem nyomástartó tartályok, tartányok, valamint 

a csomagolóeszközök, IBC tartályok, nagycsomagolások, ömlesztettáru-konténerek 

jóváhagyásával kapcsolatos hatósági feladatokkal a veszélyes szállítmányok főosztály 

foglalkozik. 

 A műszaki biztonsági hatóságokról szóló jogszabály hatálya alá tartozó létesítmények, 

berendezések üzemeltetése, tárolása, szállítása során bekövetkezett tűzeset és robbanás 

körülményeinek és okainak vizsgálata a veszélyes üzemek főosztályhoz tartozik. 

 A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló jogszabály szerinti CE-jelöléssel 

kapcsolatos fogyasztóvédelmi hatósági hatáskört a tűzmegelőzési főosztály 

gyakorolja. 

 

A feladatok ellátására az érintett szervezeti egységek felkészültek. 

 

Forrás: www.katasztrofavedelem.hu  

 

HÁROM TELEPÜLÉS CSATLAKOZOTT A KATASZTRÓFAVÉDELEM ELLÁTÁSI 

TERÜLETÉHEZ 

 

Az év elejével a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szikszó és Komlóska, valamint a Bács-

Kiskun megyei Borota településsel bővült a katasztrófavédelem kéményseprőipari 

szervezetének ellátási területe. Az együtt hétezer lakost számláló három településen 

háromezer kémény működik, amelyek tisztítását és rendszeres időszaki ellenőrzését 2020-ban 

már a katasztrófavédelem szakemberei végzik. A változást mindhárom településen a korábbi 

közszolgáltatói szerződés lejárta tette indokolttá. 

 

Ezzel a változással Borsod-Abaúj-Zemplén megye 281 településén, illetve Bács-Kiskun 

megye 112 településén a katasztrófavédelem a lakosság körében a kéményseprőipari 

szolgáltató. Az ellenőrzésen kívül a szakemberek fontos feladata a lakosság tájékoztatása és a 

figyelemfelhívás arra, hogy csak biztonságos fűtési rendszert használjanak. Ennek 

elengedhetetlen feltétele a fűtőberendezések rendszeres karbantartása, a kémények műszaki 

állapotának rendszeres felülvizsgálata és a feltárt hibák mielőbbi, szakszerű kijavíttatása. 

 

Az égéstermék-elvezetők ellenőrzése a magánytulajdonú ingatlanokban ingyenes. Fontos 

figyelni arra, hogy kötelező és törvényben meghatározott gyakoriságú kéményseprői 

sormunkát már csak a társasházakban és lakásszövetkezeti ingatlanokban végeznek a 

https://www.katasztrofavedelem.hu/29/hirek/225736/uj-hatosagi-jogkorok-a-katasztrofavedelemnel
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szakemberek, a családi házakhoz kizárólag a lakók előzetes igénylése alapján, egyeztetett 

időpontban érkeznek. 

 

A katasztrófavédelem kéményseprőjének házhoz hívását a 

http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat linken, időpontfoglalással lehet 

kezdeményezni. 

 

Az év eleji változással a katasztrófavédelem kéményseprőipari szervének ellátási területe 

2675 településre bővült. 

 

Forrás: www.katasztrofavedelem.hu  

 

HATÁLYBA LÉPETT A MÓDOSÍTOTT ORSZÁGOS TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 

 

A változtatásra több mint öt év után került sor, hiszen 2020. január 22-ével módosult, a 

tűzvédelmet hazánkban szabályzó Országos Tűzvédelmi Szabályzat 2014 decemberében 

született meg. A BM rendelet 2015-ben lépett hatályba, annak alapvető újdonságát az adta, 

hogy szétváltak a kötelező, az elvárt biztonsági szintet megállapító követelmények, valamint a 

követelményeket kielégítő, választható (önként alkalmazható) megoldások és módszerek. A 

jogszabályból kiemelt műszaki megoldások és módszerek a 2015-ben ugyancsak újdonságot 

jelentő tűzvédelmi műszaki irányelvekbe (TvMI) kerültek át. 

 

A szabálygyűjtemény módosítását az öt év alatt összegyűlt tapasztalatok és azok feldolgozása 

alapozta meg. Annak vizsgálatában, hogy az egyes szabályok mennyire váltak be a gyakorlati 

alkalmazás során, a katasztrófavédelem hatósági állományán kívül számos szakmai szervezet 

is aktívan vett részt: javaslatokkal, visszajelzésekkel, valamint a normaszöveg kidolgozásával. 

Ebből következően a módosítás eredményeként megszületett Országos Tűzvédelmi 

Szabályzat széleskörű szakmai konszenzuson alapul. A jogszabálytervezet véglegesítésével 

egyidejűleg megkezdődött a tűzvédelmi műszaki irányelvek felülvizsgálata, bővítése is. A 

tizenkét meglévő irányelv módosult, ezek mellett pedig két vadonatúj – a robbanás elleni 

védelemről, valamint a kockázati osztályba sorolásról – irányelv is elkészült, segítve a 

tervezők tevékenységét.   

 

Az OTSZ módosításával tovább nőtt a beruházói, tervezői szabadság, a mérnöki módszerek 

alkalmazásának lehetősége, még nagyobb hangsúlyt kapott a nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt beruházások támogatása. A tűzbiztonság további erősítése mellett kialakultak a 

feltételei annak, hogy még rugalmasabb szabályok mentén, költséghatékonyabban lehessen az 

épületeket megtervezni. 

 

Forrás: Belügyminisztérium, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

 

TÁJÉKOZTATÓ A NEMZETI EMLÉKHELYEK FENNTARTHATÓ HASZNÁLATÁT 

ELŐSEGÍTŐ 2020. ÉVI TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGRŐL 

 

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 61/D. § (1) bekezdés d) 

pontjában rögzített, a nemzeti emlékhelyek fenntartható használatát elősegítő támogatásokra a 

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény a tárgyévre 

49,5 millió Ft-ot biztosít. 

http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat
https://www.katasztrofavedelem.hu/29/hirek/225877/harom-telepules-csatlakozott-a-katasztrofavedelem-ellatasi-teruletehez
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A támogatás a nemzeti emlékhely védelmével, megóvásával, fenntartásával, bemutatásával, 

fejlesztésével kapcsolatosan felmerülő működési vagy felhalmozási jellegű kiadások fedezetét 

biztosító, nem visszatérítendő támogatás.  

 

A támogatásra jogosultak köre és a támogatás feltételei 
A támogatásra jogosultak körét és a támogatás feltételeit a nemzeti emlékhelyek használati 

rendjéről szóló 302/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 5. §-a és 

5/A. §-a tartalmazza. 

 

A kérelem tartalmi és formai követelményei 
A támogatásra jogosult az alábbi dokumentumokat köteles – a döntés előkészítése érdekében 

– előzetesen a Miniszterelnökség részére benyújtani: 

a) Szakmai program, amely tartalmazza 

aa) a nemzeti emlékhelyen megvalósítani tervezett 

• állagmegóvás, 

• felújítás, 

• fejlesztés, 

• a nemzeti emlékhely bemutatását, megismertetését, népszerűsítését 

szolgáló rendezvény, valamint 

• a nemzeti emlékhely bemutatását célzó egyéb tevékenység 

ismertetését, céljait, várható eredményeit, annak közösségi és kulturális 

hatását; 

ab) Közzétett használati terv esetén a használati terv azon pontjának, 

alpontjának megjelölését, amelynek teljesítését a tervezett tevékenység 

célozza. (Amennyiben a helyszín nem rendelkezik közzétett használati tervvel, 

a kérelem a Korm. rendelet 3. § g)-h) pontjában foglalt célokra irányulhat.) 

b) A megvalósítani tervezett tevékenység(ek) időbeni és pénzügyi ütemezése. 

c) A kérelemhez csatolni kell a nemzeti emlékhely valamennyi tulajdonosának, 

vagyonkezelőjének és használatra jogosultjának a támogatási szerződés megkötésére 

vonatkozó egyetértő nyilatkozatát, vagy ha a tervezett tevékenység kizárólag egy 

meghatározott, a nemzeti emlékhely részét képező ingatlanra, ingatlanrészre vagy 

felépítményre irányul, akkor az érintett ingatlan, ingatlanrész vagy felépítmény 

tulajdonosának, vagyonkezelőjének és használatra jogosultjának a támogatási 

szerződés megkötésére vonatkozó egyetértő nyilatkozatát. 

 

A kérelem benyújtásának határideje, helye és módja 
A fent megjelölt dokumentumokat tartalmazó kérelmet 2020. február 15-éig kell benyújtani a 

Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárságára két eredeti 

példányban (postacím: 1357 Budapest, Pf. 6.), valamint elektronikusan (e-mail: 

gabriella.ghyczy@me.gov.hu). 

 

Hiánypótlás 
Hiányosan vagy hibásan benyújtott kérelem esetén a kérelmezőt a támogató – a hibák és 

hiányosságok egyidejű megjelölése mellett – 8 napos határidő kitűzésével felszólítja 

hiánypótlásra. Ha a kérelmező a hiánypótlást nem vagy nem megfelelően teljesíti, a támogató 

a kérelmet elutasítja. 

 

A támogatási kérelmek elbírálása 
A Miniszterelnökséget vezető miniszter a támogatási kérelmekről legkésőbb 2020. március 

31-ig dönt, az eredményről a kérelmezőt írásban értesíti. 

mailto:gabriella.ghyczy@me.gov.hu
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A támogatás nyújtásának módja 
Az egyedi kérelem alapján nyújtandó támogatási eljárásról a támogató az előzetesen beküldött 

kérelmek vizsgálatát követően egyedileg nyújt tájékoztatást a szükséges formanyomtatványok 

megküldésével. 

 

A Miniszterelnökség a támogatással kapcsolatos feladatok ellátására lebonyolító szervet vehet 

igénybe, amelyről tájékoztatja az érintetteket. Kérelmező ezt követően kapja meg a 

támogatási igénydokumentációt, a támogatás folyósításához szükséges formanyomtatványt. 

 

Forrás: www.kormany.hu, Miniszterelnökség 

 

A NŐK VÉDELMÉT ÉS A KAPCSOLATI ERŐSZAK ELLENI KÜZDELMET SZOLGÁLÓ 

JOGI ESZKÖZÖK 

 

Áttekintő táblázat az Európa Tanács nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni 

küzdelemről és azok megelőzéséről szóló, Strasbourgban, 2011. május 11-én kelt 

Egyezménye (Isztambuli Egyezmény) alapján. 

 

Magyarország Kormánya kiemelten fontos feladatának tartja a nőkkel szembeni erőszak 

minden formája elleni hatékony fellépést. A Kormány jogalkotási munkájában ez a célkitűzés 

folyamatosan megjelenik és érvényesül. 

 

Az alábbi táblázat az Európa Tanács nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni 

küzdelemről és azok megelőzéséről szóló Egyezménye (Isztambuli Egyezmény) struktúráját 

követve bemutatja, hogy a magyar jogrendszerben hogyan érvényesülnek a nők védelmét és a 

kapcsolati erőszak elleni küzdelmet szolgáló jogi mechanizmusok. A táblázat jól mutatja, 

hogy az Egyezmény jogalkotási feladatot előíró rendelkezéseivel a magyar jogrendszer 

összhangban van. 

 

Az áttekintő táblázat itt érhető el. 

 

Forrás: www.kormany.hu (Igazságügyi Minisztérium) 

 

ELKÉSZÜLT A MINDEN MAGYAR ÖNKORMÁNYZATOT ÉRINTŐ HATALMAS EU-S 

FEJLESZTÉS – ASP 

 

Átadták január 23-án annak a több éve zajló közel 19 milliárd forintos uniós fejlesztésnek a 

második fázisa nagy részét, amely minden magyar önkormányzat elektronikus ügyintézését 

egységesen magas színvonalon biztosítja – tájékoztatta a Portfolio-t a Kormányzati 

Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ). 

 

A projekt főbb adatai – A projekt első fázisában még csak 100 közép-magyarországi 

település önkormányzata használta az ASP rendszert, aztán a második fázisban ezt 2015-ben 

kiterjesztették az egész országra, a 18,884 milliárd forintnyi vissza nem térítendő forrást pedig 

az Európai Szociális Alap nyújtotta „Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és 

országos kiterjesztése (ASP 2.0)” elnevezésű, KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00008 

azonosítószámú projektre. Ennek a projektátadása kapcsán szervezett a KIFÜ január 23-án 

sajtótájékoztatót, az alábbiakban pedig az ennek kapcsán kiadott közleményt közöljük. 

https://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/teruleti-kozigazgatasert-felelos-allamtitkar/hirek/tajekoztato-a-nemzeti-emlekhelyek-fenntarthato-hasznalatat-elosegito-2020-evi-tamogatasi-lehetosegrol
https://www.kormany.hu/download/0/71/c1000/Isztambul%20%C3%A1ttekint%C5%91%20t%C3%A1bl%C3%A1zat_200123.pdf
https://www.kormany.hu/hu/igazsagugyi-miniszterium/hirek/a-nok-vedelmet-es-a-kapcsolat-elleni-eroszak-elleni-kuzdelmet-szolgalo-jogi-eszkozok
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A KIFÜ rámutatott, hogy mivel< a projektben vállalt fejlesztések nagy része átadásra került, 

így az önkormányzatok számára biztosított az elektronikus ügyintézés lehetősége. 

 

A továbbiakban is várjuk az uniós fejlesztési forrásokból létrejövő különböző projektek 

közleményeit az uniosprojekt@portfolio.hu címre, amelyeket a Portfolio Uniós Források 

rovatában térítésmentesen közzéteszünk. 

 

„Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP 2.0)” 

elnevezésű, KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00008 azonosítószámú, az Európai Unió 

Szociális Alapja által 18, 884 milliárd forint, vissza nem térítendő összeggel támogatott. – 

hangzott el a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség által szervezett 

sajtótájékoztatón 2020. január 23-án. 

 

Mi a projekt háttere? – Az önkormányzati szektor számára kialakított önkormányzati ASP 

rendszer bevezetése két ütemben zajlott le, két Európai Uniós forrásból megvalósuló 

projektnek köszönhetően. Az ASP 1.0 projektben kialakításra kerültek a szakrendszerek, 

amelyeket több mint 100 közép-magyarországi településen kezdtek el használni. A pilot 

projekt tapasztalataira alapozva kezdődött meg az ASP 2.0 projekt előkészítése 2015-ben. 

 

Az önkormányzati ASP rendszer lényege, hogy egy ún. alkalmazás szolgáltatás (Application 

Service Provider) technológia segítségével az állam térítésmentesen biztosítja az 

önkormányzati feladatellátás egyes elemeinek informatikai támogatását az önkormányzatok 

számára egy komplex alkalmazáscsomag rendelkezésre bocsátásával. Az alkalmazáscsomag 

az integrált szakrendszereinek köszönhetően országosan egységes, korszerű elektronikus 

ügyintézési lehetőséget nyújt az E-önkormányzat portálon keresztül az állampolgárok és 

vállalkozások részére. 

 

Az önkormányzat munkatársai egy, a mindennapokban használt internetböngésző segítségével 

és az elektronikus személyi igazolványukkal történő hitelesítést követően férnek hozzá az 

ASP keret- és szakrendszereihez. Az önkormányzati ASP rendszer elsők között használta az 

elektronikus személyi igazolványt a rendszerbe történő belépés hitelesítésére, ezzel garantálva 

a jogosultságok ellenőrzését és a biztonságos adatkezelést. A Kormányzati Adatközpontból 

központilag nyújtott, felhő alapú szolgáltatás előnye, hogy minden önkormányzat azonosan 

magas színvonalú és a mindenkori jogszabályoknak megfelelő szolgáltatáshoz fér hozzá. 

 

A projekt következő jelentős mérföldköve a 2020 első negyedévétől hozzáférhető online 

fizetési rendszer elindítása, amelynek segítségével az E-Önkormányzat portálon nem csak 

ügyindításra és ügykövetésre van lehetőség, hanem adók, díjak valamint számlák 

kiegyenlítésére is. 

 

A projektről további információk itt olvashatók. 

 

Forrás: www.onkormanyzatiklub.hu  

 

 

 

 

 

mailto:uniosprojekt@portfolio.hu
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap
https://kifu.gov.hu/kofop_asp2
http://www.onkormanyzatiklub.hu/az-onkormanyzati-rendszer-megujitasa/15081-elkeszult-a-minden-magyar-onkormanyzatot-erinto-hatalmas-eu-s-fejlesztes
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A BELÜGYMINISZTÉRIUM LETT AZ ÉV VAGYONKEZELŐJE 

 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. elismerésben részesítette a Belügyminisztérium 

vagyonkezelési és vagyongazdálkodási tevékenységét. 

 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. évnyitó ünnepségén Bártfai-Mager Andrea, a nemzeti 

vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter és Rózsa Zsolt, az MNV Zrt. 

vezérigazgatója szakmai elismeréseket adott át 2020. január 24-én. A Belügyminisztérium az 

Év vagyonkezelője 2019 díjban részesült, az elismerést Szőke Irma, a Belügyminisztérium 

gazdasági helyettes államtitkár vette át. 

 

A díj indokolása szerint: „A Belügyminisztérium példa értékű vagyonkezelési és 

vagyongazdálkodási tevékenységet ellátó vagyonkezelő, és egyidejűleg – a belügyi központi 

költségvetési szerv vagyonkezelők vagyonkezelési és -gazdálkodási tevékenysége terén – az 

MNV Zrt. feladatait kiemelten segítő irányító/felügyeleti szerv. Irányítói jogkörben 

szabályozza a belügyi központi költségvetési szervek vagyonkezelési szerződésben foglalt 

jogainak és kötelezettségeinek egymás közötti átruházása kapcsán elvégzendő feladatokat, 

jelentősen megkönnyítve ezzel az MNV Zrt. ez irányú tevékenységét is.” 

 

Forrás: www.kormany.hu (MTI) 

 

A POLGÁRŐRÖK RÉSZT VESZNEK A HATÁRVÉDELEMBEN, ÉS EZÁLTAL 

JELENTŐSEN HOZZÁJÁRULNAK AHHOZ, HOGY MAGYARORSZÁG 

KÖZBIZTONSÁGA JÓ 

 

A polgárőrök a kormány stratégiai partnerei, akik részt vesznek a határvédelemben, és ezáltal 

jelentősen hozzájárulnak ahhoz, hogy Magyarország közbiztonsága jó - közölte a kiemelt 

társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott sajtótájékoztatón. 

 

Nyitrai Zsolt kifejtette, hogy a partnerség a Belügyminisztériummal, a rendőrökkel és a 

rendészeti szervekkel történő szakmai együttműködésben, valamint költségvetési és 

eszközbeli támogatásban nyilvánul meg. 

 

A polgárőri munka "modern hazafiságot" jelent, ugyanis a határvédelemben önkéntesen, 

szabadidejükben vesznek részt, és komoly közösségi feladatot látnak el - fogalmazott a 

miniszterelnöki megbízott. 

 

Nyitrai Zsolt kijelentette, hogy a határkerítésre és a határvédelemre továbbra is szükség van, 

mert egyre nagyobb a nyomás a magyar határon. Tavaly több mint 17 ezer illegális 

bevándorló szeretett volna bejutni az országba, az idén számuk már meghaladta a kétezret - 

mondta. Úgy vélekedett: a migráció rontja Európa biztonságát, ahol a migránsok megjelentek, 

mindenhol megnőtt az erőszakos bűncselekmények száma, és nőtt a terrorveszély. 

 

A kormánynak továbbra is a biztonság, a gazdaság és a családok védelme az első - emelte ki, 

hozzátéve: ebben a magyar polgárok csak a Fidesz-KDNP-re számíthatnak, mert az ellenzéki 

pártok bevándorláspártiak. 

 

https://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium/hirek/a-belugyminiszterium-lett-az-ev-vagyonkezeloje
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Csaplár Zoltán, az Országos Polgárőr Szövetség önkormányzati elnökhelyettese azt 

hangsúlyozta, hogy a szövetség az idén is szeretne minden segítséget megadni a rendészeti 

szerveknek az ország védelméhez. 

 

A 2015-ös nagy migrációs invázió után a szövetségen belül megalakították a határvédelmi 

tagozatot az ország és a négy érintett déli megye - Baranya, Bács-Kiskun, Békés és Csongrád 

megye - lakóinak védelméért - idézte fel. Elmondta: a tagozatban 86 egyesületből 1719 

polgárőr vesz részt, akik 530 ember előállításában működtek közre, és 15 alkalommal vettek 

részt összehangolt határrendészeti akcióban a szerb, a horvát és a román határ térségében. 

 

A polgárőrök a hármashatárnál is fontos munkát végeznek. A tagozat munkájába pedig az 

Országos Polgárőr Szövetség keretében működő lovas tagozat is bekapcsolódott - tette hozzá. 

 

Az elnökhelyettes beszélt arról, hogy a határvédelem olyan terület, amelyre nincs minden 

polgárőr kiképezve, ezért nagy hangsúlyt kell fektetni a képzésükre. Az állományt frissíteni 

kell, ehhez a fiatalokat folyamatosan be kell kapcsolni a munkába - mondta Csaplár Zoltán. 

 

Forrás: www.kormany.hu (MTI) 

 

AZ ELTE IS CSATLAKOZIK A TANÍTSUNK MAGYARORSZÁGÉRT! PROGRAMHOZ 

 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) is csatlakozik a Tanítsunk Magyarországért! 

programhoz; az erről szóló együttműködési megállapodást György László, a kezdeményező 

Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért és -szabályozásért felelős 

államtitkára, és Zentai László, az ELTE oktatási és tanulmányi ügyekért felelős 

rektorhelyettese írta alá január 23-án, Budapesten. 

 

A programot 2018 decemberében azért indították útjára, hogy a munka- és továbbtanulási 

lehetőségektől távoli településeken élő fiataloknak tizennégy éves korukban ne jelentsen 

nehézséget az iskolaváltás, az azzal járó rendszeres utazás és a beilleszkedés. A tapasztalatok 

szerint ugyanis leginkább ezek felelősek a középiskolai lemorzsolódásért. 

 

A mostani tanévben Borsod, Szabolcs, Hajdú-Bihar és Baranya megyében harmincöt 

településen működik a program, amelynek keretében mintegy 200 egyetemista mentorál 800 

általános iskolás diákot. A mentorok havi 30 ezer forintos ösztöndíjat kapnak és további 10 

ezer forintot fordíthatnak a hetedik osztályos mentorált gyermekekre. Jó eredmények esetén 

célprémiumban is részesülhetnek. 

 

György László államtitkár az aláírás előtt kiemelte: egy jól működő oktatási rendszer 

sikeressége a többi között azon múlik, hogy a tanárok mennyire felkészültek, mennyire 

tudnak alkalmazkodni a gyerekek igényeihez, és társadalmi, családi háttértől függetlenül 

mennyire tudnak azonos feltételeket teremteni. Azért hozták létre a programot, hogy erre a 

három kérdésre választ adjanak - jelezte. Hozzátette: a kezdeményezésben eddig részt vevő 

mentorok 90 százaléka úgy nyilatkozott, hogy folytatni szeretné a mentorálást. 

 

Zentai László rektorhelyettes úgy fogalmazott: mindent megtesznek azért, hogy az egyetemen 

idén induló program sikeres legyen az ELTE-n is. Rámutatott: a hallgatóknak és a tanulóknak 

is nagyon fontos a kezdeményezés, és remélik, hogy a mentorált diákok a jövőben az ELTE 

hallgatói lesznek. 

https://www.kormany.hu/hu/miniszterelnoki-kabinetiroda/hirek/a-polgarorok-reszt-vesznek-a-hatarvedelemben-es-ezaltal-jelentosen-hozzajarulnak-ahhoz-hogy-magyarorszag-kozbiztonsaga-jo
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Közölte: eddig több mint több mint 160 hallgató jelezte érdeklődését a program iránt, és 60 

százalékuk biztosra mondta, hogy részt venne a kezdeményezésben. Minden karról jelezték 

érdeklődésüket, a legtöbben, a hallgatók 46 százaléka a bölcsészkarról. 

 

Forrás: www.kormany.hu (MTI) 

 

IDÉN IS FÉLMILLIÓ GYERMEK JUT FRISS ZÖLDSÉGHEZ, GYÜMÖLCSHÖZ ÉS 

TEJTERMÉKHEZ AZ ISKOLAPROGRAMOKBAN 

 

Több százezer gyermek jut friss zöldséghez, gyümölcshöz, valamint tejtermékhez az 

iskolatej-, valamint az iskolagyümölcs- és iskolazöldség programokon keresztül, amelyre a 

kormány ebben a tanévben összesen 7,81 milliárd forintot fordít. 

 

Az iskolagyümölcs- és iskolazöldség programban 2309 általános iskola 536 ezer tanulója, az 

iskolatej programban pedig 2678 iskola 435 ezer diákja vesz részt. 

 

A program elsődleges célja, hogy a gyerekekben kialakítsa a rendszeres tej- és 

tejtermékfogyasztás, valamint a zöldség- és gyümölcsfogyasztás iránti igényt, továbbá hogy 

az egészséges táplálkozási szokások kialakításával csökkentse a túlsúly, az elhízás és az 

ezekhez kapcsolódó betegségek kockázatát. Az iskolák heti 3-4 alkalommal ingyenesen 

osztanak friss gyümölcsöket és zöldségeket, valamint 100 százalékos zöldség- és 

gyümölcsleveket, illetve tejet, és tejtermékeket. A mostani tanévben eddig mintegy 1,2 millió 

adag friss zöldség, 15 millió adag friss gyümölcs, 3,2 millió adag zöldség- és gyümölcslé, 

illetve 1,8 millió liter tej és 758,5 ezer kg tejtermék jutott el a diákokhoz. 

 

A kormány emellett 2010 óta több mint háromszorosára -  27 milliárdról 83 milliárd forintra - 

emelte a gyermekétkeztetésre fordított támogatást. Ennek köszönhetően ma több mint 

félmillió óvodás és iskolás gyermek étkezik ingyen vagy kedvezményesen. A rászoruló 

gyermekeknek a szünidőkben is biztosított az ingyenes étkezés. 

 

Forrás: www.kormany.hu (AM Sajtóiroda) 

 

50 MILLIÁRD FORINTBÓL FOLYTATÓDHAT AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 

FEJLESZTÉSE 

 

A hazai köznevelési intézmények és iskolai sportlétesítmények fejlesztését szolgáló, 50 

milliárd forint összértékű hitelszerződést írt alá a Magyar Állam az Európai Beruházási 

Bankkal – jelentette ki Varga Mihály, miután Lilyana Pavlova EIB-alelnökkel aláírta a 

megállapodást. 

 

A pénzügyminiszter kiemelte: az együttműködés keretében 8 új iskola épül, 16 intézmény 

megújul, és több mint 60 sportlétesítmény jön létre a fiatalok számára. 

 

Varga Mihály emlékeztetett: az Európai Beruházási Bank fejlesztési és finanszírozási 

szempontból is fontos partnere Magyarországnak. Ezek a források lehetővé teszik a 

gazdaságfejlesztési célokat szolgáló beruházások hosszú lejáratú, alacsony kamatozású 

finanszírozását az államadósság szerkezetének kedvezőbbé válása mellett – ismertette a 

https://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium/gazdasagstrategiaert-es-szabalyozasert-felelos-allamtitkar/hirek/az-elte-is-csatlakozik-a-tanitsunk-magyarorszagert-programhoz
https://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/mezogazdasagert-felelos-allamtitkarsag/hirek/iden-is-felmillio-gyermek-jut-friss-zoldseghez-gyumolcshoz-es-tejtermekhez-az-iskolaprogramokban
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tárcavezető kiemelve, hogy a pénzintézet nem profitorientált szervezetként, nemzetközi 

tőkepiaci összehasonlításban is igen kedvező feltételekkel tud hitelt nyújtani. 

 

Varga Mihály kifejtette, hogy a kölcsön részeként tornatermek, tanuszodák és tantermek 

építésére és fejlesztésére is sor kerül, amely hozzájárul a tanulók mindennapos 

testneveléséhez. Mint mondta: az iskolák építése, a fiatalok oktatására fordított figyelem 

elengedhetetlen egy társadalom fejlődéséhez, ezért a kormány kiemelten kezeli ezeket a 

beruházásokat. 

 

A miniszter ismertette, hogy Magyarország 2016-ban kötött először oktatási intézmények 

fejlesztését szolgáló hitelszerződést az Európai Beruházási Bankkal 15 milliárd forint 

értékben. Mint mondta: Magyarország eredményesen valósította meg ezeket a fejlesztéseke - 

több mint 80 oktatási intézmény újult meg és mintegy 50 sportlétesítmény épült - ezért a 

pénzintézet úgy látta, hogy érdemes folytatni a programot. 

 

Lilyana Pavlova elmondta, hogy a bank továbbra is támogatja Magyarországot az oktatási 

rendszer fejlesztésében, és nagyra értékeli, hogy hazánk hozzájárul a sport és a tudomány 

terjedéséhez és feltételeinek javításához. 

 

Forrás: www.kormany.hu (Pénzügyminisztérium) 

 

FONTOS MEGŐRIZNI A HELYI ÉS NEMZETI KINCSEKET 

 

A globalizáció veszélyezteti a nemzeti értékeket, kultúrákat, ezért fontos megőrizni a helyi és 

nemzeti kincseket - hangsúlyozta Nagy István agrárminiszter, a Hungarikum Bizottság elnöke 

január 22-én a Hungarikumok Klubja rendezvényén a Parlamentben. 

 

Kiemelte: a hungarikumok népszerűsítése során fontos elérni az ifjúságot, hogy közvetíteni 

lehessen a nemzeti értékekben rejlő üzeneteket, a múlt örökségét a jelenbe. 

 

A hungarikum törvény az alulról felfelé építkező közösség szellemiségét támogatja, a 

hungarikum piramis működésének közösségi, társadalmi haszna abban is megmutatkozik, 

hogy azonosítja a származás, az eredet, a minőség, a nemzeti védjegyeztethetőség lehetőségeit 

- mutatott rá a miniszter. 

 

Nagy István hangsúlyozta, kreativitással, közös munkával lehet értéket teremteni az 

örökségekből, társadalmi erőforrásokból. Rámutatott arra, hogy a speciális termékek 

erőforrásai lehetnek egy-egy helyi közösségnek, amennyiben hagyományos termékről van 

szó, ilyen például a tokaji aszú, a herendi porcelán, a kalocsai fűszerpaprika-őrlemény. Nagy 

István szerint az a közösség, amely engedi kihunyni hagyományainak parazsát, hamarosan 

már csak hamut talál önmaga helyén. 

 

Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a Hungarikum Bizottság tagja az ülésen elmondta, 

a hungarikumok olyan kincsek, amelyek tulajdonságai között lényeges és kiemelkedő a 

magyar nemzeti jelleg, amely sajátosságával, minőségével, különlegességével öregbíti a 

magyar nemzet hírnevét, növeli a megbecsülését a világban. 

 

V. Németh Zsolt kiemelkedő nemzeti értékek felügyeletéért felelős miniszteri biztos, a 

Hungarikum Bizottság tagja hangsúlyozta, a tradíciójukhoz való viszonyukkal a nemzetek 

https://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/hirek/50-milliard-forintbol-folytatodhat-az-oktatasi-intezmenyek-fejlesztese
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jövőt is választanak maguknak. A magyar nemzeti karakterjegyek, a hungarikumok nemcsak 

minket, hanem Európát, sőt, az egész emberiséget gazdagítják - jelentette ki a miniszteri 

biztos. 

 

A Hungarikumok Klubja ülésén bemutatták a Lakitelek Népfőiskola kollégiumainak 

munkáját, az iskolásoknak szervezett hungarikum vetélkedőket, a Pannon értékhálózat 

munkáját. 

 
Fotó: Fekete István 

A rendezvényen átadták az idei Hungarikum Média-díjat Borbás Máriának, a közszolgálati 

média meghatározó személyiségének a hungarikum mozgalmat népszerűsítő műsoraiért. 

 

Forrás: www.kormany.hu (MTI) 

 

A MAGYAR KULTÚRA NAPJA - ÁTADTÁK A PRO CULTURA-DÍJAKAT 

 

Gian Paolo Brizzi hungarológus, Szvorák Zsuzsanna felvidéki magyar nyelv és 

irodalomtanár, valamint Turczi István költő, műfordító vehette át a Pro Cultura Hungarica 

díjat az Emberi Erőforrások Minisztériumában január 22-én, a magyar kultúra napján. 

 

A magyar kultúra napját hagyományosan a Himnusz születésének évfordulóján ünnepeljük - 

emlékeztetett a díjak átadása előtt az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós 

hangsúlyozta: a magyarság ezen a napon emlékezik a kultúra nemzetmegtartó erejére; 

napjaink kihívása pedig biztosítani a magyar kultúrán belül a sokszínűséget és ezzel együtt az 

arányosságot. 

 

A miniszter értékelése szerint az utóbbi időben sikerült elmozdulni az értékek felé és 

megoldani a kultúra finanszírozását is. Ennek köszönhetően a magyar kultúra egyetlen 

területe sem kap kevesebbet, mint korábban, a független színházak sem - fűzte hozzá. 

 

Újjászervezik a magyar irodalmi életet, átszervezik a Petőfi Irodalmi Múzeumot, rendezett 

viszonyokat teremtenek a múzeumokban, levéltárakban és az előadóművészet területén - 

sorolta a példákat Kásler Miklós. 

 

https://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/hirek/am-fontos-megorizni-a-helyi-es-nemzeti-kincseket
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Mint hozzátette, a 2010-es 172 milliárdról idén már 584 milliárd forintra emelkedett a kultúra 

állami támogatása, miközben Budapesten és vidéken is a kiegyezés óta legjelentősebb 

kulturális fejlesztési hullám zajlik le. A Liget Budapest projekt például a nyugati világ 

legnagyobb kulturális beruházása - említett példát. 

 

Mindez azt a célt szolgálja, hogy a kultúra legyen mindenkié, a magyar kultúra értékeit a 

mostani és a későbbi generációk is élvezhessék - közölte Kásler Miklós. 

 
Fotó: Bartos Gyula 

 

Gian Paolo Brizzi Európa első egyeteme, a Bolognai Alma Mater Studiorum professor 

emeritusa. A méltatás szerint a bolognai székhelyű egyetemközi kutatócsoport vezetője, 

köteteinek szerkesztője. A Magyar emlékek Itáliában program munkatársaként pótolhatatlan 

segítséget nyújtott az emilia-romagnai anyag feldolgozásában, szoros kapcsolatot épített ki 

több magyarországi intézménnyel, és külön figyelmet szentel az itáliai egyetemek magyar 

hallgatóinak. Munkásságával, életművével jól példázza azt, hogy miként válhat egy nem 

magyar ember par excellence hungarológussá, hozzájárulva a magyar kultúra 

megismertetéséhez a világban. 

 

Szvorák Zsuzsanna több mint huszonöt éve a Füleki Gimnázium magyar nyelv és irodalom, 

valamint etikai nevelés szakos tanára. Hivatása mellett jelentős közéleti tevékenységet végez: 

elnöke a Csemadok füleki alapszervezetének, létrehozta a füleki Magyar Közösségi Házat, 

rendezvények szervezésével, ifjúsági csoportok vezetésével gazdagítja a Felvidék kulturális 

életét. 

 

Turczi István költő, műfordító, irodalomszervező egyetemi oktató évtizedek óta fáradozik a 

magyar irodalom külföldi megismertetésén és nemzetközi kapcsolatrendszerének mélyítésén. 

A Magyar Pen Club főtitkára, a Költők Világkongresszusa alelnöke. Műfordítóként ausztrál, 

finn, izraeli, skót irodalmi antológiák összeállítója, verseit és egyéb írásait eddig húsz nyelvre 

fordították le. 

 

Forrás: www.kormany.hu (MTI) 

 

 

https://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/hirek/a-magyar-kultura-napja-atadtak-a-pro-cultura-dijakat
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ÁSZ hírek 

A KÖZINTÉZMÉNYEK INTEGRITÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE 

 

Az Állami Számvevőszék 2020. évi legfontosabb feladati közé tartozik, hogy széleskörű 

ellenőrzést végezzen a költségvetési intézmények körében arra vonatkozóan, hogy a közszféra 

intézményei kialakították-e a törvény megkövetelte szervezeti integritás alapvető kereteit, 

eszközeit. A számvevőszéki ellenőrzés célja, nem a hibakeresés, hanem az, hogy az esetleges 

hiányosságok feltárásával a kellő pozitív változások mihamarabb elinduljanak, és 

fenntarthatóan működjenek.  

 

Az ellenőrzés segít értékes rendet teremteni. Ez olyan fontos társadalmi érdek, amely a 

közigazgatás rendeltetésszerű, hatékony és eredményes működését biztosítja, és ezzel az 

állami szervezetek működésébe vetett közbizalmat napról napra erősíti.  

 

Az Állami Számvevőszék továbbra is kiemelt figyelmet fordít az önkormányzatok pénzügyi 

egyensúlyának a megteremtésére és hosszú távú fenntartására. Ennek érdekében alakította ki 

az önkormányzatok kockázati megfigyelő rendszerét (ÖKOMER), melynek keretében 

folyamatosan értékeli az önkormányzatok pénzügyi egyensúlyát, eladósodásuk kockázatát, 

valamint, hogy vagyongazdálkodásuk során biztosítják-e a vagyon értékének megőrzését.  

 

Az ÁSZ új ellenőrzési megközelítése hozzájárul az önkormányzatok és a köztulajdonú 

gazdasági társaságok belső szabályozottságának javulásához, illetve jogkövető 

magatartásának elősegítéséhez. Ennek lényege, hogy az ÁSZ előre értesít valamennyi 

önkormányzatot és állami, illetve önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságot arról, hogy 

néhány hónapon belül milyen – jogszabályban előírt – belső szabályzatukat kéri majd be. 

Ezzel ösztönzést ad szabályozásuk naprakésszé tételére.  

 

Ehhez az új megközelítéshez hozzájárult az Országgyűlés 44/2019. határozata, amely 

megerősítette, hogy az ÁSZ digitalizálja az adatbekérési rendszerét, és így a cégkapun, illetve 

az ügyfélkapun keresztül egyszerre több ezer dokumentum fogadására képes, majd viszonylag 

rövid időn belül a dokumentumokat fel tudja dolgozni, és ki tudja értékelni.  

 

Az ellenőrzés során az ÁSZ magasan kvalifikált szakemberei a szervezet vezetőivel 

együttműködésben dolgozhatnak összességében nem kevesebbért, mint hogy Magyarország 

stabilitása ezúton is tovább erősödjön, országunk versenyképessége és ekképp nemzetközi 

megítélése is tovább javuljon. Jelenünk és közös jövőnk biztonságáért folyik tehát a munka.  

 

Remélem, hogy az előzetes értesítés ösztönzést ad a szükséges szabályozások létrehozására, 

és ennek következtében az ÁSZ jelentések a szabályozottság területén lényeges javulást 

állapíthatnak majd meg.  

Domokos László 

elnök 

Állami Számvevőszék 
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Bekérendő dokumentumok jegyzéke a közintézmények integritása ellenőrzéséhez 

 

Az ellenőrzésre kiválasztott önkormányzattól bekérendő dokumentumok a 2020. évre 

vonatkozóan: 

 

I. alapvető szabályzatok, szabályozás 

1) szervezeti és működési szabályzat és annak jóváhagyására vonatkozó döntés 

dokumentuma (határozat, záradék, jegyzőkönyv) (Áht. 10. § (5) bek.) (tartalmazva a 

működési és szervezeti felépítés kereteit, az összeférhetetlenség kérdéskörét, a 

vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek körét és részleteit) 

2) számviteli politika és annak keretében előkészítendő (Számv. tv. 14. § (3)-(4) bek) 

3) az eszközök és források leltározási szabályzata (Számv. tv. 14. § (5) a. 

4) az eszközök és források érékelési szabályzata (Számv. tv. 14 § (5) b. 

5) pénzkezelési szabályzat (Számv. tv. 14. § d) 

6) vezetői nyilatkozat a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségéről (Bkr. 

11. § (1) és (2) bek.) 

 

II. az integritási kontrollhoz kapcsolódó egyéb szabályzatok/szabályozás, működés 

egyéb főbb szabályai 

 

7) számlarend (Számv. tv. 161. § (1) bek.) 

8) a szervezet integritást sértő események kezelésének eljárásrendje (Bkr. 6. § (4) bek) 

9) integrált kockázatkezelés eljárásrendje (Bkr. 6. § (4) bek.) 

10) vagyonnyilatkozat átadására, nyilvántartására, a vagyonnyilatkozatban foglalt 

személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat (Vnytv. 11. (6) bek.) 

11) beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend (Avr. 13. § (2) b)  

12) a tervezéssel, gazdálkodással kapcsolatos belső előírások (Ávr. 13. § (2) a) + 

gazdálkodási jogköröket gyakorlókról és aláírás mintájukról vezetett nyilvántartás 

(Ávr. 60. § (3) bek.) 

 

III. jogszabály által elő nem írt egyéb szabályzatok/szabályozás 

 

13) ajándékok, egyéb előnyök elfogadásának szabályozása 

14) közérdekű bejelentések, panaszok kezelésének eljárásrendje 

 

NYILVÁNOS AZ ÁSZ 2020. ELSŐ FÉLÉVI ELLENŐRZÉSI TERVE 
 

Átadta az Országgyűlésnek a 2020. első félévi ellenőrzési tervét az Állami Számvevőszék. 

Az ÁSZ nagy hangsúlyt helyez a központi költségvetés és az állami vagyongazdálkodás 

ellenőrzésére, illetve megkezdi a hulladékgazdálkodás rendszerének ellenőrzését. Folytatódik 

a pártok, pártalapítványok, illetve az alapítványok és közalapítványok ellenőrzése. Újabb 

ellenőrzés indul a Magyar Nemzeti Banknál és a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, illetve 

folytatódik a kórházak ellenőrzése, valamint a szegénységi küszöb alatt élők felemelése 

érdekében tett intézkedések értékelése. A kockázatértékelésen alapuló, új technológiákkal 

induló ellenőrzései során az ÁSZ a „polcról is leemelhető”, alapvető dokumentumokat kér be 

az ellenőrzöttektől, mindamellett hogy növeli az egyes területek ellenőrzési lefedettségét. Az 

ÁSZ továbbra is kiemelt figyelmet fordít az utóellenőrzésekre, valamint a korrupciós 

veszélyek ellen védettséget biztosító integritáskontrollok értékelésére. Az Állami 

Számvevőszék 2020. első félévi ellenőrzési tervét Domokos László, az ÁSZ elnöke 2019. 

december 17-én, az Országházban adta át Lezsák Sándornak, az Országgyűlés alelnökének. 
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Az Állami Számvevőszék ellenőrzési tervének közzététele az ÁSZ átlátható működésének 

egyik alapköve. Az ÁSZ honlapján már elérhető, nyilvános ellenőrzési terv a korábban már 

megkezdett, még folyamatban lévő, valamint a 2020 első félévében újonnan induló 

ellenőrzéseket tartalmazza. 

 

Fókuszban a központi költségvetés és az állami vagyongazdálkodás 
 

2020 első félévében kiemelt feladatként megkezdődik Magyarország 2019-es központi 

költségvetése végrehajtásáról készített zárszámadás ellenőrzése. Továbbá az ÁSZ törvényi 

kötelezettségének eleget téve véleményezi a 2021. évi költségvetési törvényjavaslatot, 

munkájával támogatva az Országgyűlést jogszabályi követelményeknek megfelelő 

költségvetési törvény megalkotásában és elfogadásában. Az ÁSZ költségvetéssel kapcsolatos 

ellenőrző tevékenysége hozzájárul a költségvetési tervezési és végrehajtási folyamatok 

átláthatóságához is. 

 

A költségvetési folyamatok értékelése mellett kiemelt jelentőségű az államháztartás körébe 

tartozó vagyon kezelésének, a vagyonnal való gazdálkodásnak, a szervezetek vagyonérték-

megőrző és vagyongyarapító tevékenységének az évenkénti ellenőrzése. Az ÁSZ megkezdi az 

állami vagyon feletti tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos tevékenységek 2019-re 

vonatkozó ellenőrzését. A hulladékgazdálkodás rendszerének ellenőrzésével az ÁSZ arra 

keresi a választ, hogy a hulladékgazdálkodás szabályozási és szervezeti rendszerének 

kialakítása és működtetése biztosítja-e a közfeladat megfelelő, eredményes és hatékony 

ellátását. Mindemellett folytatódik a nemzeti (állami és önkormányzati) tulajdonú gazdasági 

társaságok ellenőrzése. 

 

Folytatódik az ellenőrzők ellenőrzése 
 

2020 első félévében ellenőrzés indul a Magyar Nemzeti Banknál, valamint az ÁSZ 

megkezdi a Szanálási Alap pénzügy-számviteli ellenőrzését. Utóbbival az ÁSZ hozzájárul a 

pénzügyi szektorban az intézményi válságkezelésre létrehozott pénzügyi stabilitási védőháló 

elemének megerősítéséhez. Az ÁSZ 2020 első félévében tovább folytatja azon szervezetek 

gazdálkodásának, működésének ellenőrzését, amelyek maguk is végeznek ellenőrzési, 

felügyeleti tevékenységet. Ennek keretében folytatódik a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál a 

társasági adóval kapcsolatos feladatellátás ellenőrzése. 

 

Górcső alatt a pártok és alapítványok gazdálkodásának ellenőrzése 
 

Alapvető jogállami érdek és a közpénzeket érintő korrupció elleni védettség érdeke, hogy a 

döntő mértékben közpénzekből gazdálkodó pártok szabályszerűen, elszámoltathatóan és 

átláthatóan gazdálkodjanak az adófizetőktől és a támogatóiktól kapott pénzekkel. Az ÁSZ 

törvényi felhatalmazás alapján – a kétéves gyakoriságnak megfelelően – folytatja a 

költségvetési támogatásban részesült pártok és pártalapítványok gazdálkodásának 

ellenőrzését. Az ÁSZ törvényi előírásnak megfelelő ütemezés alapján hét párt (Demokratikus 

Koalíció, Jobbik Magyarországért Mozgalom, Lehet Más a Politika, Magyar Liberális Párt - 

a Liberálisok, Magyar Szocialista Párt, Párbeszéd Magyarországért Párt, valamint a 

felszámolás alatt lévő Együtt - a Korszakváltók Pártja) és pártalapítványaik 2017-2018-ra 

vonatkozó ellenőrzését folytatja, valamint négy párt (Fidesz – Magyar Polgári Szövetség, 

Kereszténydemokrata Néppárt, Momentum Mozgalom és Magyar Kétfarkú Kutya Párt) és 

pártalapítványaik 2018-2019-re vonatkozó ellenőrzését kezdi meg 2020 első félévében. 
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Az alapítványok és közalapítványok ellenőrzésével az ÁSZ hozzájárul ahhoz, hogy a 

közpénzeket a civil szervezetek is átlátható módon használják fel. 

 

Ellenőrzések a szociális és családtámogatási területen 

 

Nemzetközi ellenőrzés keretében 2020 első félévében folytatja az ÁSZ a szegénységi küszöb 

alatt élők felemelésére tett intézkedések ellenőrzését. Folytatódik a Nemzeti Család- és 

Szociálpolitikai Alap ellenőrzése, mely rávilágít arra, hogy a családtámogatási szakterület és 

a pénzügyi szakterület kontrolljai kialakítása és működtetése megfelelően történt-e, valamint 

hogy a kormányhivatalok a korábbi ÁSZ ellenőrzések által feltárt – családtámogatási 

ellátásokkal összefüggő – hiányosságok megszüntetésére intézkedtek-e, és az érintettek 

elégedettek-e a nyújtott szolgáltatásokkal. 

 

Az ÁSZ 2020. első félévi ellenőrzési terve itt érhető el teljes terjedelmében. 

 

Forrás: Állami Számvevőszék (www.asz.hu)  

 

MONITORING TÍPUSÚ ELLENŐRZÉSEK AZ ÁSZ-NÁL 

 

Az Állami Számvevőszék a 2020. első félévi ellenőrzési terve alapján készíti el az 

ellenőrzéseket megalapozó előtanulmányi-lapokat, melyekben hangsúlyosan jelennek 

meg a monitoring típusú ellenőrzések. A monitoring típusú ellenőrzések során az ÁSZ 

egyszerre nagyszámú ellenőrzött alapvető szabályzatainak ellenőrzését valósítja meg, 

melynek eredményeit a kockázatelemzés fejlesztéséhez is felhasználja. 

 

Az Állami Számvevőszék célja, hogy ellenőrzéseivel elősegítse az eredményes, hatékony és 

gazdaságos közpénzfelhasználást, a közpénzügyi helyzet javítását. 

 

A projektelven szerveződő számvevőszéki ellenőrzés első szakasza az előtanulmányi-lap (ET 

lap) elkészítése. Az ET-lap a programkészítést megalapozó dokumentum, ami összefoglalja 

az ellenőrzés célját és hipotézisét, meghatározza az ellenőrzés program készítésének 

kritériumait és kereteit. Az ET lapokat a Kockázatelemző osztály (KEO) a 2020. évi I. félévi 

ellenőrzési terv alapján készíti el és azokban nagy hangsúlyt helyez a monitoring típusú 

ellenőrzésekre. A monitoring típusú ellenőrzések esetében az ellenőrzöttek alapvető - vagyis 

„sarkalatos" - dokumentumait, szabályzatait kéri be és értékeli az ÁSZ. 

 

A monitoring típusú ellenőrzések segítségével az ÁSZ egyszerre nagyszámú, akár több 

száz ellenőrzött szabályozottságát értékelheti, melyekkel jelentősen növelhető az 

ellenőrzési lefedettség. Emellett a monitoring típusú ellenőrzések a későbbi célzott 

szabályossági ellenőrzések előkészítését, illetve azok kockázati alapra helyezését is 

szolgálják. A kockázatelemzés fejlesztésével felrajzolható az ellenőrzöttek kockázati térképe 

– az integritás, a pénzügy és vagyongazdálkodás területén feltárt kockázatok alapján – és az 

ellenőrzöttek egyedi kockázatainak megfelelő, célzott ellenőrzési programmal történhetnek az 

ellenőrzések. Ennek eredményeként az ÁSZ ott és azt ellenőrzi, ahol és amitől az előzetes 

kockázatelemzés alapján a legnagyobb hasznosulás várható. 

 

Forrás: Állami Számvevőszék (www.asz.hu) 

https://asz.hu/storage/files/files/Tervek/Ellenorzesi_terv/ellenorzesi_terv_2020_i_felev.pdf
https://asz.hu/hu/sajtokozlemenyek/nyilvanos-az-asz-2020-elso-felevi-ellenorzesi-terve
https://www.aszhirportal.hu/hu/hirek/monitoring-tipusu-ellenorzesek-az-asz-nal
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DOMOKOS LÁSZLÓ: MAGASABB FOKOZATBA KAPCSOLTUK A SZÁMVEVŐSZÉKET 

 

Több mint 60 százalékkal, közel 1350-re növelte az ellenőrzött szervezetek számát az Állami 

Számvevőszék 2019-ben – emelte ki Domokos László évértékelésében. Az ÁSZ elnöke 

leszögezte: a 2019-ben nyilvánosságra hozott jelentésekben az ÁSZ mintegy 1200 javaslatot 

tett és további több mint 200 figyelemfelhívó levelet küldött az ellenőrzötteknek a feltárt 

szabálytalanságok, hiányosságok kijavítása érdekében. Az ÁSZ idén 32 elemzést tett közzé, 

öntesztjeit pedig több mint 3500 alkalommal vették igénybe a közszféra szervezetei. „Több 

ezer ponton járultunk hozzá a közpénzügyek fejlesztéséhez 2019-ben"– összegzett Domokos 

László. Kiemelte: a magyar gazdaság fenntartható kifehérítése a korrupció elleni 

rendszerszintű fellépést támasztja alá. Szükséges az egészségügy finanszírozásának és az 

ellátórendszer struktúrájának az átalakítása. Az ÁSZ elnöke azt is elmondta: a közszféra belső 

ellenőrzése változásért kiált, illetve 2020-ban lesz 150 éve, hogy létrejött az első önálló 

magyar Állami Számvevőszék. 

 

Domokos László: Célunk, hogy mindenhová eljussunk és feltárjuk a kockázatokat 
 

2019-ben az ÁSZ ellenőrzései összesen 1337 szervezetet érintettek, 2018-ban 806-ot. Az ÁSZ 

elnöke kifejtette: „Törekszünk az ellenőrzési lefedettségünk szélesítésére, új innovatív 

ellenőrzési módszerek kidolgozására." Ennek eredményeként – az előző évekkel 

összehasonlítva – az ÁSZ több mint 60%-kal növelte az ellenőrzött szervezetek számát. A 

következő években az a célunk, hogy a kockázatértékelésen alapuló, monitoring módszerrel 

végzett értékeléseinkkel tovább növeljük az ellenőrzésbe vont szerveztek számát – szögezte le 

Domokos László, majd aláhúzta: „Célunk, hogy mindenhová eljussunk, ahol közpénzt 

használnak, vagy közvagyont kezelnek és feltárjuk a közpénzügyi kockázatokat." 

Az elnök kiemelte: az ÁSZ egyre nagyobb hangsúlyt helyez a törvényben meghatározott 

tanácsadó tevékenységére. „Ennek keretében a 2018-as 17 után, 2019-ben csaknem dupla 

annyi, 32 elemzést tettünk közzé" – emelte ki Domokos László. Az ÁSZ 2019-es elemzései 

olyan kiemelt közpolitikai és társadalmi területeket érintettek mint: a központi költségvetés, 

az áfabeszedés, az államadósság-csökkentés, az állami beruházások, a korrupció megelőzése, 

a foglalkoztatás és munkahelyteremtés, az egészségügy, a családtámogatás, a klímaváltozás és 

a helyközi közlekedés. 

 

Az ÁSZ legfrissebb – a közszféra belső ellenőrzését értékelő, december 30-tól elérhető – 

elemzéséről szólva előzetesen úgy fogalmazott: „A tapasztalataink lesújtóak, a közszféra 

belső ellenőrzése változásért kiált." Mint mondta: az elemzés arra a következtetésre jutott, 

hogy a közszféra belső ellenőrzése jelenlegi formájában nem tölti be funkcióját, ezért indokolt 

a teljes rendszer felülvizsgálata. Az ÁSZ elnöke azt is elmondta: öntesztjeinket több mint 

3500-szor töltötték ki a honlapunkon, etikus közpénzügyi vezetőképző programunkat pedig 

2019-ben mintegy 100 közpénzekből gazdálkodó szervezet elsőszámú vezetője végezte el. 

 

A stabil áfabevétel a fenntartható kifehérítés kulcsa 
 

Az ÁSZ folyamatosan figyelemmel kíséri a költségvetési és makrogazdasági folyamatokat. 

Domokos László elmondta: a magyar GDP kiemelkedő mértékű, mintegy 5%-os növekedése, 

valamint a magyar gazdaság fenntartható kifehérítése – az áfabeszedés hatékonyságának 

kiemelkedő mértékű növekedése – nemcsak azt jelenti, hogy nőnek a költségvetési bevételek. 

A gazdaságfehérítés – ami a korrupció elleni rendszerszintű fellépés eredményének is 

tekinthető – kiszámítható, igazságos viszonyokat teremt, tisztítja a piaci folyamatokat, javítja 
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az adófizetési hajlandóságot, és – ami talán a legfontosabb – egyfajta társadalmi 

szemléletváltást is jelez. Domokos László úgy fogalmazott: „A stabil áfabevétel a fenntartható 

kifehérítés és a fenntartható gazdasági növekedés kulcsa. A munkát terhelő adók – így a 

személyi jövedelemadó – fokozatos csökkentése viszont alapvető versenyképességi kérdés." 

Fókuszban az önkormányzatok és az egészségügy 
 

Az önkormányzatokról szólva az ÁSZ elnöke leszögezte: a 2019-ben lezárt ellenőrzések azt 

mutatják, hogy az önkormányzatok gazdálkodása összességében stabil, nem áll fenn az újbóli 

eladósodás kockázata. „Célul tűztük ki, hogy a következő években mind a 3200 települési 

önkormányzathoz eljussunk a pénzügyi monitoring módszerével végzett ellenőrzéseikkel" – 

tette hozzá az elnök. 

 

Az egészségügyet érintő ellenőrzések és elemzések következtetéseit összegezve úgy 

fogalmazott: „Látjuk a finanszírozási és strukturális problémákat, ugyanakkor 

meggyőződésem, hogy az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséhez, illetve az ellátás 

minőségének javításához szabályszerűen, átláthatóan, elszámoltathatóan és célszerűen 

gazdálkodó kórházakra, illetve szakellátó intézményekre van szükség". Az eredményes és 

korrupciómentes gazdálkodást megalapozó, törvényi előírásoknak megfelelő belső 

működtetés alapvetően nem pénzkérdés – húzta alá az elnök. Hozzátéve: "az ÁSZ 2019-es 

elemzése is rámutatott, hogy az egészségügyi ellátórendszer finanszírozása a jelenlegi 

formájában nem fenntartható, továbbá az ellátórendszer struktúrája is átalakításra szorul." 

 

Az ÁSZ célja a közpénzügyek fejlesztése 
 

Magyarország Alaptörvénye, annak közpénzügyi fejezete, valamint az Alaptörvény ezen 

rendelkezéseit érvényesítő törvények 2019-ben is megfelelő keretet biztosítottak a 

közpénzügyi elszámoltatás magyarországi rendszeréhez – összegzett Domokos László. 

Hozzátette: "az Országgyűlés 2011-ben történt döntésének köszönhetően 2012. január 

elsejétől – az Alaptörvény hatályba lépésével – Magyarországon méltó rangra emelkedett a 

közpénzek és a közvagyon védelme." Az ÁSZ elnöke rámutatott: az ÁSZ célja a közpénzügyi 

helyzet javítása, amelyhez a bizonyítékokon alapuló ellenőrzési megállapítások adják a 

kiinduló alapot. Mindez azt is jelenti, hogy „a számvevőszéki ellenőrzések célja alapvetően 

nem a hibakeresés, vagy az elmarasztalás, hanem a közpénzügyek fejlesztése, valamint az 

eredmények fenntartásának támogatása" – húzta alá Domokos László. 

 

Az ÁSZ 150 éve a közpénzek őre és 30 éve a demokrácia pénzügyi garantőre 
 

Domokos László évértékelésében elmondta azt is, hogy a következő, 2020-as év fontos 

esztendő lesz az Állami Számvevőszék számára. „Jövőre lesz 150 éve, hogy 1870-ben 

megkezdte működését az első önálló magyar Állami Számvevőszék, illetve jövőre lesz 30 

éve, hogy – az 1989-es rendszerváltással – 1990. január elsején újraindult a független 

számvevőszéki ellenőrzés Magyarországon." Mindez azt jelenti, hogy: „az Állami 

Számvevőszék 150 éve a közpénzek őre és 30 éve a demokrácia pénzügyi garantőre"– 

hangsúlyozta Domokos László. 
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A belső ellenőrzési tevékenység helyzetéről szóló elemzés jelen linkre kattintva elérhető, 

valamint megtalálható az Állami Számvevőszék weboldalán.  

 

Forrás: www.asz.hu Állami Számvevőszék 

 

 
Fókuszban az IKIR – Helyi Közszolgáltatás Információs 
Rendszer 

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...? 

A Monoron megvalósuló okos város projekt központi szolgáltatásait kiszolgáló 

keretrendszer funkciója - a Kormány döntése alapján - a Helyi Közszolgáltatás 

Információs Rendszer által fog megvalósulni. A keretrendszernek az IKIR-ben megvalósítva 

elsősorban a 252/2018 Korm. rendelet alapján előírt feladatokat kell teljesítenie, valamint 

támogatni fogja az okos város központi rendszerek (mobil applikáció, térinformatikai 

alkalmazás, városkártya) egyes funkcióit is. 

https://asz.hu/storage/files/files/elemzesek/2019/a_belso_ellenorzesi_tevekenyseg_helyzeterol_20191230.pdf
https://asz.hu/hu/sajtokozlemenyek/domokos-laszlo-magasabb-fokozatba-kapcsoltuk-a-szamvevoszeket
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Az okos települések a hosszú távon társadalmi, környezeti és pénzügyi szempontból 

fenntartható és élhető városok, térségek és falvak létrehozására törekszenek. Az okos jelző 

eredetileg az ennek támogatását szolgáló technológiai és digitális megoldások széleskörű 

alkalmazását fedte le. Az utóbbi időben az okos település modell szerint működő települések 

esetében az „okosság” jóval több ennél és kiterjed azoknak a horizontális településirányítási 

szempontoknak az okos kezelésére is, amelyet az IKIR e program keretében fog 

megvalósítani.  

Nézzük, hogy tervezetten melyek azok a legfontosabb funkciók, amelyeket a 

keretrendszernek meg kell valósítania: 

 Felhasználók kezelése (Felhasználó beléptetés, ami biztosítja, hogy a felhasználók 

csak az általuk ismert titkos információ (pl. jelszó) birtokában léphetnek be az 

alkalmazásokba, ezáltal személyes felelősséget vállalva az általuk végzett 

műveletekért.); 

 Jogosultság kezelése (azonosítás, szerepkör besorolás - Szerepkör alapú 

jogosultságkezelés, amely biztosítja, hogy a felhasználók csak a számukra 

engedélyezett funkciókhoz és adatokhoz férhetnek hozzá.); 

 A csatlakozási szerződések csatlakozó települési önkormányzatokkal való 

megkötését és módosítását kezelő funkció. Az IKIR így az önkormányzatok részére 

lehetőséget fog biztosítani a csatlakozási szándék jelzésére. A szerződéskötések 

támogatására tervezetten egy dokumentum tár kerül kialakításra, ahol az aktuális 

nyomtatványok elérhetőek lesznek és a meghatározott adatok megadásával a szerződés 

nyomtatásra kész verziója is elkészíthető lesz. A felületre a kitöltött dokumentumok 

feltölthetők, amelyek a feldolgozó szervezet számára a rendszerben elérhetővé fog 

válni. A felületen továbbá a kapcsolattartó változása és az IKIR-hez kapcsolódó hibák 

bejelentése is kialakításra kerülnek. 

 Természetesen az arra jogosult, érvényes IKIR regisztrációval rendelkező 

települések önkormányzati felhasználói tervezetten ezen a felületen elemzéseket, 

statisztikákat érhetnek el a már működő okos város rendszerekkel kapcsolatban, 

valamint – belépve az IKIR alkalmazásba – itt férhetnek majd hozzá a saját okos város 

alkamazásaikhoz is. 

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
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Figyelmébe ajánljuk      

ÚJ MESTERSZAKOK ÉS PROGRAMOK A NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEMEN 

 

Karrier a kormányzatban és a diplomáciában 

A jövő vezetőit képezzük! 

2020/2021. tanév 

 

A jelen és a jövő nemzeti kormányzása és államépítése egyre komolyabb kihívásokkal 

szembesül. A regionális és globális kockázatok új formái jelennek meg. A tervezés, a 

változáskezelés, a digitalizáció és a növekvő komplexitás egyre összetettebb vezetői 

képességeket és határozottságot követel. A kormányzást és a vezetői munkát sem lehet a régi 

megközelítéssel, a régi módszerekkel folytatni. A képzéseinkben résztvevők egymástól és 

egymásért is tanulva, a legelismertebb szakértők közreműködésével a jövő kormányzati és 

közigazgatási feladataira készülnek.  

KORMÁNYZÁS ÉS VEZETÉS MESTERSZAK 

 4 tanulmányi félév  

 nappali és levelező munkarend, rugalmas tanrend 

 hatékony tanulási környezet  

 kormányzás- és vezetéstudományok mestere diploma 
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ÁLLAMTUDOMÁNYI MESTERSZAK 

 10 tanulmányi félév (kreditbeszámítással 8 félév) 

 levelező és nappali munkarend 

 okleveles államtudományi mester szakképzettség 

 doktori cím (dr. rer. pol.)  

 

FEJLESZTÉSPOLITIKAI PROGRAMMENEDZSMENT MESTERSZAK 

 2 tanulmányi félév 

 nappali és levelező munkarend, rugalmas tanrend  

 hazai és EU-intézményi szakmai gyakorlat az EU közvetlen és közvetett forrásainak 

menedzsmentjében  

 fejlesztéspolitikai programmenedzsment szakértő (Development Policy and Program 

Management Expert) diploma 

 

KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERSZAK 

 4 tanulmányi félév 

 nappali és levelező munkarend, rugalmas tanrend  

 okleveles közgazdász (Economist in Public Policy and Management) diploma 

 

KIBERBIZTONSÁGI MESTERSZAK 

 4 tanulmányi félév 

 nappali és levelező munkarend, rugalmas tanrend  

 nemzetközi gyakorlat (Partner: Tallin University of Technology) 

 okleveles kiberbiztonsági szakértő (Cyber Security Expert) diploma 

 

Ludovika Akadémia 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2020-tól induló Ludovika Akadémia egyedülálló és 

hiánypótló tehetséggondozó szervezet a hazai közszolgálati képzésben. A tehetséggondozó és 

(ön)fejlesztő szervezet célja, hogy olyan fiatal szakembereket képezzen a közszolgálat 

számára ,akik ismerik és értékelik a magyar kultúrát és identitást és képesek azt európai 

kontextusban elhelyezni, képesek a külpolitikai és közpolitikai folyamatok átlátására és 

szakpolitikák stratégiai tervezésére. 

 

A tehetséggondozó intézmény célja, hogy személyiség-, kompetencia- és készségfejlesztő 

kurzusokon, projektmunkákon keresztül készítse fel a legtehetségesebb és ambiciózus fiatal 

szakembereket, potenciális közszolgálati vezetőket a leendő közszolgálati karrierjükre akár 

Magyarországon, akár a külszolgálatban. 

 

A tehetséggondozó szervezet az egyetembe integrálva, de az NKE-es hallgatók mellett más 

egyetemek hallgatói számára is nyitottan működik. A szervezet fontos értéke a közösségépítés 

és a társadalmi, közszolgálati kapcsolati beágyazottság. 
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MASTER IN INTERNATIONAL PUBLIC SERVICE RELATIONS DEGREE 

PROGRAMME 

 3 semesters 

 train experts in international relations for national and EU institutions, including 

foreign affairs, defence and law enforcement administration 

 Master’s Degree of Expert in International Public Service 

 

NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK MESTERSZAK 

 4 tanulmányi félév  

 nappali és levelező munkarend 

 diplomáciai pályára felkészítő, gyakorlatorientált képzés 

 gazdaságdiplomáciai és külgazdasági témák 

 választható nemzetközi gazdasági kapcsolatok, regionális és civilizációs 

tanulmányok, valamint Európa-tanulmányok specializáció 

 nemzetközileg elismert és versenyképes végzettség 

 

NEMZETKÖZI BIZTONSÁG- ÉS VÉDELEMPOLITIKA MESTERSZAK 

 4 tanulmányi félév  

 nappali és levelező munkarend 

 a magyar honvédelmi közszolgálati intézményrendszer kapcsolataiban, a NATO, az 

Európai Unió, az ENSZ és az EBESZ, valamint a Magyarországgal szövetséges 

országok és partnerállamok biztonság- és védelempolitikai szerveivel való 

együttműködés 

 okleveles nemzetközi biztonság- és védelempolitikai szakértő diploma 

 

INTERNATIONAL WATER GOVERNANCE AND WATER DIPLOMACY 

MESTERSZAK 

 angol nyelvű képzés 

 4 tanulmányi félév 

 International Water Governance Manager képzettséget adó diploma 

 nemzetközi oktatói kar 



Önkormányzati Hírlevél           2020. évi 1. szám Oldal 40 

Magyar Diplomáciai Akadémia 

Az akadémia a magyar diplomáciai kar utánpótlásának képzését, jelenlegi tagjainak 

továbbképzését, felkészítését szolgáló intézet, feladatát a külügyekért felelős minisztériummal 

együttműködésben végzi. 

 

Nemzetek Európája Karrierprogram 

A program célja, hogy Magyarország több, az európai uniós intézményeknél sikeresen 

pályázó és elhelyezkedő, felkészült, a közös érdekeket képviselni tudó szakemberrel 

rendelkezzen, így növelve az európai uniós intézményeknél dolgozó magyar szakemberek 

számát. A programba való jelentkezés 2020. februárjában indul. 

 

A képzés időtartama 6 hónap, főbb elemei:  

a) az uniós álláspályázati hatékonyság fokozása információnyújtással és képzéssel,  

b) az EU felvételi versenyvizsga (EPSO) eredményességének növelése a vizsgára történő 

felkészítéssel, 

c) az angol, francia és más EU-nyelvek nyelvi képességi szintjének növelése és aktív 

használatának fokozása szakmai nyelvi kurzusokkal és hálózatok támogatásával, 

d) külföldi posztgraduális képzésekre való felkészítés. 

 

A mesterszakokra  

2020. február 15-ig lehet jelentkezni 

a www.felvi.hu oldalon keresztül. 

 

További információ található  

a https://felveteli.uni-nke.hu,  

illetve a www.uni-nke.hu weboldalon, 

valamint kérhető az frh@uni-nke.hu e-mail címen. 

 

Készítette: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

 

KÉRDŐÍV A LEGJOBB ÖNKORMÁNYZATI GYAKORLATOK PROGRAMMAL 

KAPCSOLATBAN 

 

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 2008 óta sikerrel működteti az Európa 

Tanács módszertanán alapuló Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok programot. A program 

célja felkutatni és minél szélesebb körben népszerűsíteni az önkormányzati működés 

legjobbjait. A program irányítását Irányító Bizottság végzi, melyben részt vesznek: a 

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége, a Magyar Faluszövetség, a Magyar 

Önkormányzatok Szövetsége, a Belügyminisztérium, az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, az Országos Polgárőr 

Szövetség, az e-Demokrácia Műhely Egyesület, valamint a Homo Oecologicus Alapítvány 

delegáltjai. A program honlapján számos eddigi nyertes önkormányzati jó gyakorlat érhető 

el: www.legjobbonkormanyzatigyakorlatok.hu 

 

A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok programmal kapcsolatban kérdőív készült, annak 

érdekében, hogy az Irányító Bizottság a program eddigi alakulásáról és jövőbeli irányáról 

átfogó kép alkothasson. A kérdőív jelen linken érhető el.  

 

http://www.felvi.hu/
https://felveteli.uni-nke.hu/
http://www.uni-nke.hu/
mailto:frh@uni-nke.hu
https://www.google.com/url?q=http://www.legjobbonkormanyzatigyakorlatok.hu&sa=D&ust=1579788327670000&usg=AFQjCNF43Oz6AVoKqZld7Bhw42q3QyhGXQ
https://docs.google.com/forms/d/15o6BPRZcZVhkzyYjfGR64sijnFQQPGm_vKfZAFFy8aQ/viewform?edit_requested=true
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Kérjük, véleményével segítse a program fejlesztésének sikerességét. Kitöltése maximum 

10 percet vesz igénybe. Esetleges kérdéseivel a TÖOSZ Titkárságához fordulhat, tel.: 

061/322-66-73; e-mail: sabjan@toosz.hu 

 

Együttműködésüket, a kérdőív kitöltésére szánt értékes idejüket előre is köszönjük.  

 

Forrás: www.toosz.hu 
 

CENTRE-VILLE EN MOUVEMENT – VÁROSKÖZPONTOK 2. BIENNÁLÉJA – 

STRASBOURGBAN 

 

A Centre-Ville en Mouvement Egyesület, amely a francia önkormányzati és parlamenti 

képviselőket tömörítő szervezet, idén második alkalommal rendezi meg a Városközpontok 

Biennáléját.  

 

A Centre-Ville en Mouvement Egyesület a városközpontok megújítását tűzte ki célul, különös 

tekintettel arra az átalakulásra, amelyet a kiskereskedők is tapasztalnak, köszönhetően a 

digitalizáció, a lakhatás, a kultúra, a közlekedés és turizmus terén történő változásoknak. Az 

egyesület 14 éve minden évben megszervezi a Városközpontok Nemzeti Ülését, amely francia 

szereplőknek kínál lehetőséget a tapasztalatcserére.  

 

2018-ban az Európai Bizottság támogatásával került sor a Városközpontok 1. Biennáléjára, 

amelyen immáron nem csak francia, hanem más európai országok szereplői is 

képviseltethették magukat.  

 

A 2. Biennálé 2020. június 10-11-én Strasbourgban, az Európai Parlament üléstermében 

kerül megszervezésre. 

 

Az Egyesület örömmel venné, ha a magyar önkormányzatok is megismertetnék a 

részvevőkkel a témához kapcsolódó hazai jó példákat, melyeket a szervezők beilleszthetnének 

az európai települések számára megküldeni tervezett gyűjteménybe. Az Egyesület 

szorgalmazza a magyar önkormányzatok részvételét is a júniusi eseményen. 

 

Amennyiben az esemény felkeltette az érdeklődésüket, illetve szívesen ismertetnék a témához 

kapcsolódó hazai jó gyakorlatot, továbbá szeretnének részleteket megtudni a programról, az 

alábbi elérhetőségeken vehetik fel a szervezőkkel a közvetlen kapcsolatot: 

 

Centre-Ville en Mouvement 

39 ter Avenue Lénine 

92000 Nanterre 

contact@centre-ville.org 

www.centre-ville.org 

T: + 33 1 47 21 50 40 

 

mailto:sabjan@toosz.hu
http://töosz.hu/news/483/73/Kerdoiv-a-Legjobb-onkormanyzati-Gyakorlatok-programjaval-kapcsolatban-2019/
mailto:contact@centre-ville.org
http://www.centre-ville.org/
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Pályázati lehetőségek 

PÁLYÁZATI WORKSHOP A 2020. ÉVI ZÖLD FORRÁS PÁLYÁZAT, VALAMINT AZ 

AGRÁRÁGAZATI CIVIL SZERVEZETEKET TÁMOGATÓ PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA 

KAPCSÁN 

 

Az Agrárminisztérium (az előző évekhez hasonlóan) 2020-ban is segítséget kíván nyújtani a 

környezet- és természetvédelmi valamint, az agrárágazati civil szervezeteknek, hogy szakmai, 

valamint a tárca célkitűzéseihez is illeszkedő projektjeik megvalósításához vissza nem 

térítendő támogatásban részesülhessenek. 

 

A Zöld Forrás pályázat, valamint az Agrárágazati civil szervezeteket támogató pályázat 2020. 

január 20-án jelent meg a minisztérium honlapján (benyújtási határidő: 2020. február 18.). A 

formailag és szakmailag is megfelelő pályázatok benyújtásának elősegítése érdekében a 

minisztérium Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya, mint a pályázatok szakmai 

kezelője, idén is workshop keretében kíván szakmai tájékoztatást adni az érdeklődő civil 

szervezetek részére. 

A Zöld Forrás pályázat benyújtásával kapcsolatos rendezvény időpontja: 

2020. február 3. (hétfő) 10.00-12.00 

A rendezvény helyszíne: 

1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 9., földszint Kupolaterem 

 

Az Agrárágazati civil szervezeteket támogató pályázat benyújtásával kapcsolatos rendezvény 

időpontja: 

2020. február 3. (hétfő) 12.30-14.30 

A rendezvény helyszíne: 

1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 9., földszint Kupolaterem 

 

A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött! Egy szervezet maximum két főt delegálhat, 

azonban mindkét meghirdetett pályázat workshopján részt vehet. 

 

A környezet- és természetvédelmi, valamint agrárágazati civil szervezetek jelentkezésüket 

legkésőbb 2020. január 30. (csütörtök) 12.00-ig tudják jelezni az alábbi regisztrációs linkre 

kattintva. 

 

Pályázati workshop regisztrációs felület: https://forms.gle/EwTvEkrQUjko77zD8 

 

Forrás: www.kormany.hu (AM Sajtóiroda) 

 

 

 

https://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/parlamenti-allamtitkarsag/hirek/megjelent-a-zold-civil-szervezeteket-tamogato-zold-forras-palyazat-2020-evi-kiirasa
https://forms.gle/EwTvEkrQUjko77zD8
https://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/parlamenti-allamtitkarsag/hirek/palyazati-workshop-a-2020-evi-zold-forras-palyazat-valamint-az-agraragazati-civil-szervezeteket-tamogato-palyazat-benyujtasa-kapcsan
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PÁLYÁZAT „KINCSES KULTÚRÓVODA 2020” CÍMRE 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának kiemelt célja, hogy az óvodai és kulturális területen 

meglévő értékek elismerése, és az óvodai, valamint a kulturális intézményrendszer 

együttműködését erősítse. Ezért az Emberi Erőforrások Minisztériuma kulturális és 

köznevelési ágazata ötödik alkalommal hirdeti meg a „Kincses Kultúróvoda” pályázatot az 

óvodák részére.  

 

A díjazott intézmény lehetőséget kap a 2020-2021-es nevelési évben egy olyan komplex 

kulturális programcsomag igénybevételére, amely az óvodával együttműködő kulturális 

intézmények, illetve civil szervezetek szolgáltatásait integrálja. 

 

A „Kincses Kultúróvoda 2020” címet a nyertes pályázó három évig használhatja. A pályázati 

kiírás és dokumentáció 2020. január 15-től a www.kormany.hu weboldalon, a 

Dokumentumok > Emberi Erőforrások Minisztériuma > Tevékenységre vonatkozó adatok > 

Pályázatok > Pályázat „Kincses Kultúróvoda 2020” úton érhető el. 

Benyújtási határidő: a meghirdetéstől számított 30. nap 

 

Forrás: www.kormany.hu, EMMI 

 

MEGJELENT AZ ÖKOISKOLA ÉS ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA CÍM PÁLYÁZAT 

 

Közös felelősségünk, hogy a köznevelési intézmények munkája révén mind több fiatal váljon 

a környezet és az egészség megóvására elkötelezett felnőtté. 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett pályázat célja azon intézmények 

elismerése Ökoiskola és Örökös Ökoiskola címmel, amelyek a fenntarthatóságra nevelést 

kiemelt céljuknak tekintik, így hozzájárulnak ahhoz, hogy a fenntarthatóság elvei a jövő 

nemzedékek számára a mindennapok természetes részévé váljanak.  

 

Az ökoiskolai hálózat tagjai olyan iskolák vagy kollégiumok, amelyekben a fenntarthatóságra 

nevelés a napi működésbe épül. 

A hálózatban az ökoiskolák megosztják egymással tapasztalataikat, így eredményesebben 

működnek. A most csatlakozókat már ezernél is több intézmény jó gyakorlatai segíthetik. 

 

Magyarországon jelenleg minden harmadik diák jár ökoiskolába. A papírmentes pályázat 

eredményeként még több gyermek és fiatal ismerkedhet meg a fenntarthatóság értékeivel, és 

gyakorolhatja majd az iskolákban a környezettudatosságot. 

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma várja az elsőként pályázó, címmegújító és Örökös 

Ökoiskola címre pályázó intézmények jelentkezését a 

http://oktatasikerdoivek.emmi.gov.hu/index.php/384158?lang=hu linken. 

 

További részletes információ olvasható, a www.kormany.hu weboldalon, a Dokumentumok > 

Emberi Erőforrások Minisztériuma > Tevékenységre vonatkozó adatok > Pályázatok > 

Pályázati felhívás a 2020/2021. tanévre szóló Ökoiskola cím és Örökös Ökoiskola cím 

elnyerése címre kattintva. 

 

Forrás: www.kormany.hu, EMMI 

https://www.kormany.hu/
https://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/kulturaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/palyazat-kincses-kulturovoda-2020-cimre
http://oktatasikerdoivek.emmi.gov.hu/index.php/384158?lang=hu
https://www.kormany.hu/
https://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/oktatasert-felelos-allamtitkarsag/hirek/megjelent-az-okoiskola-es-orokos-okoiskola-cim-palyazat
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SZAKMAI ELŐKÉSZÍTÉS TÁMOGATÁSA A NÉPI ÉPÍTÉSZETI PROGRAM 

KERETÉBEN 

 

Szakmai előkészítésre is lehet már támogatást igényelni a Népi Építészeti Program keretében; 

a kérelem benyújtási határideje február 20. - olvasható a programot megvalósító Teleki László 

Alapítvány MTI-hez eljuttatott közleményében. 

 

A támogatási kérelemnek köszönhetően az ingatlanok tulajdonosai számára lehetővé válik 

építéstörténeti dokumentáció, értékleltár, faanyagvédelmi, statikai és szerkezeti-diagnosztikai 

szakvélemények, valamint falkutatás elkészíttetése vagy az értékek azonosítása által már 

célzottan összeállítható szakrestaurátori tervek és komplex építészeti tervdokumentációk 

összeállítása is. 

 

A magyar kormány által kínált forrás olyan, Magyarország területén álló népi építészeti 

emlékek veszélyelhárítását, állagmegóvását, valamint részleges vagy teljes helyreállítását 

megelőző és megalapozó előkészítő dokumentációk, kutatások elkészítéséhez nyújt 

támogatást, amelyek az épített örökségnek műemléki értéket képviselő, védelem alatt álló 

egyedi (műemlék, nyilvántartott műemléki érték, helyi védelem) elemei. 

A forrás felhasználása ezen elsődleges célja mellett támogatja a területi védelem alatt álló 

együttesek meglévő egyedi történeti értéket hordozó (jellemzően külső, homlokzati) 

elemeinek értékőrző–megújító kezdeményezéseinek előkészítését is. 

 

A szakmai előkészítésre benyújtható támogatásról további részletek elérhetők itt. 

 

Mint a közleményben áll, az elmúlt év óta a Teleki László Alapítvány valósítja meg a védett 

népi építészeti emlékek helyreállítását célzó Népi Építészeti Programot. A program iránt nagy 

az érdeklődés, a tavalyi támogatásoknak köszönhetően mintegy 130 értékfeltáró munka és 

értékmegőrző felújító tevékenység indulhat meg. 

 

A program megvalósításában az alapítvány kiemelt figyelmet tulajdonít az 

értékazonosításnak. Az értékmegőrző felújítás alapjait a gondos előkészítés biztosítja, 

amellyel a népi építészeti emlék értékeinek feltárása, felmérése, a műszaki szakvélemények és 

építésztervek elkészítése valósítható meg. E szakmai előkészítéssel a későbbi értékmegőrző 

szemléletű felújítás céljairól és műszaki tartalmáról is pontos képet alkothat a tulajdonos, 

gondosabban tervezhető az anyagi ráfordítások igénye. 

 

Az alapítvány ezért határozta el a program keretén belül egy szakmai előkészítésre 

igényelhető támogatás meghirdetését. A Program céljainak megvalósításában ez az elem 

fontos szakmai megerősítés az értékek azonosítása és fenntartható megőrzése érdekében. 

 

Forrás: www.onkormanyzatiklub.hu  

 

 

 

 

 

https://nepiprogram.hu/
http://www.onkormanyzatiklub.hu/onkormanyzati-penzugyek/15001-szakmai-elokeszites-tamogatasa-a-nepi-epiteszeti-program-kereteben
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Pályázati hírek       

 

ÁTADTÁK A ZÖLD ÓVODA CÍMEKET – 235 INTÉZMÉNY KAPTA MEG AZ 

ELISMERÉST 

 

Már tizenharmadik alkalommal ítélték oda a Zöld Óvoda és az Örökös Zöld Óvoda címeket, 

idén összesen 235 intézménynek. Az okleveleket László Tibor Zoltán, az Agrárminisztérium 

környezetvédelemért felelős helyettes államtitkára és Kisfaludy László, az Emberi 

Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős helyettes államtitkára adta át. 

A következő nemzedékek környezettudatos nevelését nem lehet elég korán kezdeni – 

jelentette ki az Agrárminisztérium környezetvédelemért felelős helyettes államtitkára a Zöld 

Óvoda cím átadásán. László Tibor Zoltán emlékeztetett arra, hogy a program a legkisebbeket 

egy olyan fejlődési úton indítja el, amelynek köszönhetően felnövekedve eredményesebben 

nézhetnek szembe a környezetvédelmi kihívásokkal. 

 

László Tibor Zoltán emlékeztetett arra, hogy a Zöld Óvoda cím elnyeréséhez az 

intézményeknek olyan feltételeknek kell megfelelni, amelyek támogatják az óvodások 

körében a környezettudatos minta és a helyes szokások kialakítását, erősítik a 

klímatudatosságot, a gyerekek sok tapasztalatszerzés útján és életkoruknak megfelelően, 

játékosan tanulnak a környezetvédelem fontosságáról. A helyettes államtitkár úgy 

fogalmazott: mindez összességében hozzájárul egy olyan ifjúság felneveléséhez, amely képes 

felmérni környezete állapotát, kreatívan gondolkodik és keresi a megoldást a jövő kihívásaira. 

 

A beérkezett pályázatok magas száma is mutatja, hogy mennyire elkötelezettek az 

óvodapedagógusok a környezettudatos életmód mellett - jelentette ki az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának köznevelésért felelős helyettes államtitkára. Kisfaludy László beszédében 

úgy fogalmazott : fantasztikus természeti- és épített értékek vesznek körül bennünket a 

Kárpát-medencében. Kulcsfontosságú, hogy már kicsi korban felhívjuk a figyelmet ezen 

értékek fontosságára és arra a felelősségre, hogy óvjuk a környezetünket. 

 

Kisfaludy László kifejtette: a Zöld Óvoda program jó a pedagógusoknak, hiszen 

megvalósíthatják saját szakmai elképzeléseiket. Jó a gyermekeknek, mert egy olyan 

szemléletmódot, környezettudatos látásmódot biztosít, amely nagyon hasznos lesz a felnőtté 

válásuk során. Az EMMI köznevelésért felelős helyettes államtitkára hozzátette: jó a 

szülőknek is, hiszen olyan pedagógusok nevelik gyermekeiket, akik hozzásegítik a kicsiket 

ahhoz, hogy felelős és tudatos felnőtté váljanak. 

 

A nyertes pályázók közül 48 intézmény először, 78 másodszor, 65 pedig már harmadszor 

vehette át a Zöld Óvoda címet igazoló oklevelet. Ebben az évben 41-en részesültek Örökös 

Zöld Óvoda elismerésben, 3 intézmény pedig megtartotta a címét. A most díjazott óvodákkal 

együtt Magyarországon jelenleg mintegy ezer intézmény rendelkezik ilyen minősítéssel. 

 

Forrás: www.kormany.hu (AM Sajtóiroda) 

https://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/kornyezetugyert-felelos-allamtitkarsag/hirek/atadtak-a-zold-ovoda-cimeket-235-intezmeny-kapta-meg-az-elismerest
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VÉGÉHEZ ÉRT A MÚZEUMI ÉS KÖNYVTÁRI FEJLESZTÉSEK MINDENKINEK 

PROJEKT 

 

Projektértékelő konferenciával zárult január 23-án a Szentendrei Skanzen és a Fővárosi Szabó 

Ervin Könyvtár (FSZEK) konzorciumi együttműködésében zajló három éves program. 

 

Az Érték, hatás, változás elnevezésű szentendrei tanácskozást megelőző sajtótájékoztatón 

Cseri Miklós konzorciumvezető, a skanzen főigazgatója úgy fogalmazott, hogy a program 

rendkívül eredményes volt, ezért az Emberi Erőforrások Minisztériuma a következő uniós 

pénzügyi ciklusban jelentősen megemelt összeggel tervezi folytatni azt. 

 

Emlékeztetett arra: mára fontossá vált a kulturális terület egyes ágazatainak felkészítése a 

köznevelés segítésére és óriási eredménynek nevezte az oktatás és a közgyűjtemények között 

létrejövő kapcsolatépítést és kapcsolattartást. Az igazgató szerint a program hatásai már 

láthatók a múzeumi területen. 

 

Krucsainé Herter Anikó, az Emmi helyettes államtitkára a konferencián kiemelte: az ágazat 

mindig is fontosnak tartotta, hogy a kulturális intézmények magas színvonalú 

tartalomszolgáltatást biztosítnak és az infrastruktúra-fejlesztéshez megfelelő forrásokhoz 

jussanak, erre a célra európai uniós támogatásokat is fordíthassanak. A kulturális ágazat uniós 

fejlesztései elsősorban az egész életen át tartó tanulásban való részvételt támogatják. 

 

Emlékeztetett arra, hogy a 2014-ben kezdődött fejlesztési időszakban csaknem 105 milliárd 

forintot fordítottak uniós forrásból a kulturális intézmények és szervezetek projektjeinek 

megvalósítására. Beszélt arról is, hogy a közgyűjtemények most is futó projektjei a kulturális 

tárcát arra ösztönzik, hogy az új támogatási időszakban is minél több kulturális intézmény 

juthasson uniós forráshoz. 

 

Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettes úgy fogalmazott: várospolitikusként az is a 

feladatuk, hogy megteremtsék a kultúrához való hozzáférés lehetőségét mindenki, főként a 

fiatalok számára. Ebben van óriási szerepe a könyvtáraknak, a program révén érezhetően 

csökkenhet a kulturális szegénység a fővárosi fiatalok körében. 

 

Fodor Péter, a FSZEK főigazgatója arról beszélt, hogy sikerült megvalósítani a könyvtári 

terület fő célkitűzéseit, például azt a nagy jelentőségű kutatást, amely hosszú idő után 

vizsgálta ismét az olvasási szokásokat és a könyvtárhasználatot. 

 

A 2017 februárjában indult és 2020. január végén záruló Múzeumi és könyvtári fejlesztések 

mindenkinek című kiemelt projektet a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és 

Módszertani Központ valósította meg a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár konzorciumi 

partnerségével 2 milliárd forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásból. A projekt a 

múzeumi és könyvtári terület intézményeit és szakembereit készítette fel arra, hogy a 

közneveléssel együttműködve választ adjanak az új társadalmi-gazdasági kihívásokra különös 

tekintettel a fiatal korosztály kultúrához való hozzáférésének növelésére és a hátrányos 

helyzetűek felzárkóztatására. 

 

Múzeumi területen 4 hiánypótló kutatás és 9 módszertani fejlesztés kidolgozása valósult meg, 

41 módszertani esemény zajlott le. Több mint 8000 gyermek bevonásával országszerte 20 

mintaprojekt valósult meg, 80 múzeum vette át a kidolgozott módszertanokat. Összesen 457 

kulturális területen dolgozó szakember és 315 pedagógus vett részt 52 ingyenes múzeumi 
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továbbképzésen. 41 múzeumi koordinátor a programban 410 tájékoztatót szervezett meg, a 

hálózat tagjai és a szakmai megvalósítók 16 nemzetközi múzeumi konferencián, továbbá 3 

belföldi és 4 külföldi múzeumi tanulmányúton vettek részt. 

 

Az én könyvtáram című részben könyvtári területen 6 kutatást folytattak le és 4 módszertani 

fejlesztést dolgoztak ki, 103 szakmai rendezvényt, köztük 11 országos konferenciát 

szerveztek. 

 

Forrás: www.kormany.hu (MTI) 

 

FOLYTATÓDIK ÉS BŐVÜL A MAGYAR FALU PROGRAM 

 

Magyarország kormánya eltökélt annak a célnak az elérésében, hogy megállítsa a 

magyarországi kistelepülések népességcsökkenését. Ehhez javítani akarják a falvakban élők 

életminőségét. 

 

A költségvetés idén is rögzíti, hogy legalább 150 milliárd forint jut a Magyar Falu Programra 

- mondta a kormánybiztos, aki bejelentette: a kormány döntése értelmében további területekre 

-útkarbantartásra és falusi civil szervezetek támogatására - juttatnak pluszforrásokat, összesen 

12,5 milliárd forint értékben. 

 

A Gyopáros Alpár kormánybiztos emlékeztetett: azt már lehetett tudni, hogy a Magyar falu 

programra idén legalább annyi forrás jut mint tavaly, mivel a 2020-as központi 

költségvetésben szerepelt az erre a célra megjelölt 150 milliárd forint. Tudni lehetett azt is, 

hogy biztosan folytatják a falusi családi otthonteremtési kedvezmény (csok) programot, illetve 

a falvakat kisvárosokkal összekötő állami mellékúthálózatok fejlesztését, valamint az 

életminőség javítását célzó helyi fejlesztések támogatását. Hozzátette: míg a falusi csok 

kedvezményezettjei magánszemélyek, az állami úthálózat fejlesztésének kedvezményezettje 

az állami útfenntartó, az életminőség fejlesztését célzó pályázatok kedvezményezettjei pedig 

az önkormányzatok, továbbá a települési önkormányzati társulások. 

 

Elmondta: 2019-ben mintegy 50 milliárd forintot fordítottak útfejlesztésre, ebből mintegy 400 

kilométernyi útszakaszon indulhatott meg útfejlesztés, az idén is legalább ennyivel 

kalkulálnak. A kormány döntése szerint további 7,5 milliárd forintot szánnak útkarbantartási 

célokra, ami további 400 kilométernyi útszakaszon teszi lehetővé az útjavításokat. 

 

Gyopáros Alpár a kormány másik fontos döntésének nevezte, hogy elindítják a falusi civil 

alapot a kevesebb mint 5000 lakosú településeken működő, ott székhellyel, telephellyel 

rendelkező civil szervezeteknek. Ez a keret 5 milliárd forint lesz, és pályázati úton kaphatják 

meg a civil szervezetek. 

 

Hangsúlyozta: a civil szervezetek döntő szerepet játszanak abban, hogy egy helyi közösség 

élettel teli legyen. A helyi önkormányzatok, a képviselő-testületek és a polgármesterek mellett 

a civil szervezetek a helyi közösségek motorjai. Példaként említette az önkéntes tűzoltó-

egyesületeket, a sportegyesületeket, az ifjúsági klubokat, a nyugdíjasklubokat és a polgárőr-, 

valamint a lokálpatrióta szervezeteket. 

 

Ezek a szervezetek azon túl, hogy valamilyen speciális tevékenységet végeznek, szinte kivétel 

nélkül a helyi közösség fenntartásáért és életminőségének javításáért is tesznek, ezért 

https://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/kulturaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/vegehez-ert-a-muzeumi-es-konyvtari-fejlesztesek-mindenkinek-projekt
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kívánnak segítséget nyújtani nekik - mondta a kormánybiztos. Bejelentette: a civil szervezetek 

két tevékenységi körre pályázhatnak majd, rendezvények és programok megvalósítására, 

illetve eszközbeszerzésre, vagy esetleg ingatlanfejlesztésre, ingatlanvásárlásra is. 

 

Forrás: www.kormany.hu, Miniszterelnökség 

 

2020-BAN IS FOLYTATÓDIK A VIDÉKI NAGYVÁROSOK FEJLESZTÉSE 

 

Idén is folytatódik a Modern Városok Program, a vidéki nagyvárosok fejlesztése.  

 

A 2015-ben indított Modern Városok Program keretében összesen 4000 milliárdos 

városfejlesztés valósul meg, ebből több mint 1500 milliárd forint értékű fejlesztés már 

megvalósult a megyei jogú városokban. A programban összesen 23 városban, Békéscsabán, 

Debrecenben, Dunaújvárosban, Egerben, Érden, Győrben, Hódmezővásárhelyen, Kaposváron, 

Kecskeméten, Miskolcon, Nagykanizsán, Nyíregyházán, Pécsett, Salgótarjánban, Sopronban, 

Szegeden, Székesfehérváron, Szekszárdon, Szolnokon, Szombathelyen, Tatabányán, 

Veszprémben és Zalaegerszegen zajlanak gazdasági, ipari, közlekedési, egészségügyi, 

oktatási, kulturális, sport és egyéb fejlesztések. 

 

2019-ben is újabb színháznak, uszodának, iskolának, ipari parkoknak, egészségügyi és 

turisztikai intézményeknek örülhettek a magyar nagyvárosok lakói. 2020-ban várhatóan újabb 

85 milliárdos városfejlesztés valósul meg. 

 

A magyar kormány célja a programmal, hogy a 23 megyei jogú város magasabb 

életminőséget tudjon biztosítani a helyi lakosságnak, a fejlesztésekkel az érintett települések 

pedig nemcsak lokális, hanem regionális jelentőséggel is bírjanak. 

 

A projektek előkészítése döntő többségében elindult. A program keretében tervezett 

beruházásokból 75 projekt esetében elmondható, hogy a teljes beruházás vagy 

projektelemeinek nagy része teljes körűen megvalósult. 2019-ben elkészült többek között a 

színházfelújítás és az új városi uszoda Kaposváron, a Városi Szabadtéri Színpad 

Nyíregyházán, az új városi uszoda Kaposváron, a nemzetközi iskola Debrecenben, az 

egészségügyi intézményfejlesztés Érden, vagy a Botfai Erdődy-Hűvös kastély és a 

Kvártélyház felújítása Zalaegerszegen. Befejezték továbbá az M44-es gyorsforgalmi út új, 62 

km hosszú szakaszának, illetve a 67. sz. főút új 33,2 km hosszúságú pályájának építését. Az 

ipari parkok fejlesztésének érdekében minden érintett városban megvásárolták a szükséges 

területet. 

 

A Modern Városok Program keretében eddig több mint 1500 milliárd forintot fizettek ki, 

ebből 1050 milliárd forint a hazai költségvetési forrás. 

 

Forrás: www.kormany.hu, Miniszterelnökség 

 

  

https://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/folytatodik-es-bovul-a-magyar-falu-program
https://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/2020-ban-is-folytatodik-a-videki-nagyvarosok-fejlesztese
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