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1. Fejezet – Önkormányzati Hírlevél

Szerkesztői rovat
KERESKEDELMI

HATÓSÁGI

ÜGYEK:

A

TURISZTIKAI

SZOLGÁLTATÓK

MÁR

DIGITÁLISAN ELLENŐRIZHETŐK

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) 2019-ben kezdte meg
működését. Az NTAK egy új, digitális adatszolgáltatási rendszer, amely lehetővé teszi,
hogy valós időben legyen látható az országban található összes szálláshely forgalmi és
statisztikai adata. Bár az új típusú koronavírus járvány az önkormányzatokat is egészen
új kihívások elé állítja, a folyamatos ügymenet ezzel együtt sem sérülhet, mert a
turizmusfejlesztési stratégia egyik alapja a pontos adatszolgáltatáson alapuló statisztikai
adatok gyűjtése és elemzése.
A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ a Magyar Turisztika Ügynökség (MTÜ)
online, anonim turisztikai adattára, a szektor eddigi legnagyobb és legátfogóbb digitális
fejlesztése. Az NTAK egy új, elektronikus adatszolgáltatási és nyilvántartási rendszer, amely
lehetővé teszi, hogy valós időben legyen látható az ország összes szálláshelyének forgalmára
vonatkozó anonim statisztikai adat. Az NTAK a naprakész adatokon át a hazai turizmus
fejlesztésének hatékony eszköze, emellett a szálláshely-szolgáltatók eredményesebb üzleti
tervezését is segíti, ugyanakkor elengedhetetlenül szükséges az ágazat fehérítéséhez, a
tisztességesen adózók védelmében.
A rendszer bevezetése sikeresen lezárult, a szálláshelyek túlnyomó többsége regisztrált, az
adatszolgáltatás az év első honapjaiban elindult. A feladatok megfelelő szintű ellátása
érdekében az MTÜ önálló igazgatóságot hozott létre az NTAK számára. Az új igazgatóság
aktív kommunikációt kezdeményezett a jegyzőkkel. Az önkormányzatok sikeresen
megkezdték az NTAK-kal kapcsolatos feladataik ellátását. Ahogyan az NTAK adataiból
láttuk március elején, hogy soha ilyen ígéretes év előtt nem áll a hazai turizmus, mint idén –
úgy azt is a digitális rendszerbe érkező adatok mutatták meg alig 30 nappal később, hogy soha
ekkora visszaesést nem élt még meg az ágazat, mint amilyet idén fog.
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A rendszer hasznossága megkérdőjelezhetetlen. Közös feladatunk tehát, hogy a szálláshelyek
regisztrációja és az adatszolgáltatás idővel elérje a száz százalékhoz közeli állapotot. Ebben a
folyamatban az NTAK működéséről rendelkező jogszabályok –– fontos, a turisztikai ágazatot
érintő kereskedelmi hatósági feladatokat delegálnak az önkormányzatokhoz.
Az önkormányzati ASP szakrendszerek között megtalálható a Nemzeti Turisztikai
Adatszolgáltató Központ (NTAK néven) felülete is, amelynek elérésével számos, többek
között a szálláshely-szolgáltatók ellenőrzésével kapcsolatos jegyzői feladat gördülékenyen
végezhetővé vált. A felület szolgáltatásait folyamatosan fejlesztjük, jelenleg a napi zárás
teljesítésének, valamint a szálláshelyek nyitva / zárva tartásának naptárnézetben történő
megjelenítésén dolgozunk. Emellett hamarosan kialakításra kerül egy dokumentumtár, ahova
az egyes szálláshelyeket érintő dokumentumok strukturáltan menthetőek, visszakereshetőek
lesznek. Az új funkciókról a jövőben rendszeres értesítéseket küldünk majd. A sikeres
együttműködés érdekében szeretnénk még aktívabb együttműködést kialakítani a jegyzőkkel,
így fórumokon, konferenciákon, képzéseken is megjelenni és támogatást nyújtani minden
NTAK-kal kapcsolatos kérdésben.
Bízunk benne, hogy a jövőben, az NTAK nagyban támogatja majd az önkormányzatok
szálláshely-szolgáltatókra irányuló kereskedelmi hatósági és önkormányzati adóhatósági
ellenőrzéseit, amely elengedhetetlen alapja az önkormányzatok turizmusból befolyó
bevételeinek biztosításához, az ágazat fehérítéséhez, és az adófizetési morál növeléséhez.
Ennek azonban szükséges előfeltétele a naprakész országos szálláshely-nyilvántartás
létrehozása, aktív kezelése (pl. a nem működő szálláshelyek törlése), a működő szálláshelyek
esetében pedig a napi adatszolgáltatási rend kialakítása és fenntartása.
A Magyar Turisztikai Ügynökség a felmerülő kérdésekkel kapcsolatban a következő emailcímen várja az önkormányzatok megkereséseit: jegyzok@mtu.gov.hu
Készítette: Magyar Turisztikai Ügynökség, Turisztikai Adatszolgáltatási Igazgatóság
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FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK AZ ÖNKORMÁNYZATOK ELEKTRONIKUS HATÁSKÖRI
JEGYZÉKE KIADVÁNYUNK 2020. I. NEGYEDÉVI SZÁMÁT
Elérhető az Önkormányzatok Elektronikus Hatásköri Jegyzékének 2020. I. 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

A Kúria helyi önkormányzatokat érintő döntései
Az ügy tárgya: Településképi rendelalkotási kötelezettség
A döntés elvi tartalma: [16] A képviselő-testület a településképi törvényben előírt
szabályozandó tárgykörökben a település teljes közigazgatási területére kiterjedő
településképi rendelet megalkotására köteles. E törvényi kötelezettség a településképi
rendelet-tervezet véleményezésére tett intézkedésekkel még nem tekinthető teljesítettnek.
Az ügy száma: Köm.5013/2019/3.
Az indítvány lényege: [1] A Kormányhivatal (Indítványozó) a rendelkezésére álló
információk alapján megállapította, hogy a község képviselő-testülete a településkép
védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (Tktv.) 12. § (2) bekezdésében előírt
rendeletalkotási kötelezettségét elmulasztotta. Az Indítványozó 2018. december 4-én e
tárgyban kelt információ-kérésre a Tiszaeszlári Polgármesteri Hivatal Jegyzője azt a
tájékoztatást adta, hogy a településen 2018-ban nem készült településképi rendelet és arculati
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kézikönyv, a 2019. évi költségvetésben azonban a feladatra előirányzatot tervez a Képviselőtestület, a rendelet és a kézikönyv várhatóan 2019 áprilisában készül el.
[2] A fentiekre tekintettel az Indítványozó a törvényességi felhívással élt a Képviselő-testület
felé azzal, hogy a jogalkotási kötelezettségének 2019. április 15-ig tegyen eleget.
[3] A Jegyző a 2019. április 16-án kelt válaszában arról tájékoztatta az Indítványozót, hogy a
településképi rendelet-tervezet elkészült, azt az állami főépítész, a Hortobágyi Nemzeti Park
Igazgatóság, a Miniszterelnökség Örökségvédelmi Államtitkársága és a Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság részére véleményezés céljából megküldték, továbbá a Lechner
Tudásközpont felületére feltöltötték. A képviselő-testület a rendeletalkotásról a
szakvélemények beérkezését követően dönt.
Részlet az indoklásból: [8] A Kúria álláspontja szerint a törvényi felhatalmazás által kötelező
rendeletalkotás elmulasztása a közügyek intézésének akadálya lehet az adott településen, a
rendelet megalkotásának hiánya a helyi választópolgárok jogait és kötelezettségeit
közvetlenül érinti. Az Alaptörvény 32. cikk (5) bekezdése ezért akként rendelkezik, hogy a
fővárosi és a megyei kormányhivatal kezdeményezheti a bíróságnál a helyi önkormányzat
törvényen alapuló jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapítását.
[10] A felhívott törvényi rendelkezés a települési önkormányzat tekintetében felhatalmazó
rendelkezéseket tartalmaz a településképi rendelet megalkotására, meghatározva a kötelezően
szabályozandó tárgyköröket.
[11] A Tktv. 16. § (2) bekezdés b) pontja alapján, a helyi önkormányzat képviselő-testülete az
e törvény felhatalmazása alapján kiadott – a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV.
törvény módosításáról szóló 2016. évi CLXXIV. törvény (Módtv.) rendelkezéseit végrehajtó
– kormányrendelet hatálybalépését követően legkésőbb 2017. december 31. napjáig e
törvénynek a Módtv. által megállapított szabályaival és a végrehajtására kiadott
kormányrendelettel összhangban megalkotja vagy módosítja a településképi rendeletét. A
Tktv. 14. § (2b) bekezdése értelmében, 2017. december 31-ét követően településképi rendelet
hiányában
a) helyi építési szabályzat vagy az építészeti örökség helyi védelméről szóló önkormányzati
rendelet helyi építészeti örökség védetté nyilvánítását és védettség megszüntetését
megállapító előírásait
b) a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről,
feltételeiről és tilalmáról szóló, valamint a településképi bejelentési eljárásról szóló
önkormányzati rendelet reklámok és reklámhordozók elhelyezésére vonatkozó előírásait – a
Módtv. rendelkezéseivel és a végrehajtására kiadott jogszabályokkal való összhang biztosítása
érdekében – 2018. december 31-ig lehet alkalmazni.
[14] A Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapította, hogy jelen ügyben az erre irányuló
törvényi felhatalmazás, továbbá az Indítványozó törvényességi felhívása ellenére a Képviselőtestület nem alkotta meg a településképi rendeletét, amely rendeletalkotás kötelező.
[15] A fentiekre tekintettel a Kúria Önkormányzati Tanácsa jelen határozatában a Kp. 149. §
(1) bekezdése alapján határidő tűzésével elrendelte, hogy a helyi önkormányzat a jogalkotási
kötelezettségének tegyen eleget, és 2019. október 1. napjáig alkossa meg a településképi
rendeletét.
Alkalmazott jogszabályok: A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12.
§ (2) bekezdés,
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény módosításáról szóló 2016. évi
CLXXIV. törvény
A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény149. § (1) bekezdés
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Az ügy tárgya: Helyi Építési Szabályzat - több jogszabállyal való összhang
A döntés elvi tartalma: I. Az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközésének
vizsgálatára irányuló eljárásban a bírói indítvány feltétele az, hogy az adott normát a bírónak
az előtte folyamatban lévő eljárásban alkalmaznia kell.
A bíró indítványozási jogosultságát a közigazgatási szerv által alkalmazott jogszabályok és a
keresetlevélben megjelölt jogszabálysértések köre együttesen jelöli ki.
II. Nem ütközik a normavilágosság követelményébe az, ha több jogszabály együttes
alkalmazása, egymásra vetítése szükséges az adott önkormányzati rendelet értelmezéséhez.
Ha a norma törvényes tartalma értelmezés útján meghatározható, nincs lehetőség annak
normakontroll eljárásban való megsemmisítésére.
Az ügy száma: Köf.5001/2020/4.
Az indítvány lényege: Az indítványozó előtt folyó per felperese bejelentést tett az ügyben
érintett önkormányzata jegyzőjénél a bevásárlóközpont u. területének pinceszintjén folytatni
kívánt “43. gépjárműjavítás, -karbantartás (gumiabroncs és gumibelső javítása, felszerelése,
cseréje, centrírozás, kerékbeállítás) megnevezésű ipari tevékenység nyilvántartásba vételének
céljából. A telep a kerület VK jelű építési övezetében található. Az önkormányzata képviselőtestületének Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló önkormányzati rendeletének (Ör.)
alapján a városközpont keretövezetbe sorolt (VK) területein lévő építmények pinceszintjén az
övezetben megengedett építmények közül a lakóterületre előírt kibocsátási határértékeket
meghaladó kibocsátással járó, továbbá a zajjal, bűzzel (szaghatással) járó tevékenység
gépkocsi tároló kivételével – nem helyezhető el. Az Ör. az övezeten belül, a u. – u. –
tervezett gyalogos sétány – körút által határolt területen nem teszi lehetővé ipari és ipari
jellegű szolgáltatási funkció működtetését.
Részlet az indoklásból: Az Ör. szerkezeti felépítése alapján építési övezetenként határozza
meg a telkekre és az építményekre vonatkozó jellemzőket, valamint azokat a funkciókat,
amelyek működése megengedett vagy tiltott az adott besorolású építési övezet területén. Az
Ör. tételesen felsorolja a VK jelű építési övezet területén, megengedett funkciójú épületeket.
A rendelet alapján fő szabályként szolgáltatás funkciójú épületek is elhelyezhetők a
meghatározott funkciók kivételével. A rendelet részletezi, hogy az ipari funkció és az ipari
jellegű szolgáltatási funkció nem működtethető és telepíthető az övezet szóban forgó
területén.
A Kúria Önkormányzati Tanácsa az indítvánnyal érintett Ör. szabályozása kapcsán elsőként
kiemeli, hogy az építési viszonyokra vonatkozó szabályozás összetett, többrétegű jogszabály
együttes, melyben országos szintű törvényi rendelkezések, a végrehajtásukra kiadott országos
szintű rendeleti szabályok, valamint helyi önkormányzati rendeletek egymásra épülő, egymást
kiegészítő vagy éppen háttérbe szorító szabályai egyszerre érvényesülnek és határozzák meg
az adott tényállásra vonatkozó kötelező magatartási szabályt. Jelen esetben is több jogszabály
együttes alkalmazása, egymásra vetítése szükséges.
A Kúria Önkormányzati Tanácsa rögzíti, hogy – hasonlóképp az Alkotmánybírósághoz – a
hatályos jog (mely alatt jelen esetben a már időbeli hatályát vesztett, de alkalmazandó
jogszabályi rendelkezést kell érteni) kíméletével jár el. Az Alkotmánybíróság határozata
szerint ugyanis „a hatályos jogot lehetőleg kímélni kell. Az Alkotmánybíróság elkerüli
jogszabály illetőleg jogszabályi rendelkezés megsemmisítését, vagy a törvényhozó felhívását
arra, hogy az Alkotmánybíróság által meghatározott határidőn belül alkosson jogot, ha a
jogrend alkotmányosságát és a jogbiztonságot e nélkül is biztosítani lehet. Ilyenkor az
Alkotmánybíróság azoknak az értelmezéseknek körét határozza meg általában, az
alkotmányos követelményekkel, amelyek esetében a jogszabály az Alkotmánnyal
összhangban van.”
A Kúria Önkormányzati Tanácsa mindazonáltal kiemeli, hogy az egymásra épülő szabályozás
sem engedi azt meg, hogy az önkormányzati rendelet a jogbiztonsággal ellentétes tartalommal
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kerüljön megalkotásra, de az, hogy egy jogszabályi rendelkezésnek mi a pontos jelentése,
vagyis mi az a szabály, melyet az adott ügyben a jogalkalmazónak és a jogalanyoknak
követnie kell, értelmezéssel kell megállapítani, ennek során pedig a többi, azonos tárgykörre –
jelen esetben az adott építésügyi viszonyra – vonatkozó jogszabály szintén figyelembe
veendő.
Jelen ügyben az Ör. indítvánnyal érintett Ör. kapcsán az Ipar Rendelet, a BVKSZ, az OTÉK
és az Ör. szabályait kell együttesen alkalmazni, hiszen ez utóbbit éppen a fővárosi és az
országos építési szabályzatok végrehajtása, a helyi viszonyokra vonatkozó szabályok
megalkotásával, mintegy azok kiegészítésére alkotott meg a képviselő-testület.
A Kúria Önkormányzati Tanácsának gyakorlata szerint a helyi építési szabályzattal és a
szabályozási tervvel szemben, eredő világos, érthető és megfelelően értelmezhető
normatartalom követelménye fokozott elvárás, tekintettel arra, hogy ezek az adott település és
környezete fejlődését, a településen élők, ott-tartózkodók életkörülményeit hosszabb
időszakra döntően befolyásolják. Jelen ügyben azonban nyilvánvaló, hogy a jogszabályok
együttes értelmezésével, az országos és fővárosi építési szabályok fogalomhasználatával az
indítványozó előtti jogvitában alkalmazandó Ör. jelentése egyértelműen meghatározható,
ezért – követve az Alkotmánybíróság gyakorlatát – nem indokolt a támadott rendelkezések
megsemmisítése, illetve a hatályvesztés következtében a jogszabálysértés megállapítása.
Mindazonáltal hangsúlyozandó, hogy a normakontroll eljárásban nincs eljárásjogi lehetőség a
„ norma törvényes tartalmának” meghatározására.
Minderre tekintettel, a Kúria Önkormányzati Tanácsa a bírói indítványt elutasította.
Alkalmazott jogszabályok: A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 2. § (1)
bekezdés,
A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény,
Az ipari tevékenység nyilvántartásba vételének céljából a telepengedély, illetve a telep
létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató
tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló
57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet.

Az ügy tárgya: Telekadó - adóalanyok közötti megkülönböztetés
A döntés elvi tartalma: [33] 2017. január 1-jét követően az adóalanyok szélesebb köréhez
igazodó adótényállás törvényi megállapítása adott esetben az önkényességet zárja ki, akár
akként valósul meg a szabályozás, hogy az jogszerű indok nélkül kifejezetten egyénre szóló;
akár úgy, hogy homogénnek tekinthető társadalmi csoportba tartozó jogalanyok jogszerű
indok nélküli megkülönböztetését valósítja meg. A településpolitikai mérlegelésen alapuló
szabályozás okszerűsége ezen korlátokba ütközés hiányában általában nem vizsgálható felül.
Az ügy száma: Köf.5002/2020/4.
Az indítvány lényege: [1] Az önkormányzat jegyzője az alapper felperese terhére, „kivett
saját használatú út” megjelölésű, 7.305m2 alapterületű ingatlan vonatkozásában 1.461.000,- Ft
telekadó kötelezettséget állapított meg. Az alapper az elsőfokú határozatot helybenhagyta, a
telekadó kiszabás jogalapjaként önkormányzat képviselő-testületének a helyi adókról szóló
rendeletét jelölte meg.
[3] A bíróság a perben igazságügyi ingatlanforgalmi szakértőt rendelt ki, aki helyszíni szemle
alapján készített szakvéleményében megállapította az ingatlan forgalmi értékét. Eszerint az
ingatlan 1/3 része a Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat övezetébe tartozó városi
jelentőségű kiemelt sportterület, míg a többi része turisztikai erdő. Az ingatlan közforgalom
elől el nem zárt magánút. A területi elhelyezkedése miatt jelentős használati értéke nincs. Az
úton csak elektronikus közmű-légvezeték van, és nem végig, tehát nem tekinthető

Önkormányzati Hírlevél 2020. évi 12. szám
Önkormányzati Tudástár XI.

8

közművesítettnek. Az út csak nagyon rövid szakaszon használható rendeltetésszerűen,
mindezekre tekintettel az ingatlan piacképessége gyenge.
Részlet az indoklásból: [13] A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 2016.
december 31. napjáig hatályos 6. § c) pontja szerint az önkormányzat adómegállapítási joga
arra terjed ki, hogy az adó mértékét a helyi sajátosságokhoz, az önkormányzat gazdálkodási
követelményeihez és az adóalanyok teherviselő képességéhez igazodóan – a törvényben
meghatározott egyes felső határokra, illetőleg a törvényben meghatározott adómaximumra
(azaz más felső határoknak a KSH által 2003. évre és az adott adóévet megelőző második
évig eltelt évek fogyasztói árszínvonal-változásai szorzatával növelt összegére) figyelemmel –
megállapítsa.
[14] A Htv. 2017. január 1-jétől hatályos szövege fenntartja az adómaximumra vonatkozó
szabályozást [6. § c)], azonban a megállapítás igazodási mércéjét már úgy korlátozza, hogy az
önkormányzat az adóalap fajtáját, az adó mértékét, a rendeleti adómentességet és
adókedvezményt úgy állapíthatja meg, hogy azok összességükben egyaránt megfeleljenek a
helyi sajátosságoknak, az önkormányzat gazdálkodási követelményeinek és az adóalanyok
széles körét érintően az adóalanyok teherviselő képességének.
[26] 2017. január 1-jét követően tehát az adóalanyok szélesebb köréhez igazodó adótényállás
törvényi megállapítása egyedi esetben az önkényességet zárja ki, akár akként, hogy jogszerű
indok nélkül kifejezetten egyénre szólóan szabályoz, akár úgy, hogy homogénnek tekinthető
társadalmi csoportba tartozó jogalanyokat jogszerű ok nélkül különböztet meg. Az Ör. jelen
vizsgálata során egyik szempont sem került felvetésre. Valójában tehát ennek hiányában a
települési önkormányzat he
lyi politikai mérlegelése korlátozásának törvényessége merül föl kérdésként.
[27] Az indítvány a 2017. adóévre is lényegében a korábban hatályos Htv. szabályozásával, a
felperes teherviselő képességével érvel. A Htv. vizsgált adóévre vonatkozó rendelkezése [7. §
g) pont] azonban ilyen egyéni szempontot – ami nem ütközik az előbbiekben felhozott
elvekbe – nem enged érvényesíteni.
[28] Az indítvány azon további érve pedig, miszerint az alapper felperese „a sportegyesület
működési formájából adódóan nem profitszerzés céljából jött létre; célja a golfjáték
támogatása és népszerűsítése, a szabadidő hasznosabb, tartalmasabb kitöltésének elérése”, és
ilyenként indokolatlan többlet adóterhelése valósul meg – olyan településpolitikai szempont,
amit bíróság nem minősíthet. A helyi önkormányzat rendeletalkotása és a helyi rendeletben
megfogalmazott településpolitikai (jelen esetben bevételi politikán keresztül kifejezésre
juttatott) szempont érvényesítése ugyanis az Alaptörvény 32. cikkén alapulóan a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 4. §-a
által meghatározott helyi közügy, amiben az önkormányzat a törvényes keretek között
szabadon mérlegelve dönt.
[29] Az indítványban szereplő körülmény ehhez képest indifferens, hogy az Ör. időközben
módosításra is került, és a 2019. január 1-jétől a hatályos Ör. kiegészült, miszerint az adó
mértéke a telek négyzetméterben számított területe alapján alacsonyabb az olyan telek után,
melynek az ingatlan-nyilvántartásban kivett sporttelep a megjelölése és a telket ténylegesen
sportcélra használják. A helyi önkormányzat mérlegelési körébe ugyanis beletartozik korábbi
szempontjának megváltoztatása is.
[30] A már kifejtettek szerint nem valósul meg a differenciálás elégtelensége azzal, hogy az
önkormányzat adott telket nem sorolt külön kategóriába a megállapított adómértéket illetően.
Nem következik az Ör. vitatott szabályozásának Htv.-be ütközése abból sem, hogy az
Önkormányzat az adómértékek típusait – éppen ezt az adótárgyat érintően – 2019. január 1jétől bővítette. Ezzel szemben okszerű a védirat érvelése, amennyiben a tágabb területi
kapcsolatra hivatkozik az ügyben érintett golfpálya telkei kapcsán, amit a Kúria a
szabályozási terv alapján megokoltnak lát. Hasonlóképpen értékelhető a konkrét
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rendelkezéssel érintett ingatlanok számának megjelölése. Az Ör. mentességi szabályai alapján
tehát nem keletkezik olyan jogellenes helyzet, ami alapján az adófizetési kötelezettség az Ör.
által képzett homogén csoporton belül, azaz a külterületi telek tulajdonosai körében
közteherviselési
szempontból
indokolhatatlanul
és
egy
alanyra
kiterjedően
megkülönböztetően differenciálna.
[31] Mindezekből az következik, hogy az adóalanyok szélesebb köre esik az Ör. vitássá tett
szabályozása alá, beleértve azon sajátosságokat is (kivett út különböző fajtái), ami alapján az
alapügy felperese esetlegesen megkülönböztethető. Márpedig a Htv. 7. § g) pontja alapján ez
a tágabb kör a teherbíró képesség figyelembevételének viszonyítási mércéje. Nem nyert
bizonyítást az ügyben, hogy e tágabb kör teherviselő képességének sérelme megvalósult
volna.
[32] Az indítvánnyal érintett Ör. rendelkezés ezért az indítványban hivatkozott érvek szerint
nem ellentétes a Htv.-vel, ezért 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),
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 4. §

Az ügy tárgya: Helyi Építési Szabályzat - módosítása
A döntés elvi tartalma: [40] Nem elegendő formai szempontok szerint elemezni az
önkormányzati rendeletek felépítését, hanem e normák tartalmát, az egyes részek egymáshoz
való viszonyát és a meghozatalukkor hatályos jogszabályi környezetet is szükséges érdemben
vizsgálni.
[41] Az önkormányzati rendelet önkormányzati rendelettel módosítható, egészíthető ki. Az
önkormányzat határozata nem jogszabály, az önkormányzat határozata tartalmától függetlenül
nem járhat olyan joghatással, amely az önkormányzati rendelet módosításához vagy
kiegészítéséhet vezet.
Az ügy száma: Köf.5004/2020/4.
Az indítvány lényege: [1] A per előzményeként a Kormányhivatal építési engedélyt adott az
érintett településen a piac átépítéséhez. A piaccal szomszédos helyrajzi számú ingatlan
tulajdonosai az indítványozó előtt folyó per felperesi érdekeltje ½ tulajdoni hányadban, illetve
az I. és a II. rendű alperesi érdekeltek ¼ – ¼ tulajdoni hányadban. Az érintett önkormányzat
megkereste az érdekelteket, hogy a tulajdonukban álló ingatlant a részére értékesítsék,
amelyet azonban a felperesi érdekelt nem kívánt értékesíteni. Ezt követően, az érintett
önkormányzat képviselő-testülete a helyi építési szabályzatról és szabályozási tervről szóló
önkormányzati rendeletét kiegészítette és a városrendezési célból kisajátítandó ingatlanok
körét kibővítette az érdekeltek ingatlanával.
[2] Az érintett önkormányzat kisajátítás iránti kérelmet nyújtott be, a Kormányhivatalhoz, az
indítványozó előtt folyó per I. rendű alpereséhez az érdekeltek tulajdonában álló ingatlan
kisajátítása iránt, aki az érdekeltek ingatlanát kisajátította. E határozat ellen a Főügyészség
(felperes) által benyújtott kereset folytán indult perben a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
a felperes keresetét elutasította.
[3] A jogerős ítélettel szemben a felperes felülvizsgálati kérelmet nyújtott be. Ebben
elsődlegesen a jogerős ítélet közigazgatási cselekményre kiterjedő hatállyal történő hatályon
kívül helyezését, és az I. rendű alperes új eljárás lefolytatására kötelezését, másodlagosan az
eljárt bíróság új eljárás lefolytatására és új határozat hozatalára történő kötelezését kérte.
Kérelmezte, hogy a felülvizsgálati kérelmét elbíráló tanács forduljon a Kúria Önkormányzati
Tanácsához a HÉSZ Határozattal történő kiegészítésének felülvizsgálata végett.
Részlet az indoklásból: [8] Az érintett önkormányzat szerint a függelék, illetve a melléklet
jogi megítélése eltérő: a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletet
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alapul véve a függelék nem része a jogszabálynak, mivel normatív rendelkezéseket nem
tartalmaz, így annak módosítása nem igényel rendeleti utat. Kiemelte, hogy a függelékbe nem
foglalható normatív tartalmú rendelkezés, ezáltal módosítására sem önkormányzati
rendeletalkotás útján kerülhet sor. A függeléket olyan, a rendelettől függetlenül keletkezett
dokumentumnak tekinti, amely nem válik a rendelet részévé, csak indokolt a rendelet mellé
csatolni. Ezek alapján pedig jelen esetben a HÉSZ függelékének módosítása nem minősül
rendeletmódosításnak.
[27] Az Önkormányzati Tanács nem osztja jelen ügy kapcsán az érintett önkormányzat
védiratában foglalt azon általános megfogalmazást, hogy a függelék olyan, a rendelettől
függetlenül keletkezett dokumentum, amely nem válik a rendelet részévé, csak indokolt a
rendelet mellé csatolni, hiszen ezzel a formai megoldással rendeletei szabályozásra tartozó
tárgykört vonhatnának ki a helyi jogalkotók a jogszabályokra vonatkozó alkotmányossági és
törvényességi követelmények alól. Jelen esetben a HÉSZ függeléke a HÉSZ kötelező tartalmi
elemét, azaz rendeleti szabályozásra tartozó magatartási szabályt rögzít. Nem elegendő tehát
formai szempontok szerint elemezni az önkormányzati rendeletek felépítését, hanem e
normák tartalmát, az egyes részek egymáshoz való viszonyait és a meghozatalukkor hatályos
jogszabályi környezetet is szükséges figyelembe venni. Mindezen érdemi vizsgálatot
követően jelen esetben megállapítható, hogy a HÉSZ függeléke a HÉSZ immanens tartalmi
része, hiszen az Étv. alapján, a településrendezési célból kisajátítható ingatlanok kijelölése
teremt jogalapot a kisajátítási eljárás elindítására és adott esetben a kisajátítás elrendelésére. A
kisajátítás az érintett ingatlanon megszünteti a korábbi tulajdonos tulajdonjogát (ugyanígy
megszünteti az ingatlanon fennálló egyéb jogokat), ezért különösen fontos, hogy annak
jogalapja a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelő módon, rendeletben kerüljön
megállapításra, mely a jelen indítvánnyal érintett ügyben elmaradt.
[29] Az Önkormányzati Tanácsnak abban is állást kellett foglalnia, hogy a HÉSZ 3. számú
függelék 7. pontjának a Határozattal történt kiegészítése a Jat. 8. § (1) bekezdésébe ütközik-e.
[30] A jelenleg hatályos jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 8. § (1)
bekezdése alapján: „[a] hatályos jogszabályi rendelkezést a jogalkotói hatáskörrel rendelkező
szerv vagy személy jogszabály megalkotásával, a módosítani kívánt jogszabályi rendelkezést
tételesen megjelölő, a módosítást kimondó jogszabályi rendelkezéssel módosíthatja.”
[32] Az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzatok legfontosabb
közhatalmi jogosítványa a rendeletalkotás. A helyi önkormányzati képviselő-testület a helyi
közügyek intézése során közhatalom birtokában rendeletet alkot. Az Alaptörvény 32.
cikkében felsorolt jogosítványok (így a rendeletalkotás) az önkormányzatok relatív
államszervezeti autonómiáját védik. Az Alaptörvény a jogszabályalkotás, mint közhatalmi
tevékenység tekintetében egy zárt rendszert képez: megjelöli a kibocsátót, megjelöli a
jogszabály nevét, rendelkezik egymáshoz való viszonyukról. E rendelkezések alapján – amit a
Jat. 8. § (1) bekezdése meg is fogalmaz –, az önkormányzati rendeltet csak önkormányzati
rendelettel lehet módosítani. Az önkormányzat határozata nem jogszabály, az önkormányzat
határozata tartalmától függetlenül nem járhat olyan joghatással, amely az önkormányzati
rendelet módosításához vagy kiegészítéséhet vezet.
[33] A fentiek alapján megállapítható, hogy az önkormányzati rendelet csak önkormányzati
rendelettel módosítható, egészíthető ki. Megjegyzendő, hogy mindezzel az érintett
önkormányzat is tisztában lehet, hiszen korábban a HÉSZ 3. számú függelékét két esetben is
önkormányzati rendelettel módosította.
[34] Mindezekre tekintettel, az Önkormányzati Tanács megállapította, hogy a HÉSZ 3. számú
függelék 7. pontjának a Határozattal történt kiegészítése más jogszabályba, a Jat. 8. § (1)
bekezdésébe ütközik, ezért azt a Kp. 146. § (1) bekezdés a) pontja alapján megsemmisítette.
Alkalmazott jogszabályok: A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 8. § (1)
bekezdés,
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A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 46. § (1) bekezdés a) pont,
A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 3. § (1) bekezdés.
Készítette: Belügyminisztérium, Önkormányzati Főosztály

Jelentések, tájékoztatók
VÉDEKEZÉS A PARLAGFŰ ÉS AZ EGYÉB GYOMNÖVÉNYEK ELLEN

Az idei évben is folytatódik a kiemelt feladatként kezelt parlagfű mentesítés.
A tavalyi évtől azonban változott az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.
évi XLVI. törvény (a továbbiakban Éltv.) amelyből kikerült a július 1-i határnap a védekezési
kötelezettség teljesítésére.
Az Éltv. 17. § (1) bekezdés c) pontja szerint „A termelő, illetve a földhasználó köteles…az a)
pont alá nem tartozó egyéb károsítók (nem zárlati és nem vizsgálatköteles nem zárlati
károsítók) ellen védekezni, ha azok más, különösen a szomszédos termelők növénytermelési,
növényvédelmi biztonságát vagy az emberi egészséget bármely módon veszélyeztetik, valamint
figyelembe venni az integrált növénytermesztés alapelveit, továbbá a környezet és a természet
védelmét.”
Az Éltv. 17. § (4) bekezdés szerint: „A földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű
virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs
időszak végéig folyamatosan fenntartani."
Ez azt jelenti, hogy a termelők és a földtulajdonosok egész évben kötelesek védekezni
földterületükön a károsító gyomnövények ellen, ez nemcsak a parlagfűre, hanem az egyéb
károsító gyomnövényekre is vonatkozik.
Tovább nehezíti a helyzetet az, hogy már Magyarországon is megjelent az eddig hazánkban
ritka parlagfű változat is, az Ambrosia artemisiifolia var. artemisiifolia, melynek virágzása
korábban kezdődik, mint a széles körben elterjedt parlagfű (Ambrosia artemisiifolia var.
elatior) virágzása.
Az előbb említett változat képes már június első napjaiban is virágot hozni, azonban
szerencsére csak a parlagfű állományok 3-5%-ban lokálisan fordul elő. Megjelenése amiatt
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veszélyes, mert a korai virágzás egy hosszabb generatív időszakot, több mag képződést és
annak megérlelését teszi lehetővé. Emiatt az elterjedése is gyors lehet, ami humán
egészségügyi problémákat is okozhat, mivel egy hónappal korábban jelenik meg a parlagfű
pollen a levegőben.

Parlagfű növény (fotó:NÉBIH)
Júniusban megkezdődnek a parlagfűvel fertőzött területek országos felderítései. Az idei évben
nemcsak földi felderítés zajlik, hanem az előző évekhez képest megnövelt területen lesz légi
felderítés is.

Parlagfű korai virágbimbós állapotban (fotó:NÉBIH)
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Parlagfű teljes virágzásban (fotó:NÉBIH)
Fentiek hatására már júniusban érkezhetnek lakossági megkeresések parlagfűvel szennyezett
területekről. A hatósági ellenőrzések mellett, a parlagfűvel fertőzött területek felderítésében
az állampolgárok is hatékonyan közre tudnak működni, akik az elmúlt évek tapasztalatai
alapján bejelentéseikkel jelentős mértékben hozzájárultak a hatósági tevékenység
eredményességéhez, és a parlagfű elleni védekezéshez. A jelentős számú lakossági bejelentés
könnyebb kezelhetősége érdekében minden évben a bejelentők és a hatóság munkáját
megkönnyítendő idén is működik a Parlagfű Bejelentő Rendszer (a továbbiakban: PBR),
amely az alábbi linken érhető el https://pbr.nebih.gov.hu.
A lakossági felhasználók a rendszerben megjelölik a parlagfűvel borított területeket, amely
bejelentésről a PBR, belterület esetében a területileg illetékes jegyzőnek, külterület
esetében pedig a területileg illetékes földhivatalnak küld jelzést.
A bejelentés alapján lefolytatott hatósági ellenőrzésnek nagyon fontos eleme a bejelentők
felé történő folyamatos visszajelzés, a hatóság által az eljárás során tett intézkedésekről való
megfelelő tájékoztatás. A PBR működésének tapasztalatai alapján több esetben előfordult,
hogy a bejelentés kivizsgálása megkezdődött, viszont a PBR-ben a státuszváltoztatás elmarad,
így a bejelentő nem észleli az intézkedést a bejelentésével kapcsolatban. Ez ellenérzést kelthet
a bejelentő lakosság körében. A belterületi ingatlanokra vonatkozó bejelentések esetében
jelenleg nincs mód az automatikus visszajelzés küldésére, ezt kizárólag manuálisan, a PBR-t
kezelő ügyintéző tudja megvalósítani. Ráadásul mivel a PBR-be érkező bejelentések több,
mint 80%-a belterületi ingatlanokat érint, ezen ügyek esetében a hatósági ügyintézés
menetének PBR-be történő rögzítése több odafigyelést és gondosságot igényel.

Önkormányzati Hírlevél 2020. évi 12. szám
Önkormányzati Tudástár XI.

14

A PBR-ben évről évre nő a belterületi bejelentések száma, viszont az ezen bejelentéseken
alapuló eljárás és bírságkiszabás nem mutatja ugyanezen tendenciákat. Pl. 2019. évben a
PBR-en keresztül 1458 db belterületi bejelentés érkezett, ebből csak 164 db jutott el eljárási
szakaszba és 96 db növényvédelmi bírság született.
Mindezek alapján kiemelten fontos, hogy a parlagfűvel fertőzött belterületi ingatlanok esetén
a jegyzők, valamint a növény és talajvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalok
munkatársai a PBR-ben folyamatosan aktualizálják az adott bejelentés státuszát annak
érdekében, hogy a bejelentő folyamatosan korrekt tájékoztatáshoz juthasson a bejelentésével
kapcsolatban.
A státuszváltoztatás, visszajelzés küldésének menetéről – amennyiben szükséges – bővebb
tájékoztatást tud nyújtani a NÉBIH Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatósága
(nti@nebih.gov.hu, 06-1/309-1000).
A parlagfűvel fertőzött területek belterületi eljárásrendjének egységesítése, a jegyzők,
valamint a növény és talajvédelmi feladatkörükben eljáró megyei kormányhivatalok
munkájának segítése, hatékonyságának növelése és a kapcsolattartás megkönnyítése
érdekében került kialakításra az Önkormányzati Parlagfű Bejelentő Rendszer
(továbbiakban: ÖPBR).
Az önkormányzatok az ÖPBR-hez egy egyszerű regisztrációs lap kitöltésével könnyedén
tudnak csatlakozni (http://portal.nebih.gov.hu/-/opbr-dokumentumok). Az ÖPBR-be, a
regisztrációt követően szintén a https://pbr.nebih.gov.hu linken tudnak majd bejelentkezni. A
rendszerben található egy részletes használati útmutató, valamint eljárási iratsablonok,
melyek hozzájárulnak a gyorsabb, könnyebb és egységesebb ügyintézéshez.
Mindannyiunk közös érdeke a parlagfű elleni hatékony fellépés. Segítsünk allergiás
embertársainkon a pollenszóródás mérséklésével, melynek alapja a megfelelő mentesítés!
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A parlagfűvel könnyen összetéveszthető gyomnövények:

Fekete üröm (fotó:NÉBIH)

Fehér üröm (fotó:NÉBIH)
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Bársonyvirág (fotó:NÉBIH)

Gilisztaűző varádics (fotó:NÉBIH)
A parlagfű mellett belterületen nagy gondot tud okozni az egyéb gyomnövények megjelenése
az elhanyagolt területeken. Ezeken a területeken az uralkodó gyomfajok a fűfélék mellett, a
fehér libatop, a szőrös disznóparéj, a réti lórom, és a vadkender lehet a leggyakrabban
megjelenő kétszikű gyomfaj.
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Fehér libatop (fotó:NÉBIH)

Szőrös disznóparéj (fotó:NÉBIH)
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Réti lórom (fotó:NÉBIH)

Magas aranyvessző (fotó:NÉBIH)
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Vadkender (fotó:NÉBIH)
Ezen gyomnövények, az Éltv. meghatározása szerint „egyéb károsítók”, az ellenük való
védekezés szintén nagyon fontos és törvényileg kötelező.
Az Éltv 17. § (1) bekezdés c) pontja szerint „A termelő, illetve a földhasználó köteles…az a)
pont alá nem tartozó egyéb károsítók (nem zárlati és nem vizsgálatköteles nem zárlati
károsítók) ellen védekezni, ha azok más, különösen a szomszédos termelők növénytermelési,
növényvédelmi biztonságát vagy az emberi egészséget bármely módon veszélyeztetik, valamint
figyelembe venni az integrált növénytermesztés alapelveit, továbbá a környezet és a természet
védelmét.”
Belterületi, károsítókkal fertőzött terület esetében a hatósági ellenőrzés lefolytatására,
annak keretében a helyszíni szemle megtartására a jegyző jogosult, mivel a
földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 25. § b) pontja szerint: az Éltv. 50. § (1) és (4) bekezdése
alapján belterületen, a növényvédelmi tevékenység keretében, a károsítók elleni védekezési
kötelezettség betartásának ellenőrzése, illetve a közérdekű védekezés elrendelése tekintetében
élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a jegyző jár el.
A helyszíni szemléről az ügyfél jelenléte esetén jegyzőkönyvet, egyéb esetben feljegyzést
kell készíteni, az Ákr. 78. § (1) bekezdése szerint.
A jegyző a károsítók elleni védekezési kötelezettség elmulasztásának tényét megállapító,
rögzítő jegyzőkönyv, feljegyzés birtokában az Ákr. 101. § (1) bekezdés a) pontja alapján
megindítja a hatósági eljárást és közérdekű védekezést rendel el az Éltv. 50.§. (4).
bekezdés szerint.

Önkormányzati Hírlevél 2020. évi 12. szám
Önkormányzati Tudástár XI.

20

„50. § (1) Közérdekű védekezést kell elrendelni, ha a termelő, illetve a földhasználó
védekezési kötelezettségének az azt elrendelő hatósági határozat ellenére sem tesz határidőre
eleget. A közérdekű védekezést az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv rendeli el.
(…….)
(4) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően parlagfű elleni közérdekű védekezést kell
elrendelni, ha a földhasználó a 17. § (4) bekezdésében szereplő parlagfű elleni védekezési
kötelezettségének nem tesz eleget. A kötelezettség teljesítésének helyszíni ellenőrzéséről a
földhasználó előzetes értesítése mellőzhető.”
A jegyző ezen jogköre a 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 25. § b) pontja alapján biztosított:
25. § Élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a jegyző jár el az Éltv.
a)18. § (6) bekezdésében foglaltak,
b)50. § (1) és (4) bekezdése alapján belterületen, a növényvédelmi tevékenység keretében, a
károsítók elleni védekezési kötelezettség betartásának ellenőrzése, illetve a közérdekű
védekezés elrendelése tekintetében.
A közérdekű védekezés elmulasztása esetén (vagyis ha a földhasználó az előírt határidőig
nem végezte el a védekezést) az Éltv. 60. § (1) bekezdés c) pontja alapján növényvédelmi
bírságot kell kiszabni azzal szemben, aki a 17. § (1) bekezdés c) pontjában előírt
kötelezettségét az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv kötelezése ellenére elmulasztja.
A növényvédelmi bírság kiszabására a 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdés
a) pontja alapján az illetékes megyei kormányhivatal jogosult.
A hatósági eljárás megalapozása a megfelelően kitöltött jegyzőkönyvvel kezdődik. Fontos
eleme a jegyzőkönyvnek parlagfüves terület esetében a növény fenológiai állapota (szárasleveles, virágbimbós, virágzó, terméses stb.), a növény cm-ben mért magassága, esetlegesen
ha egyéb gyomnövény is található a területen, annak beazonosítása és a jegyzőkönyvön való
rögzítése, a parlagfű borítottságának megítélése (egy négyzetméteren hány db parlagfű van),
ha van a területen kultúrnövény a tőszámának rögzítése, illetve a terület felvételezése GPS
koordinátákkal.
Egyéb gyomokkal fertőzött terület esetében is fontos a fenti adatok rögzítése.
Jegyzőkönyv-minta található az ÖPBR-ben a bejelentkezett felhasználóknak, illetve a NÉBIH
honlapján is:
https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/511975/Jegyzokonyv_minta_2013_04_15.pdf/f3
c6b0db-4d65-4b41-9cc0-c711563738b7
Készítette: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
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A CÉGEK SAJÁT HATÁSKÖRBEN DÖNTHETNEK A MUNKAHELYI MUNKAVÉGZÉS
ÚJBÓLI BEVEZETÉSÉRŐL

A koronavírus miatti veszélyhelyzet megnövelte a távmunka és a home office alkalmazását
Magyarországon, amelyek lehetőségét a hazai szabályozás teljes körűen biztosítja nyilatkozta Bodó Sándor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM)
foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. Hozzátette, a cégek saját hatáskörben
dönthetnek arról, hogy a védekezés második szakaszában, az élet fokozatos újraindítása
mellett, mikor, milyen körben vezetik be ismét a munkahelyi munkavégzést.
Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy amíg a járvány jelen van Magyarországon, a
fertőzés elleni óvintézkedések betartása fontos.
Az ITM május 15-i közleménye szerint az államtitkár elmondta, hogy a munka világának
szereplői a rugalmas foglalkoztatási lehetőségekkel sikeresen alkalmazkodhatnak a
kihívásokhoz. A cégeknek akkor érdemes a tevékenységi köreiket, működési sajátosságaikat,
a dolgozóik munkakörét figyelembe véve a távmunka mellett dönteniük, ha ez nem jelent
gátat a munkavállalók feladatainak elvégzésében.
A fertőzési kockázatok mérséklésének fontos eszköze a személyes találkozások számának
csökkentése, így amennyiben megoldható, a távmunka fenntartása javasolt az egészségügyi
védekezés szempontjából is. Ha az elmúlt hónapok tapasztalatai kedvezőek, és a
vállalkozások hosszú távú működőképességét és a munkavállalók feladatellátását a távmunka
nem rontja, hasznos lehet továbbvinni ezt a bevált működési módot.
A kijárási korlátozással összefüggő rendelkezések ugyanakkor a kezdetektől az első helyen
említik a lakhelyelhagyás alapos indokai között a munkavégzést. A vállalkozások tehát saját
hatáskörben dönthetnek a munkahelyi munkavégzés újbóli bevezetéséről.
Az otthoni munkavégzésre a munka törvénykönyve nem tartalmaz konkrét szabályokat, így
korlátozó rendelkezéseket sem rögzít. A munkáltatók körében egyre népszerűbb a home
office intézménye is, amelynek során a munkavégzési hely meghatározásának jogkörét a
munkáltató átadja a munkavállaló részére, így annak eldöntésére a dolgozó jogosult. A
munkáltatók az otthoni munkavégzés részletszabályait a munkavállalóval kötött
megállapodásban rögzíthetik, vagy belső szabályzatukban tehetik megismerhetővé.
Bodó Sándor hozzátette, hogy a munkahelyvédelmi bértámogatás igénybevételét ezek a
foglalkoztatási formák nem befolyásolják, a munkahelyek megőrzését szolgáló segítség
távmunka és otthoni munkavégzés után is kérelmezhető. A kormány elkötelezett a
munkahelyek megvédése mellett, amelyet a gazdaságvédelmi akcióterv intézkedései és a
rugalmas munkajogi szabályozás is támogatnak - hangsúlyozta az államtitkár a közlemény
szerint.
Forrás: www.kormany.hu (MTI)
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FOLYTATÓDIK AZ OSZTATLAN KÖZÖS FÖLDTULAJDON FELSZÁMOLÁSÁRA INDÍTOTT
PROGRAM

Az Agrárminisztérium továbbra is elkötelezett az osztatlan közös földtulajdon
felszámolásában, ennek érdekében május 11-én folytatódik a 3 hektár alatti területű állami
földek értékesítése – közölte Nagy István tárcavezető. Az agrártárca programjának második
szakaszában a több mint 9000 ingatlanra bárki tehet vételi ajánlatot elektronikus úton június
8-áig.
Az Agrárminisztérium továbbra is elkötelezett az osztatlan közös földtulajdon
felszámolásában, ennek érdekében május 11-én folytatódik a 3 hektár alatti területű állami
földek értékesítése – közölte Nagy István tárcavezető. Az agrártárca programjának második
szakaszában a több mint 9000 ingatlanra bárki tehet vételi ajánlatot elektronikus úton június
10-ig.
A második értékesítési ütemben 9026 db ingatlan, illetve tulajdoni hányad meghirdetésére
kerül sor, melyből 2292 db az olyan ingatlan, melyre az első értékesítési ütemben nem
érkezett vételi ajánlat, így ezeket most újra elérhetővé teszik. Minden megyében és szinte
minden művelési ágban meghirdetnek ingatlanokat, összesen 4663 hektárt, átlagosan 0,6
hektáros méretű földeket – hangsúlyozta a tárcavezető.
A miniszter hozzátette: gazdák egy egyszerű ügyfélkapus regisztrációt követően 30 napig
nyújthatják be pályázataikat. Ahogy az első ütemnél, így most is az 1 hektár alatti területek
esetében a Magyar Állam fizeti az értékbecslés költségeit. Kifejtette: arra törekszenek, hogy
megfelelve a kormány által elrendelt biztonsági előírásoknak, a lehető legkevesebb személyes
kontaktus mellett nyissák meg a magyar gazdáknak az állami földvásárlás lehetőségét.
Az agrárminiszter arra emlékeztetett, hogy a program április elején zárult első értékesítési
fázisában a 6540 meghirdetett ingatlan csaknem 60%-ára volt érdeklődés, több helyen pedig
árverseny alakult ki a területekért. Nagy István kiemelte: az átlagos ajánlati ár elérte az 1
millió forintot hektáronként, ami komoly eredmény, hiszen átlagosan 0,8 hektáros területeket
hirdettek meg.
Az Agrárminisztérium célja a programmal, hogy a tulajdonostársak vásárolják meg a
tulajdoni hányadokat és ennek köszönhetően jelentősen csökkenjen az osztatlan közös
tulajdonok száma. Emellett az eladásra kerülő földek az állami földvagyon-portfólió tisztítását
is szolgálják, mivel kis területű, jellemzően magántulajdonú területek közé ékelődő, az állam
által bérbeadás útján nehezen hasznosítható ingatlanok értékesítése történik.
Az értékesítésre kerülő földek listája a www.nfk.gov.hu oldal mellett a www.kormany.hu
oldalon is elérhető lesz, valamint az érintett települések önkormányzatainak honlapján is
közzétételre kerülnek a megvásárolható ingatlanok adatai – hívta fel a figyelmet Nagy István.
Forrás: www.kormany.hu (AM Sajtóiroda)
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ÚJRA VÁRJÁK A LÁTOGATÓKAT A MAGYAR NEMZETI PARKOK SZABADTÉRI
ÖKOTURISZTIKAI HELYSZÍNEI ÉS KÜLTÉRI PROGRAMJAI

A nemzeti park igazgatóságok bizonyos szabadtéri bemutatóhelyei - Budapest és Pest megye
kivételével – a 2020. május 4-én életbe lépett védelmi intézkedések által megszabott keretek
között megnyithatnak.
Ismét fogadhatják a látogatókat a nemzeti park igazgatóságok kezelésében lévő kültéri
kiállítóhelyek, szabadtéri bemutató terek, emellett állatparkjaikban is újra várják a négy fal
közül kiszakadni vágyókat. A természetben töltekezők számára szabadtéri szakvezetéseket
tartanak, vendéglátóhelyeik is részben újra elérhetővé válnak.
A különleges helyzetre vonatkozó együttélési szabályok és higiéniai elvárások betartása
természetesen továbbra is kiemelt fontosságú mindenki számára. E tekintetben továbbra is
kérjük szíves megértésüket és együttműködésüket, emellett a nemzeti parkok munkatársai is
mindent megtesznek a gondtalan pihenés és minőségi időtöltés biztosítása érdekében.
Javasoljuk, hogy az érdeklődők a nemzeti parkok egyedi látványosságairól, programjairól,
szabadon látogatható tanösvényeiről, túraútvonalairól előzetesen tájékozódjanak a nemzeti
park igazgatóságok központi elérhetőségein, weboldalain.
Forrás: www.kormany.hu (AM Sajtóiroda)

RÖVIDEBB LESZ AZ ÖRÖKBEFOGADÁSI ELJÁRÁS
Felére csökken az eljárás hossza, így lehetőség lesz arra, hogy akár már kilenc hónap alatt
megtörténjen egy örökbefogadás – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi)
szociális ügyekért felelős államtitkára május 13-án, az M1 aktuális csatornán. A műsorban
elhangzott, hogy az erről szóló törvényjavaslatot május 12-én nyújtotta be az
Országgyűlésnek az Emmi.
Fülöp Attila hangsúlyozta: az egyszerűbb, gyorsabb örökbefogadás a cél, és az, hogy még
több támogatást és segítséget kapjanak az örökbefogadásra jelentkezők. Kikezdhetetlen
kiindulópont, hogy amikor ezek a célok jogszabályi formába kerülnek, az örökbefogadásra
váró gyermekek érdeke és jövője az elsődleges szempont - fogalmazott.
Segítség az is, hogy a javaslat szerint a dolgozó szülőknek az örökbefogadás után a
munkáltató tíz nap munka alóli mentességet biztosít - jegyezte meg.
Elmondta: évente körülbelül ezer örökbefogadás történik Magyarországon, és a jelentkezők
leginkább újszülöttet szeretnének. Ezért a potenciális örökbefogadók számának növeléséért az
Emmi javasolta az örökbefogadó és a gyermek közötti lehetséges korkülönbség növelését.
Eddig negyvenöt év lehetett a maximális különbség a gyermek és örökbefogadója kora között,
ezt az Emmi a háromévesnél idősebb gyerekek esetében ötvenre emelné - közölte Fülöp
Attila.
Forrás: www.kormany.hu (MTI)
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OKF

–

A

VESZÉLYHELYZET

ALATTI

ENGEDÉLYKÖTELEZETTSÉG

ÉS

AZ

ELLENŐRZÖTT BEJELENTÉS SZABÁLYAI

2020. május 18-án lép hatályba a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az
ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) kormányrendelet. A hivatásos
katasztrófavédelmi szervek hatáskörébe tartozó eljárások esetében az alábbiak szerint kell
alkalmazni az ellenőrzött bejelentésekre vonatkozó szabályokat.
Az ellenőrzött bejelentés szabályai szerint folytatott eljárásokban kiemelten fontos, hogy a
bejelentés és annak mellékletei a vonatkozó jogszabályi előírásoknak teljes mértékben
megfeleljenek, a szükséges hatósági ellenőrzés eredményes lefolytatásának feltételei adottak
legyenek.
Az általános ismertető az alábbi címről elérhető: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/hirek/ajarvany-miatt-tovabb-egyszerusiti-a-kormany-a-lakossagi-es-vallalati-ugyintezest
A küszöbérték alatti üzemek egyes eljárásai esetén az üzemeltető által hiánytalanul benyújtott
dokumentációk alapján az ellenőrzött bejelentés alkalmazható, ebben az esetben a hatóság a
jogszabály szerint kiemelt figyelmet fordít az – akár előzetes értesítés nélküli – hatósági
ellenőrzés elvégzésére.
A tűzvédelmi hatósági eljárásoknál az ellenőrzött bejelentés szabályai alkalmazhatóak, kivéve
az eltérési, a vonatkozó műszaki követelménytől eltérő kialakítások jóváhagyási, az E, F roof, F
tűzvédelmi osztályú tetőfedéssel összefüggő tűzvédelmi hatósági engedélyezési, valamint az
oltóvíz-biztosítással és a száraz üzemű felszálló tüzivízvezeték átalakításával összefüggő
engedélyezési eljárásokat.
A kormányrendelet alapján az alsó és felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó
üzemek tevékenysége, valamint a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos, a
katasztrófavédelem hatáskörébe tartozó csomagolóeszközök jóváhagyása, továbbá a vízügyi
és vízvédelmi engedélyköteles tevékenység bejelentéssel nem gyakorolható, engedélyezési
eljárás lefolytatásának van helye.
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított beruházásokkal
összefüggő engedélyezési eljárások a rendelet hatálya alól kivett ügyek. Az ellenőrzött
bejelentéseket az eddig alkalmazott elektronikus felületek mellett az erre a célra létrehozott email címeken is fogadjuk.
Fontos, hogy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz, a jogszabályok szerinti
mellékletekkel kell a bejelentéseket megküldeni.
Az e-mailcímek listája a Belügyminisztérium, Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
honlapján elérhetők.
Forrás:
Belügyminisztérium
(https://katasztrofavedelem.hu/)

Országos

Katasztrófavédelmi
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TŰZGYÚJTÁSI TILALOM
A tűzgyújtási tilalommal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók, továbbá az erdőterületen és a
szabadban történő tűzgyújtás szabályai az alábbiakban olvashatóak.
Tűzesetek szabad területen történő bekövetkezésének nagyobb kockázata esetén, az
erdőgazdálkodásért felelős miniszter, fokozott tűzveszély időszakát (tűzgyújtási tilalmat)
állapíthat meg, és hirdethet ki, egyeztetve a katasztrófavédelem központi szervével (BM
OKF). Tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) idején tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken,
valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingatlanokon.
Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások,
de tilos a parlag- és gazégetés is.
A tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) megállapítása és visszavonása függ a
meteorológiai körülményektől, az erdőben található élő és holt biomassza szárazságától és a
keletkezett tüzek gyakoriságától. A tűzgyújtási tilalomról (fokozott tűzveszélyről) a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatóság (NÉBIH EI) közleményt küld az
érintett szervezeteknek, országos közszolgálati médiának, és hivatalos honlapján
www.erdotuz.hu közzéteszi a tűzgyújtási tilalomról (fokozott tűzveszélyről) szóló térképet.
Az aktuális tűzgyújtási tilalomról (fokozott tűzveszélyről) a NÉBIH EI hivatalos honlapja
mellett tájékozódhat a www.erdotuz.hu weboldalon, az onnan is elérhető további szakmai
honlapokon, amelyek számos egyéb hasznos információval szolgálnak a szabad területen
történő tűzgyújtásról.
A tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély időszaka) megállapítására vonatkozó
körülményeket a NÉBIH EI minden nap értékeli, és egyeztetve a BM OKF-fel dönt arról,
hogy a következő napon szükséges-e tűzgyújtási tilalom kihirdetése, vagy nem. A tűzgyújtási
tilalom (fokozott tűzveszély) a közzétételtől a visszavonásig (a helyzetben bekövetkezett
változás kihirdetéséig) él. Az említett honlapokon napi frissítéssel megtekinthető, hogy van-e
érvényben tűzgyújtási tilalom (megállapított fokozott tűzveszély). A lakosság a lakóhelye
környékén lévő erdőterületekről a NÉBIH EI által készített interaktív erdőtérképen találhat
további információt.
Forrás: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

AZ ADÓFELAJÁNLÁSOK JELENTŐSÉGE MOST NAGYOBB LEHET, MINT BÁRMIKOR
Jelentős, több tíz milliárd forintos összeget ajánlhat fel egy százalék formájában mintegy négy
és fél millió adófizető a civil szervezeteknek és az egyházi szférának - hívta fel a figyelmet a
Magyar Nemzet május 11-i számában a Pénzügyminisztérium adóügyi államtitkára. Izer
Norbert szerint az adófelajánlásoknak most, a válság miatt talán nagyobb a jelentőségük, mint
korábban bármikor.
Az államtitkár felidézte, hogy tavaly összesen 36 milliárd forintról rendelkezhettek volna a
magánszemélyek, végül 16,5 milliárd forintot juttattak el a különféle szervezeteknek.
Izer Norbert úgy vélekedett, az elmúlt, válsággal terhelt hetek világosan rámutattak, hogy a
civil szféra és az egyházi világ számos szereplője olyan tevékenységet végez, amelynek a
társadalmi haszna igen jelentős. Más szervezeteknek pedig azért lehet fontos az egy százalék,
mert a krízis nehéz anyagi helyzetbe sodorta őket.
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Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy a tavaly tett egyházi felajánlások idén is érvényesek.
Ha az adófizető nem vonja vissza múlt évi döntését, vagy nem jelöl meg más
kedvezményezettet, az adóhivatal automatikusan továbbítja az érintett egy százalékát a
korábban kiválasztott egyháznak. Lényeges az is, hogy a magánszemélyek az adóhivatal
honlapján megtalálhatják azoknak a civil szervezeteknek a listáját, amelyek fogadhatnak
adószázalékokat. Fontos szabály az is, hogy - a korábbiakkal ellentétben - a civilek már akkor
is megkaphatják a felajánlásokat, ha köztartozásuk van. Természetesen az összegnek csak azt
a részét, amely a tartozás kiegyenlítése után megmarad. Tavaly 80 millió forintot tartott vissza
emiatt a NAV.
Izer Norbert megemlítette, hogy idén május első napjáig nagyjából félmillióan rendelkeztek
egy százalékaikról az elektronikus adóbevallási felületen. Hozzátette, hogy az egy
százalékokat a hagyományos módon, papíron is fel lehet ajánlani.
Forrás: www.kormany.hu (MTI)

ÁSZ hírek
ÚJABB TÁMOGATÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNAK
Önteszttel fejleszthetik a beruházási tevékenységük szabályszerűségét az önkormányzatok. Az
Állami Számvevőszék ugyanis újabb területtel bővítette a honlapján elérhető öntesztrendszerét. A kérdéssor kitöltésével minden önkormányzat számára lehetőség nyílik a
beruházások, kiemelten a faluprogram fejlesztési folyamatainak szükséges korrekciójára, a
kontrollok erősítésére. Az önteszt felhasználásának különös aktualitást ad a jelenlegi
egészségügyi veszélyhelyzet. A megváltozott munkakörülmények lehetőséget teremtenek az
önértékelésre, a tanulásra, fejlődésre, így ehhez kiváló eszköz a digitális módon elérhető
legújabb önteszt.
Az Állami Számvevőszék az egészségügyi veszélyhelyzetben is az Alaptörvény előírásainak
megfelelően ellátja a törvényekben előírt feladatait, biztosítja az Országgyűlés pénzügyigazdasági ellenőrző szerepét. Továbbá az ÁSZ nagy hangsúlyt helyez a törvényben előírt
tanácsadó tevékenységére, amelynek egyik fontos területe az ÁSZ 2014 novemberében
elindított önteszt-rendszere.
Az eltelt több mint öt év alatt összesen 27 önteszt vált elérhetővé az ÁSZ honlapján. Ezek ma
már számos célcsoportnak (önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, egyházi
intézmények, civil szervezetek, pártok és pártalapítványok, központi költségvetési szervek,
európai uniós forrásokat felhasználó szervezetek, nemzeti tulajdonú gazdasági társaságok,
vezetők) adnak iránymutatást a törvényi előírásoknak megfelelő szabályszerű működéshez. Az
elmúlt években több önteszt is készült önkormányzatoknak, a legutóbbi idén februárban
megjelent kérdéssor a települések befektetési tevékenységének szabályszerűségű végzéséhez
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adott támogatást. Az ÁSZ öntesztjeit eddig mintegy 16 ezer alkalommal töltötték le az érintett
célcsoportok, a legnagyobb számban – több mint 4 ezer alkalommal – önkormányzatok voltak
a letöltők.
Kapcsolódó cikkek linkjei:
 Hátrányból előny: az önteszt a digitális tanulás eszköze
 Online önértékelés – öntesztek már kilenc célcsoportnak
A legújabb öntesztet az ÁSZ azzal a céllal készítette, hogy támogassa az önkormányzatokat a
beruházás-előkészítési, valamint megvalósítási folyamatok kialakításában, hogy a
rendelkezésre álló beruházási, kiemelten a faluprogram fejlesztési forrásokat gazdaságosan,
hatékonyan és eredményesen használják fel. További cél a jegyzők támogatása a beruházási
folyamatok szabályszerű lebonyolításában.
Az ÁSZ folyamatos tudásmegosztással és konzultációval támogatja az önkormányzatokat a
veszélyhelyzet időszakában is. Warvasovszky Tihamér, az ÁSZ alelnöke az elmúlt hetekben
videó-konferencián egyeztetett a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ),
a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége (MÖOSZ), a Megyei Jogú Város
Szövetsége (MJVSZ), a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Szövetsége (KÖOSZ) és a
Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos Önkormányzati Szövetsége (KÖSZ)
elnökével is.
Az Állami Számvevőszék öntesztjeinek kitöltése önkéntes, visszaküldeni sem kell, de
amennyiben a kitöltés tényéről, illetve annak hasznosságáról a felhasználó visszajelzést ad,
azt az ÁSZ köszönettel fogadja. Az ÁSZ számos pozitív visszajelzést kapott eddig az
öntesztjeiről. „Az önkormányzatok beruházási tevékenységeinek feladatellátása
támogatására” c. önteszt mind a 3200 önkormányzat számára elérhető az ÁSZ honlapján, a
www.asz.hu/ontesztek oldalon.
Forrás: Állami Számvevőszék (www.asz.hu)

NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK INTEGRITÁSÁNAK ELLENŐRZÉSE FEJEZŐDÖTT
BE

Az Állami Számvevőszék kiemelt feladatként foglalkozik a közszféra integritási helyzetének
erősítésével. Az évenként elvégzett integritásfelmérések az önkormányzatokat az átlagosnál
kockázatosabb intézménycsoportként azonosították, a kisebb méretű települési
önkormányzatok pedig különösen veszélyeztetettek, mert kontrollkörnyezetük, integritási
infrastruktúrájuk kevésbé kiépített.
Az ellenőrzésről készült jelentés az alábbi linkekre kattintva olvasható: Községi, nagyközségi
önkormányzatok integritásának ellenőrzése. A jelentés nyilvánosságra hozataláról szóló
híradás ide klikkelve olvasható.
Forrás: Állami Számvevőszék (www.asz.hu)
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JÓ KORMÁNYZÁS DIGITÁLIS KIHÍVÁSAI
Domokos László: "Ellenőrzés - A fenntartható kormányzás eszköze" című könyvének
vonatkozó részeit feldolgozta: Vida Cecília. A könyv 9. fejezete "A megújuló szervezet
lényeges stratégiai területei" című rész fókuszában a jó kormányzás és a digitális
korszakváltás egymásra hatása, változások, dilemmák állnak. A fejezet a közszféra digitális
fejlődésének kihívásait számba véve az átalakulással leginkább érintett területként azonosítja
a kommunikációt, a humánerőforrás-gazdálkodást és az értékteremtő folyamatok digitális
megújítását.
A 2008-as pénzügyi gazdasági válság rávilágított az állam szerepvállalásának fontosságára a
globális gazdasági folyamatok egyensúlyban tartásában és a stabilitás megteremtésében. A
válságot követő pénzügyi konszolidációs folyamatok előtérbe állították a közpénzügyek
irányításának, szabályozásának és hatékonyabb ellenőrzésének szükségességét. Ennek a
társadalmi elvárásnak megfelelve a közpénzek ellenőrzését végző legfőbb intézmények, az
élenjáró számvevőszékek újraértelmezték szerepüket és társadalmi küldetésüket.
Napjaink technológiai változásaival szembenéző, a számvevőszékek modern szerepét
értelmező tudományos munka Domokos László: "Ellenőrzés - A fenntartható kormányzás
eszköze" című az elmúlt év végén megjelent könyve. A szerző a vallja, hogy a "jól irányított
állam" a helyesen szervezett társadalom attributuma, a számvevőszék legfőbb küldetése a "jó
kormányzás" támogatása. Az állam szerepének megújulása együtt jár az állami
intézményrendszer reformjával és egy jól szervezett államnak korszerű közpénzügyi
rendszerrel kell rendelkezni, beleértve ebbe a közpénzügyek ellenőrzésének rendszerét, a
számvevőszék szerepének megújítását, modernizációját is.
A könyv áttekinti a jó kormányzás alapelveit, intézményeit, eszközeit, ismerteti az Állami
Számvevőszék működésének jellemzőit, a jó kormányzás dinamikus ÁSZ-modelljét. Rámutat
az állammenedzsment megújításának szükségességére, a vezetői felelősség jelentőségére a
köztulajdonú szervezetek irányításában.
A cikk a könyv 9. fejezetét "A megújuló szervezet lényeges stratégiai területei" részt ismerteti,
amely fókuszában a jó kormányzás és a digitális korszakváltás egymásra hatása, változások,
dilemmák állnak. Ez a fejezet az Állami Számvevőszék stratégiai célkitűzéseinek bemutatásán
keresztül tárgyalja a közszféra digitális fejlődésének kihívásait az átalakulással leginkább
érintett területeket a kapcsolattartás kommunikációt, a humánerőforrás-gazdálkodást és az
értékteremtő folyamatok digitális megújítását.
Kapcsolattartás, kommunikáció
A digitális fejlődés átalakulást hoz a társadalommal, szervezetekkel, az állampolgárokkal való
kapcsolatokban. Ezért a közintézmények tevékenységének hasznosulásához tudatos, proaktív
kommunikációra van szükség. A Számvevőszék ezt felismerve rendszerszemléletben kezeli és
fejleszti digitális térben, internetes felületeken való megjelenését, az ellenőrzöttekkel,
állampolgárokkal való kommunikációját. A kapcsolattartás hatékonyságának növelése
érdekében célzott kommunikációs stratégiát dolgozott ki és folyamatosan fejleszti, méri,
elemzi ezen a területen elért eredményeit. Az ellenőrzési jelentések, elemzései közzététele,
elosztása során azok legjobb hasznosulása érdekében a társadalmi- és az ellenőrzöttek
célcsoportjaira szabott módszereket alkalmaz. Nyomon követi, visszaméri az ellenőrzési
megállapításainak hasznosulását.
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Hírportálján keresztül biztosítja a társadalom, állampolgárok számára tevékenységének
átláthatóságát, megismerhetőségét, szakmai tevékenységéről folyamatosan tájékoztatást ad. A
társadalmi felelősségvállalása a jó kormányzás támogatása érdekében kiemelt figyelmet fordít
a tudásátadás digitális formáinak kialakítására a közintézmények vezetőinek képzésére,
ellenőrzést végző szakemberek továbbképzésére, távoktatására, felsőoktatási intézményekkel
való együttműködésre közös e-learning tananyagok fejlesztésére.
Humánerőforrás-gazdálkodás
A digitális kihívások új, más munkakultúrát teremtenek, amely együtt jár a munkavállalók és
a munkaadók egymással szemben támasztott elvárásainak átalakulásával. A tolerancia, a
bizalom, etikai elvárások egyre jelentősebb szerepet kapnak a humánerőforrás-gazdálkodás
területén. A digitális technológiák egy felöl lehetővé teszik a feladatok megvalósítását fizikai
jelenlét nélkül, egyre nagyobb teret kap a távmunka, részmunkaidő és az otthoni
munkavégzés más felöl a feladatok hatékonyabb megvalósítását, a teljesítmény pontosabb
követését, értékelését biztosítják. A digitális átalakulás felerősíti az értékvezérelt működés
iránti igényt, a szervezet értékeinek (küldetésének) rögzítését, az erősségek megőrzését,
fejlesztését.
Ezeket a folyamatokat megelőzve a Számvevőszék 2010-ben közzé tett stratégiájában
rögzítette küldetését, etikai normáit, integritásalapú működésének elveit, azokat az értékeket,
amelyek szilárd alapot biztosíthatnak a jövő változásai során. A stratégia megfogalmazza a
számvevőkkel (munkavállalókkal) szemben támasztott etikai elvárásokat, hangsúlyozza a
számvevői függetlenséget, valamint a szervezeten belül az integritás alapú működés elveinek
érvényesülését, Az ellenőrzések során biztosított a számvevői felelősséget erősítő működés,
az elvégzett munka minőségbiztosítása, értékelése. A feladatellátás megszervezése során a
szervezet törekszik a legalkalmasabb személy kiválasztására, háromszintű szakmai toborzási
rendszert működtetve biztosított a nyílt versenyelv érvényre jutása a kiválasztás során.
Az értékteremtő folyamatok digitális megújítása
A Számvevőszék és a digitális forradalom relevanciája című fejezetet a szerző az alábbiakkal
vezeti be: "Kétségkívül a mostani kor legnagyobb kihívása és egyben lehetősége is a
technológiák robbanásszerű fejlődése. A digitális forradalom átalakítja világunkat, áthatja az
életünket, a munkánkat, gyökeresen megváltoztatja az értékteremtés teljes folyamatát." Ezt
követően összefoglalja mit láthatunk ebből az átalakulásról napjainkban.
A digitalizáció lett a 4. ipari forradalom technológiai ösztönzője, az új technológiai
megoldások gyors transzformációja előrevetíti a gazdaság és a társadalom gyökeres
átalakulását, tudásalapú működését. Hatása még meg sem becsülhető, de olyan újszerű
kihívás, amelyre reagálni kell. A Számvevőszék több körben szervezeten belüli
együttgondolkodással elemezte az IPAR 4.0 kulcstechnológiáit az információs technológia és
az automatizálás egyre szorosabb összefonódását. A változást generáló legfőbb területek a
gépek által hatékonyan irányított folyamatok M2M (machine to machine), a mesterséges
intelligencia (Artifical Intelligence - AI) a gépek logikus válaszadásának képessége, ehhez
kapcsolódva a digitális szimulációk, rorbotautomatizáció az emberek gépek közötti
kommunikáció határozzák meg a haladás irányát. Az IoT: (Internet of Things,), egymással
önállóan kommunikáló berendezések által óriási adatforgalmat közvetítő csatorna, 5G gyors
adatátvitelt biztosít a virtuális világ, vizualizáció, a valós idejű együttműködés eszköze, a Big
Data pedig az egyén által már kezelhetetlen méretű adathalmazok feldolgozását, használatát
teszi lehetővé.
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A felsorolt technológiák alkalmazásával lehetővé válik az értéktermelő folyamatokban az
összes releváns információ valós idejű rendelkezésre állása, az értékláncban az értékkritikus
szakaszok beazonosítása, a kontrollpontok meghatározása, szenzorok elhelyezése a
folyamatokban. Az adatokból optimalizált értékfolyamat során többletértéket termelő
hálózatok jöhetek létre.
A közszféra részre ezek a tudásalapú technológiák a nagytömegű adatok rendelkezésre állását,
azok feldolgozásának elemzésének szükségességét, az irányítás új formáit, szintjeit jelentik,
de alkalmazásuk kiemelkedő lehetőségeket hordozzák. Napjainkban ezek még távoli
lehetőségeknek tűnnek, de a közintézményeknél elkezdődött fejlődés az elektronikus
adatkezelés, korszerű pénzügyi, számviteli irányítási rendszerek alkalmazása, digitális
technológiák alkalmazása, informatikai biztonsági rendszerek általánosan jellemző közös
problémákat mutatnak.






A közintézményeinek körében az elektronikus adatok tartalmának, formájának,
kezelési módjának a meghatározása, az adatgyűjtés forrásainak megbízhatósága az
adatminőség nem egységes nem minden esetben biztosított.
Sokszor azonos intézményi körben is eltérőek az alkalmazott pénzügyi, informatikai
rendszerek/szoftverek, így az intézmények közötti adatcsere, információáramlás
akadályokba ütközik.
Az "adatforradalom" nem járt együtt az adatbiztonság teljes körű megteremtésével a
személyes, intézményi adatok, adatbázisok veszélyeztetettsége a kiber bűnözés
fokozódása miatt egyre nagyobb.

A digitális forradalom eszközrendszerének megismerése után felmerülhet a kérdés, hogy
miként kapcsolódik ezekhez a Számvevőszék tevékenysége? Az Állami Számvevőszék
példamutató, felelős szervezetként a digitális átalakulás során szerzett tapasztalatait szeretné
átadni azoknak az intézményeknek, akik még ezek előtt a kihívások előtt állnak.
Az egyik kulcsterület az innovációs stratégia megfogalmazása, amelynek összhangba kell
állnia a szervezet küldetésével, alapértékeivel, hogy biztosítani tudja a fejlődés által generált
változtatásoknak a megfelelő keretet. A Számvevőszék innovációs stratégiájában rögzítettek
szerint folyamatosan figyelemmel kíséri a technológiai trendeket, az IT technológiák jövőbeli
alakulását, az IT -környezet várható alakulását, a külső környezet, ellenőrzött szervezetek
változásait, a változások irányait. (Ezt a többoldalú kapcsolatot szemlélteti az 1. ábra)
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A radikális technológiai fejlődés átalakítja a Számvevőszék tevékenységét, értékteremtő
folyamatait, a fejezet a továbbiakban ezek bemutatásával foglalkozik. Az ellenőrzési
tevékenység során meg kell birkózni a külső szervezeten kívülről érkező tömeges információk
kezelésével, rendszerezésével az adatbefogadás, feldolgozás megfelelő technológiájának
kialakításával, alkalmazásával. A szervezeten belül kihívás az ellenőrzési folyamat digitális
átalakítása az információkezelés, strukturált adatbázisok kialakítása, az adatokhoz való
hozzáférés technológiai támogatottságának biztosítása adatelemzés, értékelés. Mindezek
együtt, lehetőséget teremtenek a digitális térben megvalósított ellenőrzési folyamat
kialakítására. A külső szervezetekkel való együttműködés, a belső ellenőrzési folyamatok
során azonosított kockázatok az információs kapuk az adatbázisokhoz való hozzáférés, a
napra kész jogosultsági, azonosítási rendszer kialakítását teszik szükségessé.
A Számvevőszék az elmúlt évek során folyamatos lépéseket tett értékteremtő folyamatainak
technológiai átalakításáért, digitális megújításáért. Többek között 2020-ra létrehozta az
ellenőrzött szervezetekkel való együttműködés, adat- és dokumentumátadás elektronikus
formáit, az ellenőrzési folyamatok elektronikusan dokumentált folyamatát, informatikailag
támogatott adat-feldolgozást, dokumentum-értékelést. Átláthatóbbá tette az ellenőrzésszakmai munkát, az ellenőrzési folyamat egyes szakaszaihoz kapcsolódó pontos felelősség
meghatározása érdekében részekre, (érték-elemekre) bontotta azokat. Az egyes szakaszokhoz
kontroll pontokkal rendelt, felelősöket határozott meg, így a számvevők, vezetők
teljesítménye, felelősége adott feladatok megvalósításáért beazonosíthatóvá vált. A
közeljövőben kiépül egy olyan adatelemzői háttér, amely már megfelelő alapot teremt az
adatkezelés ugrásszerű fejlődéshez, tudásalapú ellenőrzés előkészítéshez, kockázatfelméréshez. A modern technológiák rendszerszerű alkalmazása együtt jár az
információbiztonság, adatbiztonság kiemelt kezelésével ennek érdekében a szervezet
többszintű jogosultságkezelési-, adatvédelmi rendszert alakított ki. A Számvevőszék nemcsak
az informatikai rendszerek védelmét alakította ki, a dolgozók informatikai eszközhasználatára
és a digitális térben való etikus magatartására vonatkozóan is belső szabályzatot, eljárásrendet
készített.
Tovább lépve a tanulmány értelmezi a digitális fejlődés adta lehetőségek hasznosítását az
ellenőrzöttekkel való kapcsolattarásban és a "jó kormányzás"-hoz való hozzájárulás területén.
A digitális technológiák lehetővé teszik a külső és belső változásokra való egyre gyorsabb
reagálást, a célkitűzések, tervezett feladatok végrehajtásának egyre pontosabb megismerését,
a szervezeti teljesítmények értékelését, teret adnak a beavatkozásra, szervezeti szintű
változáskezelési rendszert működtetésére. Az ellenőrzési tapasztalatok, kockázatelemzés
során feltárt adatok lehetővé teszik a közintézmények eredményes feladatellátásának
támogatását, hatékonyságnövelésre további javaslatok megfogalmazását, a "jó gyakorlatok"
bemutatását, ami pozitív irányú változásokat indíthat el más hazai szervezeteknél (pl. az
ellenőrzötteknél), vagy más nemzetközi számvevőszékeknél (pl. pártok ellenőrzése).
A digitális forradalom előbbiekben beazonosított lehetőségei, az Állami Számvevőszék élén
szerzett tapasztalatok, arra késztették a szerzőt, hogy a szervezetért felelős vezetőként
összefoglalja a legfőbb ellenőrző intézmény digitális átállás 2030-ig szóló vízióját, amelyek
fontosabb elemei az alábbiak.
Vízió-2030
 2030-ra
Magyarországon az ellenőrzöttek alapdokumentumai, pénzügyi-,
vagyongazdálkodási adatai, a feladatellátással kapcsolatos információk közhiteles
nyilvántartásokban elektronikusan elérhetők, elemezhetőek lesznek.
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Megvalósul a belső tervezés, kiválasztás, jelentéskészítés folyamatainak
automatizálása, átláthatóság, visszakereshetőség biztosítása mellet, több szcenárió
lejátszása.
A közeljövőben kommunikáció új szintjei jönnek létre, az "okos" elemek (pl.
"okos/intelligens" tanúsítványok) az ellenőrzés folyamatában is alkalmazhatók
lesznek, az információ feldolgozás folyamatába épített szenzorok lehetővé teszik a
működési folyamatok értékkritikus szakaszainak beazonosítását, a teljesítmény
azonosítási rendszerek kiépítését.
Az ellenőrzött időszak jelenhez közeledése, a "valós idejű" információkra alapozott
"azonnali" döntéshozatal; a kockázatelemzést új szintre emeli.
Az adatfeldolgozási módszerek kiszélesedése, az analitikus módszerek lehetőséget
teremtenek a közszféra tevékenységhez köthető kontrolladatok meghatározására
szenzorhálózat kiépítésére a csalások, pazarló erőforrás-gazdálkodás felderítésére,
időben való döntéshozatalra.
Az elemzés modern technológiáinak ellenőrzési-, kockázat-elemzési folyamatba való
integrálása adat- és szövegbányászat, hálózatelemzés összehasonlítás, komplex
modellek kialakításának lehetősége a közpénzfelhasználás területén.

A jövő mindenki számára adott feladata a "digitális forradalom" megvalósítása, a tudásalapú
társadalom megteremtése. Mintaadó szervezetként a digitális technológiák alkalmazásában az
értéktermelő folyamatok átszervezésében, modern munkakörnyezet megteremtésében az
Állami Számvevőszék élen jár. Társadalmi küldetése iránt elkötelezett szervezet felelős
vezetőjeként a szerző összefoglalja, megosztja a szervezet digitális átalakulása során szerzett
tapasztalatait az olvasóval "Ellenőrzés - A fenntartható kormányzás eszköze" című könyv, 9. A
megújuló szervezet lényeges stratégiai területei fejezetében.
Végül a digitális átalakulás társadalmi fontosságáról ezt írja a szerző: "A digitalizáció
össztársadalmi stratégiai ügy, a versenyképesség záloga egyben előnyszerzési potenciál.
Fontos az együttműködés és összefogás a digitális kompetenciák fejlesztése a jövőbe mutató
előrehaladás céljából." (Domokos, 9.3.1. fejezet).
Forrás: www.penzugyiszemle.hu

SIKERES A KÖZSZFÉRÁBAN AZ INTEGRITÁS SZEMLÉLET TERJESZTÉSE
Tovább erősödött a korrupció ellen védettséget biztosító integritáskontrollok kiépítettsége a
magyar közszférában - erre a következtetésre jutott az Állami Számvevőszék friss elemzése.
Az elmúlt kilenc év tapasztalatai alapján kijelenthető, hogy az ÁSZ Integritás felmérése elérte
alapvető célját, az integritás szemlélet elterjesztését. Az elemzés ugyanakkor arra is rávilágít,
hogy az összeférhetetlenség, az ajándékok elfogadása, a kockázatelemzés és az automatizált
rendszerek bevezetése területén még van tere a fejlődésnek. Az integritás szemléletű
működésnek különös aktualitást ad a jelenlegi veszélyhelyzet, a közszférát érintő
többletfeladatok miatt most még fontosabb a korrupciós veszélyek elleni védekezés.
Az Állami Számvevőszék 2011 óta minden évben elvégzi a hazai közintézmények integritás
kultúrájának meghonosítását és elterjesztését szolgáló, holland-minta alapján kidolgozott
Integritás felmérését. Az elkötelezett számvevőszéki szerepvállalás eredményét, és egyben az
integritás alapú közigazgatási kultúra megerősítését mutatja, hogy trendszerűen emelkedett a
felméréshez csatlakozó intézmények száma. 2019-ben minden korábbinál több, összesen 4
002 közintézmény vett részt az adatfelvételben.
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Az Állami Számvevőszék ebben a formában utolsó Integritás felmérését végezte el, tekintettel
arra, hogy az elmúlt évek fejlődésének köszönhetően széleskörűen ellenőrizhetővé váltak a
korrupciós veszélyek ellen védettséget biztosító integritáskontrollok a magyar közszférában.
Az ÁSZ mostantól az integritáskontrollok monitoring alapú ellenőrzésére helyezi a hangsúlyt,
valamint széleskörű tanácsadó tevékenységével, folyamatosan bővülő önteszt-rendszerével
támogatja a közszféra szervezeteinek integritásközpontú működését.
A 2019-es elemzés feltárta, hogy szinte valamennyi területen erősödött a korrupció elleni
védettséget biztosító kontrollok kiépítettsége.
A magasabb korrupciós kockázati kitettséggel bíró intézményeknél jellemzően magasabb a
kockázatok mérséklését szolgáló kontrollok kiépítettsége is. Az egyéb igazgatási
tevékenységet végző szervezetek alacsonyabb szintű kontroll-kiépítettségének oka, hogy ezen
a területen volt a legmagasabb a kérdőívet első alkalommal kitöltők aránya. Az ÁSZ elemzése
rámutat, hogy az integritás kontrollok megerősítése terén a legnagyobb fejlődést a helyi
önkormányzatok (59%), a kulturális intézmények (52%) és a tudományos kutatás, fejlesztés
területén működő intézménycsoportok (61%) érték el. A felmérésben való részvétel
hozzájárult ahhoz, hogy a közszféra intézményei helyesen azonosítsák a rájuk jellemző
korrupciós kockázatokat.
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A korábbi évek tapasztalataihoz hasonlóan, az ÁSZ elemzői arra a következtetésre jutottak,
hogy a közszolgáltatás nyújtása, a túlkereslet, valamint a méltányosság gyakorlása jelent
kiemelkedő kockázatot, miközben számos esetben 100%-ban kiépített kontrollt azonosítottak.
Ilyen például a szerződések teljesítésének kifizetése előtti ellenőrzése, a közszolgáltatások
esetén az igénybevétel feltételeinek megismerhetősége, a gazdálkodási jogkörök
gyakorlásának kontrollja, a belső ellenőrzés, illetve a bejelentők/panaszosok tájékoztatása a
megtett intézkedésekről. A felmérés rávilágított azonban kevésbé jól kontrollált területekre is.
Habár kockázatelemzést az intézmények 70%-a végzett, rendszeres korrupciós
kockázatelemzésről csupán minden ötödik intézmény gondoskodott 2019-ben. A válaszadók
közel harmada egyáltalán nem végez kockázatelemzést, vagy elmulasztja a kapott
eredmények kiértékelését. Kiemelten fontos korrupció elleni védelmet biztosító
kontrolleszköz az összeférhetetlenség megfelelő szabályozása. A közintézmények többsége
(69%) rendelkezett ugyan az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályozással, de csak 59%
írta elő az összeférhetetlenségre vonatkozó nyilatkozattételi kötelezettséget.
Továbbra is alacsony az ajándékok elfogadására vonatkozó szabályzattal rendelkező (37%),
valamint az integritás tanácsadót alkalmazó intézmények (9%) aránya. Az ÁSZ felmérése
rávilágított arra is, hogy ritkán alkalmazott, egyébként rendkívül hatékony kontrolleszköz az
emberi tényező kizárásával működő automatizált rendszerek alkalmazása.
Az Integritás felmérés az ÁSZ munkáját számos ponton segítette az elmúlt években: az
állandóan frissülő adatbázis a változások rendszerszintű nyomon követésével az integritás
ellenőrzések tervezését és megvalósítását is támogatta. Az elmúlt kilenc év tapasztalatai
alapján kijelenthető, hogy az Integritás felmérés elérte alapvető célját, az integritás szemlélet
elterjesztését. Mindezek hatására a magyar közszférában nyomon követhető az integritás
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kultúra alapvető eszközeinek megjelenése és elterjedése, azonban ezen a ponton nem szabad
megállni. Nem csak a tudatosításra kell törekedni, hanem arra is, hogy az integritás kontrollok
kiépítettsége megfelelő és fenntartható legyen, azaz, hogy a közintézmények ezzel segítsék a
jól irányított állam megvalósulását - hívják fel a figyelmet az ÁSZ elemzői. Az integritás
szemléletű működésnek különös aktualitást ad a jelenlegi egészségügyi veszélyhelyzet, a
közszférát érintő többletfeladatok miatt most még fontosabb a korrupciós veszélyek
megelőzése.
A számvevőszéki elemzést teljes terjedelemben ide kattintva érheti el.
Forrás: www.penzugyiszemle.hu

Fókuszban az IKIR – Helyi Közszolgáltatás Információs
Rendszer
ELEMZÉSI MODUL – EGYEDI RIPORTOK
A Helyi Közszolgáltatás Információs Rendszer – IKIR alkalmazás 2018. május 1. óta éles
üzemben működik. Jelenleg közel 1300 önkormányzat és több mint 1800 felhasználó
regisztrált a rendszerhez. Természetesen a regisztráció lehetősége nem zárult le, továbbra is
ingyenesen csatlakozhatnak a rendszerhez az önkormányzatok.
Tudta...?
Az egyedi riportok az Elemzés modul legsokrétűbb lekérdezési lehetőségeit
biztosítják. Fő célja az, hogy az IKIR-ben elérhető adatcsoportok – magasabb
információigényű – feldolgozásához, egységesen értelmezett és univerzálisan használható
hozzáférést biztosítson a gyakorlottabb elemző felhasználók számára, attól függetlenül, hogy
önkormányzati vagy központi irányítási célból történik a lekérdezés. E riportoknál –
szemben a beépített riportokkal – a felhasználó, a rendszerben tárolt adatkörök, adatok és a
köztük lévő – akár az eredeti forrásrendszerek felett átívelő – összefüggéseik alapján maga
határozhatja meg, hogy mi jelenjen meg az elkészítendő riport soraiban/oszlopaiban, milyen
szűrés alkalmazandó, és milyen csoportosításban, sorrendben jelenjenek meg az adatok.
Egyedi riport legegyszerűbb készítéséhez a Varázsló gombra kell kattintani az egyedi
riportok nyitóoldalán.
A varázslóval történő riportkészítés folyamata négy lépésből áll, melyek végig
vezetnek egy riport összeállításának alapvető műveletein. A varázslóval létrehozott riport
később tovább finomítható lesz a felületen.
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1. Nézet kijelölése:
A varázsló első képernyője három nézet lehetőséget ajánl, alapértelmezetten
mindegyik szürke hátterű, ezek közül egyet ki kell választani. Minden nézettípus
három elemből áll: sor, oszlop, szűrő, ezek különböző elrendezéséből állnak a nézetek.
A kívánt nézet mintaképére történő kattintással a megjelölt nézet háttérszíne fehérre
változik, ez lesz a riport alapjául beállított nézet.
2. Mutató(k) kiválasztása:
Minden riport célja az, hogy elemezhető adatokat jelenítsen meg. Az adatok az IKIRben kezelt mutatók értékei lesznek, ezért minden riporthoz legalább egy mutatót ki
kell jelölni. A mutatók kiválasztását biztosító lista igen nagy, a „Mutató” felirat
mellett látható, hogy jelenleg 4110 mutató közül lehet választani.
3. Idősor(ok) kiválasztása:
Idősorként év(ek) adandó(k) meg, a megjelenő évszám(ok) közül a kívánt idősíknak
megfelelőre kell rá kattintani, ezzel megtörténik a kijelölés.
4. Települések közvetlen kiválasztása:
A településválasztóban több oldalra tördelten megjelenik a magyarországi települések
listája, amelyben szabadon megkereshető és kijelölhető bármely település. A keresést
régió, megye, járás, település szűrők támogatják, hogy a meglehetősen sok (3198)
településnév rövid idő alatt áttekinthető, és a kívánt település könnyen kiválasztható
legyen.
Hasonló települések keresése:
A hasonló települések keresése a települések kijelölésének összetettebb módja. E
sajátos településválasztó funkció önmagában is értékes információkat képes nyújtani,
de természetesen alapvető célja az, hogy adott (jellemzően az önkormányzat saját)
településhez valamely mutatóiban hasonló települések legyenek könnyen feltárhatók
és a riporthoz kijelölhetők.
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Ezzel minden szükséges információ a rendelkezésre áll az új egyedi riport elkészítéséhez. A
Riport megtekintés gombra kattintással megjelenik a riport megjelenítő és kezelő felület,
valamint rajta a megtekinthető riport. Az egyedi riport részei az alábbiak:
 a riport adatai hordozó táblázat, amely sorokból és oszlopokból áll (jelen esetben
mutatók és települések), valamint e felett baloldalt
 a riport szűrője (jelen esetben az idősíkok, évek)
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

Figyelmébe ajánljuk
MEGHÍVÓ – LEGJOBB ÖNKORMÁNYZATI GYAKORLATOK PROGRAM ONLINE
KONFERENCIÁJA

Sikeres helyi gazdaságfejlesztés – a koronavírus előtt, alatt és után – Helyi
gazdaságélénkítési, önkormányzati tőkevonzási jó gyakorlatok a Legjobb
Önkormányzati Gyakorlatok programja 2020-as szakaszának online konferenciája
2020. május 21 (csütörtök) 10.30 órától ZOOM virtuális teremben
Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Önkormányzati Szakemberek!
Rendkívüli időket élünk, és abban mindenki egyetérthet, hogy új korszak kezdődött a
koronavírus járvány terjedése miatt. Jóslatok születnek a közeli, távoli jövőre nézve; az
azonban bizonyos, hogy az önkormányzatok számos újfajta kihívással szembesülnek, és még
újabbak jönnek. Az is biztos, hogy az innováció és a helyi közszolgáltatások fejlesztése, a
helyi összefogás és a közösségek erősítése minden eddiginél nagyobb jelentőséget nyer.
A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok programja Irányító Bizottsága hosszas mérlegelés
után úgy döntött, hogy folytatja és meghirdeti a program 2020-as pályázati szakaszát,
módosítva az eljárásrendet és a módszereket.
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A felhívás elérhető itt: http://legjobbonkormanyzatigyakorlatok.hu/aktualis-palyazati-felhivas/
A döntéssel azt szeretnénk megerősíteni, hogy továbbra is hiszünk a helyi közösségek
összefogásának, a helyi demokráciának az erejében, az önkormányzatok rátermettségében, és
minden lehetséges eszközzel hozzá kívánunk járulni az önkormányzataink segítéséhez az új
kihívások kezelése során. A program irányítói mindent megtesznek, hogy az új módszerekkel
is működjön ez a kapacitásépítési eszköz.
Az Irányító Bizottság, és az abban résztvevő szervezetek (Belügyminisztérium, eDemokrácia Alapítvány, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Homo Oecologicus Alapítvány,
Innovációs és Technológiai Minisztérium, Magyar Faluszövetség, a Magyar Önkormányzatok
Szövetsége, Országos Polgárőr Szövetség, Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége)
a 2020-as pályázati kiírással és online tudásprogrammal is arra ösztönzi az önkormányzatokat,
hogy használják fel egymás innovációit; tanuljunk egymástól, gondolkodjunk közösen a
közös célok érdekében.
A pályázati szakaszban az 5 pályázati témakörben 5 online konferenciára kerül sor: Zoom
konferenciát szervezünk, amihez bármely önkormányzati vezető, szakember csatlakozhat
2020. május és június hónapban.
Ezúton meghívjuk Önt az első, online, „Sikeres helyi gazdaságfejlesztés – a koronavírus előtt,
alatt és után avagy helyi gazdaságélénkítési, önkormányzati tőkevonzási jó gyakorlatok” című
konferenciánkra. A konferenciák maximum 2-3 óra időtartamban kerülnek megrendezésre.
Felkészült előadókat kérünk fel, akik egyrészt átfogó képet adnak röviden, 10 percben az
aktuális témában a magyar önkormányzatok helyzetéről, eddigi eredményekről, majd
kormányzati releváns szakemberek aktuális tájékoztatást adnának az adott témáról, központi
törekvésekről. A végén kerül sor moderált beszélgetésre a résztvevőkkel. A konferenciák
célja, hogy feltárjuk, pontosítsuk a témaköreinket, beszélgessünk a jövőbeni lehetőségekről,
tervekről és inspirációkat nyújtsunk és gyűjtsünk egymástól egymásnak.
A program az új globális válság miatt új lokális elemmel egészül ki: nemzetközi
önkormányzati szakmai hálózatunkon keresztül más európai országok önkormányzatainak
hatékony helyi válaszait, megoldásait mutatjuk be és a hazai eredményeket is népszerűsítjük.
A magyar felhívás eredményeire egész Európa önkormányzatai figyelnek; hiszen a legjobb
gyakorlatokat angolra fordítjuk és népszerűsítjük az európai ernyőszervezetünkön (CEMR
www.ccre.org),
támogatónkon,
az
Európa
Tanácson
(https://www.coe.int/en/web/congress/covid19-congress-hub) keresztül.
Célunk, hogy élő tudásbázisként segíthessük az önkormányzatokat a jobb hatékonyság és új
megoldások érdekben.
Az online konferencia a ZOOM alkalmazással kerül megrendezésre. (www.zoom.us)
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Regisztrálni itt lehet, a regisztrációt követően (legkésőbb május 20-a 12 óráig) küldjük
ki az online konferencia Internetes címét:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeS9mfLsXHYc6do_CdGYQvVZFNqoA7dUgxc2E9Oj6KevKKbg/viewform?usp=sf_link
A 2020. május 21-én 10.30-tól hozzávetőleg 13.25 óráig tartó konferencia tervezett
programja:
10 órától technikai segítségnyújtás azoknak, akik igénylik: belépés a konferencia virtuális
termébe, (nem kell letölteni programot, böngészőn keresztül is működik), videó és hang
működésének kipróbálása.
Moderátor: Dr. Gyergyák Ferenc TÖOSZ főtitkár, a Legjobb Önkormányzati
Gyakorlatok programjának vezetője
 10.30-10.45 Köszöntő, bevezető – a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok
programjának, idei pályázati felhívásának bemutatása - Dr. Gyergyák Ferenc
 10.45-11.15 résztvevők gyors bemutatkozása
 11.15-11.35 Dr. Nagyházi György az Innovációs és Technológiai Minisztérium
Nemzeti
Fejlesztési
Programok
Főosztálya
szakértője:
önkormányzati
gazdaságfejlesztésről itthon és külföldön, az OECD-ben folyó vonatkozó munkáról











Önkormányzati tapasztalatok:
11.35-11.55 Hárs József Bóly Város polgármestere a több évtizedes sikertörténet
alapja: hogyan viszonyuljunk a befektetőinkhez? Hogyan változott ez a válság
kapcsán?
11.55-12.15 Papp Gábor Hévíz Város polgármestere: Hévíz gazdaságfejlesztési
tapasztalatai. Merre tovább a válság alatt, után egy turisztikára épülő helyi
gazdaságban?
12.15-12.35 Dr. Cser-Palkovics András Székesfehérvár Megyei Jogú Város
polgármestere: nagyvárosi gazdaságfejlesztési jó gyakorlatok - a koronavírus válság
kezelése, lehetőségek
12.35-12.55 Éltető Balaton-felvidékért Egyesület előadása a térségi összefogás jó
gyakorlatáról – az önkormányzatok szerepéről és lehetőségeiről a helyi
gazdaságfejlesztésben, különösen a korona-válság idején és után
12.55-13.25 kérdések, válaszok, felvetések

Készítette: Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége
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Pályázati lehetőségek
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ „IDŐSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT DÍJ” ELNYERÉSÉRE
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának és a Belügyminisztériumnak az Idősbarát
Önkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról szóló 58/2004. (VI. 18.) ESzCsMBM együttes rendelet alapján kiírt pályázat.
I. Háttér
Az ENSZ 1991-ben elfogadott, idős emberekkel kapcsolatos alapelveinek középpontjában áll,
hogy a tagországoknak az idősek vonatkozásában olyan időspolitika kialakítását kell
ösztönözniük, amely az egész élet során biztosítja az idősek számára a függetlenséget, a
társadalmi részvételt, a gondoskodást, az önmegvalósítást és a méltóságot. Fontos szempont
az idősödés vonatkozásában is az emberi élet kiteljesedésének figyelembevétele, a társadalmi
nyilvánosság elérése, valamint az idősödéssel kapcsolatban a minden korosztályt elérő és
érintő szemléletformálás. Ezáltal biztosítható és növelhető az idősek társadalmi megbecsülése,
az idős emberek iránti szolidaritás, a társadalmi részvétel és aktivitás erősítése, fenntartása.
Nagyon fontos szempont a nemzedékek közötti szolidaritás, a helyi közösségek
együttműködésének erősítése.
A generációk közötti együttműködéshez tartozik a különböző közösségfejlesztő programok
megvalósítása is, melynek legkézenfekvőbb színterei a helyi közösségek, települések.
Magyarország 2012-ben a „Tevékeny időskor és nemzedékek közötti szolidaritás európai
éve” kapcsán kiemelt szerepet szentelt az idősek társadalmi részvétele elősegítésének. Az
akkor megfogalmazott célok ma is fontosak, ezért a célkitűzések megvalósítására kiemelt
figyelmet kell fordítani.
II. Célkitűzés
Az Idősbarát Önkormányzat Díj alapítói (lásd: 58/2004. (VI. 18.) ESzCsM-BM együttes
rendelet) azt a célt tűzték ki, hogy a díj járuljon hozzá a helyi szintű aktív önkormányzati
időspolitika megerősítéséhez, ismerje el az önkormányzatok idősekért vállalt cselekvő
felelősségét, és mindezek szellemében végzett önkormányzati idősügyi tevékenységek
konkrét eredményeit. A pályamű olyan megvalósult közösségi programokat mutat be,
amelyek a település idősebb lakossága részéről aktivitást igényelnek, lehetővé teszik a
részvételt és az értékteremtés elismerését biztosítják.
Az alapítók a díjazással kívánnak hozzájárulni ahhoz, hogy a helyi döntéshozók fokozott
figyelmet fordítsanak az idős emberekre a következő kiemelt cél teljesítésével is:
Kortárs önkéntesek bevonása az idős korosztály közösségi, kulturális részvétele,
életminőségének általános javítása érdekében.
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Tapasztalatok alapján hatékony módja az idős korosztály életminőségének javítása és a
személyközpontú gondoskodás terén a kortársak bevonása. A kortárs segítés
hatásmechanizmusának alapját az szolgáltatja, hogy a segítői folyamat résztvevői ugyanahhoz
a korosztályhoz tartoznak, így feltehetőleg hasonló élményanyaggal rendelkeznek az adott
életszakaszra jellemző pszichológiai feladatokkal kapcsolatban. Ez adja az empátiás megértés
és az aktív hallgatás bázisát, melyen keresztül megvalósul a segítő beszélgetés, és
támasznyújtás (Vincent J D'Andrea&Peter Salovey, Peer counseling: skills and perspectives,
1983).
A pozitív hatás kölcsönös: a nyugdíjas korú önkéntes megtapasztalja, hogy – bár az aktív
munkaerőpiacot maga mögött hagyta – a társadalom tartogat számára feladatot, szerepet,
amely által hasznosságtudata, önértékelése újra megerősödhet.
Támogatjuk mindazokat a kezdeményezéseket, amelyek nyugdíjas korú önkénteseket
mozgósítanak abból a célból, hogy bevonják kortársaikat a különféle fizikai, mentális és lelki
jóllétüket fejlesztő-segítő programokba; hogy a magányos időseket látogassák,
beszélgessenek velük, tájékoztassák a bűnmegelőzési lehetőségekről stb.
A Díj adományozásával a miniszterek szándéka elismerni az eddigi eredményeket, és felhívni
a figyelmet arra, hogy helyi szinten az önkormányzatok tehetnek legtöbbet az
információáramlás és a párbeszéd kialakítása révén az időspolitika érvényesüléséért, az elért
eredmények megismertetésével azok elismeréséért és a közösségek fejlődéséért.
A Díjat azok a helyi önkormányzatok nyerhetik el, amelyek:
1. ellátják mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály a hatáskörükbe utal, és ezen felül
2. megvalósítják az Idősbarát Önkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról szóló
58/2004. (VI. 18.) ESzCsM-BM együttes rendeletben meghatározott alábbi általános
követelményeket:
a) aktív tevékenységükkel – például pályázati lehetőségek kihasználásával – elősegítik az
időskorúak helyi szervezeteinek működését, illetve hozzájárulnak szabadidős
programjaik megszervezéséhez,
b) példamutató együttműködést alakítanak ki az idősügy területén tevékenységet folytató
helyi szervezetekkel, illetve személyekkel,
c) a helyi közösségi életbe, közéletbe, illetve annak alakításába széles körűen bevonják
az időskorú polgárokat, illetve szervezeteiket,
d) foglalkoztatási lehetőségek teremtésével ösztönzik, elősegítik az idősek meglévő
képességeinek megőrzését, tudásuk, tapasztalataik hasznosulását, életminőségük
javítását,
e) az a)-d) pontban meghatározottak megvalósításával kialakították a helyi idősbarát
politika azon rendszerét, amely hosszú távon biztosítja e területen az eredményes
működést.
III. A pályázók köre
Magyarország valamennyi helyi (települési, megyei, kerületi, fővárosi) önkormányzata
pályázatot nyújthat be, amennyiben eleget tesz a jogszabályokban előírt ellátási
kötelezettségeinek.
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IV. A pályázat tartalma
A pályázó önkormányzat bemutatja a helyi idősügyi tevékenységének rendszerét, a
fentiekben meghatározott általános és az értékelésnél előnyt jelentő szempontok teljesülését.
A pályázatban kerüljön bemutatásra a helyi önkormányzat kötelező feladatain felül végzett
idősügyi tevékenysége, kiemelt figyelmet fordítva az idősek közösségi részvételének
erősítésére, társadalmi részvétel elősegítésére és a társadalmi párbeszéd folyamatosságára,
illetve a helyi közösségépítő tevékenységekre.

V. Főbb értékelési szempontok
A pontos értékelési szempontokról és az értékelés menetéről az Értékelési szempontok című
dokumentumból tájékozódhat, amely a kormányzati portálon (www.kormany.hu/hu/emberieroforrasok-miniszteriuma) megtekinthető, onnan letölthető. Alapelv, hogy csak az az
önkormányzat díjazható, amely a jogszabályokban előírt kötelezően ellátandó feladatainak
eleget tesz, és ezen túlmenően az innovatív, az idősek függetlenségét, társadalmi részvételét,
önmegvalósítását, méltóságának megőrzését, aktivitását biztosító tevékenységek
megvalósulását és a helyi közösségben való részvételének erősítését segíti.
A pályaműből legyen megismerhető, hogy milyen önkormányzási elvek és koncepciók állnak
a helyi időspolitika hátterében, milyen célok határozzák meg az idősek életét érintő
önkormányzati döntéshozatalt és döntésvégrehajtást, az önkormányzat az elfogadott idősügyi
alapelvekkel összhangban a programokat hogyan valósítja meg, valamint ezek az
intézkedések hogyan járulnak hozzá az idősek jóllétéhez. Továbbá a pályázó önkormányzat
jelenítse meg, hogy milyen kezdeményezésekkel, konkrét intézkedésekkel élt, illetve milyen
kezdeményezéseket támogatott annak érdekében, hogy a településen az idősebb és fiatalabb
korcsoportok tagjai egymással folyamatos kapcsolatot tartsanak, információáramlással és
párbeszéddel segítsék egymást a társadalmi szemlélet fejlesztése érdekében, mit tesz a helyi
közösségi életbe történő bevonás érdekében. A pályáztató az értékelés során figyelembe veszi,
hogy a pályázó önkormányzat az adottságaitól – településmérettől, demográfiai helyzettől,
rendelkezésre álló erőforrásoktól stb. – függően hogyan valósítja meg tevékenységét.
VI. A Díj odaítélésekor előnyt jelent:
a) Időseket segítő, támogató civil szervezetekkel, jogi személyiséggel nem rendelkező
szerveződésekkel való együttműködés, idősügyi tanács működtetése.
b) Az idősek aktív testmozgását elősegítő gyaloglóklub létrehozása, az Országos
Gyalogló Idősklub hálózathoz való csatlakozás (ezzel kapcsolatban bővebb információ
a gyaloglo@emmi.gov.hu e-mail-címen kérhető).
c) A településen demenciával kapcsolatos, az érintetteket és családtagjaikat segítő
program működik az önkormányzat támogatásával. Ilyen lehet például az Alzheimer
Cafe-hálózat, mellyel kapcsolatban bővebb információ a http://alzheimercafe.hu/
oldalon található.
d) Önálló munkakörben idősügyi referenst alkalmaz.
Az előnyt jelentő feltételek teljesüléséről a Pályázati űrlap II. 8-12. pontjában kell beszámolni
és azokért az Értékelési szempontok között szereplő plusz pont adható.
A pályázatok tartalmi értékelését az Idősbarát Önkormányzat Díj Bizottság végzi, amelynek
összetételét az 58/2004. (VI. 18.) ESzCsM-BM együttes rendelet szabályozza.
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VII. A pályázat benyújtásának módja
A pályaműveket a Pályázati űrlap kitöltésével kell elkészíteni, amely a kormányzati
portálról (www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma) tölthető le.
A díj elnyerésére készített pályamű elkészítésekor kérjük, törekedjen a tömör, lényegre törő
fogalmazásra.
A pályamű elkészítésekor kérjük, hogy a 65 év felettieket tekintse időskorúaknak.
A pályamű a Pályázati űrlapban megjelölt terjedelmű. Kizárólag a dokumentum 3.1.
pontja bővíthető további sorokkal. Az űrlapot Times New Roman betűtípussal, 12-es
betűmérettel, sorkizárással és szimpla sorközzel kell kitölteni.
A terjedelembe nem számítanak bele az esetleges mellékletek, amelyek száma maximum
10 db lehet. A mellékleteknek a pályázatban benyújtott tevékenységekhez szorosan kell
kapcsolódniuk. Képek esetén azokat jpg formátumban kell csatolni.
Az ajánlott mellékletek közül egyiket sem kötelező benyújtani a pályázatokhoz, ugyanakkor az
értékelés során fontos szempontot jelenthet a pályaműveket kiegészítő anyagok bemutatása,
amennyiben azok lényegre törően és a megadott terjedelemben kerülnek csatolásra.
Különösen igaz ez az időseket képviselő lakossági csoportoktól, szervezetektől kapott
ajánlásokra, amelyben kérjük, hogy a támogatók írják le, miért ajánlják önkormányzatukat
díjazásra, és az önkormányzati tevékenységek hatásait saját és a képviselt lakossági csoport
szempontjából mutassák be.
Ajánlott mellékletek:
1. Ajánlás(ok) az önkormányzattal együttműködő, időseket képviselő szervezetektől az
önkormányzat pályaművének támogatásához.
2. Nyilatkozat az önkormányzat idősügyi koncepciójának, stratégiájának, cselekvési
tervének meglétéről.
3. Az önkormányzat idősügyi tevékenységét bemutató dokumentumok (újságcikkek,
tájékoztató anyagok, fényképek stb.).
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy 15 MB-nál nagyobb levelet az e-mail fiók nem tud
fogadni!
A pályaművet az aláírásra jogosult személy (közgyűlési elnök, polgármester) aláírásával
ellátva – akadályoztatás esetén a helyi rendelet szerint helyettesítésre jogosult személy
meghatalmazása és annak megküldése kötelező –, kizárólag elektronikus úton, pdf és az
adatok feldolgozásának megkönnyítése érdekében doc vagy docx formátumban kell
benyújtani a következő címre:
idosbarat@emmi.gov.hu
A tárgy rovatában kérjük, az „Idősbarát Önkormányzat Díj – település neve” feliratot
szíveskedjenek feltüntetni!
A pályázatok beérkezésének határideje: 2020. szeptember 10. (csütörtök) 23 óra 59 perc.
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A pályázat kiírói fenntartják maguknak a jogot, hogy a pályázati felhívásban megadottakon
túl egy alkalommal további információkat, kiegészítéseket kérjenek a pályázótól, amennyiben
ezt az értékelési folyamat során szükségesnek találják.
VIII. A díjak és a díjátadás
A legjobbnak ítélt pályaművek benyújtóinak a 2020. évi Idősbarát Önkormányzat Díjat és az
elismerést tartalmazó oklevelet adományozzák, és az Idősek Világnapjához kapcsolódó
díjátadó ünnepség keretében ez évtől kezdve díjazottanként 1 500 000 Ft jutalomban
részesítik. A pénzjutalom az idősügy területén használható fel az önkormányzatok
gazdálkodására vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.
A Díj összegét az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Belügyminisztérium egyenlő
arányban finanszírozza. Ennek az EMMI-re eső részét Magyarország 2020. évi költségvetése
XX. fejezet 20/16/6 2. Idősügyi programok részfeladata biztosítja, míg a Belügyminisztérium
a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 1. Belügyminisztérium igazgatása cím költségvetése
terhére teljesíti.”
Dr. Pintér Sándor
belügyminiszter

Prof. Dr. Kásler Miklós
emberi erőforrások minisztere

MEGJELENT A LÖGY PROGRAM 2020. ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Program alapvető célja a legjobb önkormányzati
gyakorlatok feltérképezése, és megismertetése az ország más önkormányzataival. Az
innováció és a helyi közszolgáltatások fejlesztése, a helyi összefogás és a közösségek
erősítése minden eddiginél nagyobb jelentőséget nyernek a koronavírus okozta
veszélyhelyzetben, ezért nem halasztottuk el az idei pályázati kiírást, hanem módosítva az
eljárásrendet, modern infokommukikációs eszközök alkalmazásával meghirdetjük azt.
A 2020. évi pályázat fő témája:
"Helyreállítás és újjáépítés a járvány okozta károk enyhítésére – jól bevált önkormányzati
innovációk"
- melyen belül öt kapcsolódó altémában várjuk 2020. július 2-ig az önkormányzatok
pályázatait.
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Tisztelt Önkormányzati Vezetők!
Rendkívüli időket élünk, és abban mindenki egyetérthet, hogy új korszak kezdődött a
koronavírus járvány terjedése miatt. Jóslatok születnek a közeli, távoli jövőre nézve; az
azonban bizonyos, hogy az önkormányzatok számos újfajta kihívással szembesülnek, és még
újabbak jönnek. Az is biztos, hogy az innováció és a helyi közszolgáltatások fejlesztése, a
helyi összefogás és a közösségek erősítése minden eddiginél nagyobb jelentőséget nyer.
A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok programja Irányító Bizottsága hosszas mérlegelés
után úgy döntött, hogy folytatja és meghirdeti a program 2020-as pályázati szakaszát,
módosítva az eljárásrendet és a módszereket. A döntéssel azt szeretnénk megerősíteni, hogy
továbbra is hiszünk a helyi közösségek összefogásának, a helyi demokráciának az erejében, az
önkormányzatok rátermettségében, és minden lehetséges eszközzel hozzá kívánunk járulni az
önkormányzataink segítéséhez az új kihívások kezelése során. A program irányítói mindent
megtesznek, hogy az új módszerekkel is működjön ez a kapacitásépítési eszköz. Sok
szakember dolgozik otthonról, és a modern technológia segítségével továbbra is nyitva áll a
lehetőség, hogy tanuljanak egymástól az önkormányzatok. Számos jól bevált módszer és
innováció született a magyar önkormányzatoknál. A módosított programunkban ezeknek az
élő eszköztárát szeretnénk elérhetővé tenni az önkormányzatok számára.
Azok számára szeretnénk fórumot nyitni, azokat szeretnénk inspirálni, akik a jelenlegi
rendkívüli helyzetben a helyi gazdasági károk elkerülésén, enyhítésén fáradoznak, és
készülnek a járvány utáni gazdasági, társadalmi egyensúly helyreállításra. Számos
bizonytalansági tényező nehezíti a helyzetet. Ennek ellenére tegyük meg a legtöbbet, ami
módunkban áll. Az Irányító Bizottság, és az abban résztvevő szervezetek
(Belügyminisztérium, e- Demokrácia Alapítvány, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Homo
Oecologicus Alapítvány, Innovációs és Technológiai Minisztérium, Magyar Faluszövetség, a
Magyar Önkormányzatok Szövetsége, Országos Polgárőr Szövetség, Települési
Önkormányzatok Országos Szövetsége) az alábbi pályázati kiírással és online
tudásprogrammal is arra ösztönzi az önkormányzatokat, hogy használják fel egymás
innovációit; tanuljunk egymástól, gondolkodjunk közösen a közös célok érdekében.
A program célja
A Program célja a legjobb önkormányzati gyakorlatok feltérképezése, és megismertetése az
ország más önkormányzataival, a nemzetközi szakmai közélettel.
Az új és innovatív helyi megoldások feltérképezése, illetőleg az ilyen megoldásokat nyújtó
önkormányzatok tudásának és tapasztalatának terjesztése a hasonló problémával küszködő
önkormányzatok körében, a jobb közszolgáltatások biztosítása, s a településvezetésben a
magasabb színvonalú teljesítmény elérése érdekében. A Program által kezdeményezett
tudásátadási folyamat azonban nemcsak azokat az önkormányzatokat segíti, amelyek új
megoldásokhoz jutnak, hanem azokat is, amelyek a gyakorlatokat kialakították. Hiszen a
tudásátadás nemcsak írott formában, hanem nyílt napokkal és a kollégákkal való konzultáció
során valósul meg. E konzultációkon kitűnő új ötleteket kaphat az átadó önkormányzat is a
kialakított gyakorlatok továbbfejlesztésére.
A kiválasztott „Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok” a címmel járó díj mellett hivatalos
elismerést is jelent az önkormányzatok számára, amely elismerés az önkormányzati dolgozók
és helyi lakosok büszkesége lesz.
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A Program hozadéka lehet az is, hogy – a helyi közösségek fejlődésének segítése érdekében –
felhívja a központi kormányzat figyelmét az erős és felelősségteljes önkormányzatokra,
továbbá a jobb önkormányzati feladatellátás és az innovációk támogatásának
szükségességére.
Témák: Egy fő téma kerül meghirdetésre 2020-ban:
Helyreállítás és újjáépítés a járvány okozta károk enyhítésére – jól bevált önkormányzati
innovációk
Öt altémában lehet pályázni, valamennyinél a hangsúly azokon a már sikerrel alkalmazott,
bevált jó gyakorlatokon van, amik a járvány utáni helyreállításban, újrakezdésben is
hasznosak lesznek:
1. Helyi gazdaságélénkítési, önkormányzati tőkevonzási jó gyakorlatok
2. Társadalmi felzárkózási jó gyakorlatok – a szegénység elleni küzdelem hatékony helyi
módszerei
3. Helyi közbiztonsági jó gyakorlatok
4. Önkormányzati jó gyakorlatok az idősellátásban
5. Önkormányzati innovációk – bármely (a fenti négy témakörön kívüli) önkormányzati
hatáskörbe tartozó, már végrehajtott jól működő tevékenység
A program 2020. évi ütemezése:
 2020-as pályázati szakasz meghirdetése: 2020. május 4.
 Pályázatok benyújtásának határideje: 2020. július 2. 24:00
 A pályázati szakaszban az 5 pályázati témakörben 5 online konferenciára kerül sor:
Zoom konferenciát szervezünk, amihez bárki csatlakozhat 2020. május 1. és 2020.
június 1. között.
 Beérkezett pályázatok írásbeli értékelése: 2020. augusztus 1-ig
 Helyszíni/online megbeszéléseken keresztüli szakértői értékelések, beszélgetések:
2020. szeptember 30-ig, az alábbiak szerint:
A korábbi módszertanhoz képest jelentős változás, hogy amennyiben a járványügyi helyzet
továbbra is szükségessé teszi, online történik a helyszíni ellenőrzés. Ez azt jelenti, hogy
elvárjuk a pályázóktól, hogy arra a fél napra tegyék lehetővé az Interneten keresztül azokkal a
kulcsszemélyekkel a konferenciabeszélgetést, akiket előzetesen a szakértők megjelölnek. A
félnapos, pontos napirendek szerint zajló intenzív szakmai eszmecsere, online közvetítés a
pályázó által megjelölt helyi felelőssel lehetővé teszi azt is, hogy a korábbiaktól eltérően akár
minden IB tag és szakértő bekapcsolódhasson a helyszíni ellenőrzésbe.
 Felkészítő tréning az offline/online prezentációs döntőre 2020. október folyamán.
 Prezentációs döntő (offline vagy online záró-konferencia) 2020. november 25.
 Online vagy offline helyi szakmai napok a nyerteseknél 2020. november 25-e és
2021. március 31-e között.
Díjak:
 Oklevél és kitüntetés a polgármesternek, tartós táblák az önkormányzatnak, amit
kihelyezhet az önkormányzat a hivatala külső, belső falára.
 Minden témakör első három helyezettjének lehetősége nyílik televíziós műsorban való
országos bemutatkozásra (visszajelzésre vár).
 Szakmai tanulmányúton való részvétel (HA ERRE A KÖRÜLMÉNYEK
LEHETŐSÉGET NYÚJTANAK) vagy pénzjutalom: az első helyezettek minden
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témakörben 1 millió Ft-ot, második helyezettek 800 ezer Ft-ot, harmadik helyezettek
500 ezer Ft-ot használhatnak fel szabadon (előzetes egyeztetést követően) a díjazott
témakörben 2021. február 28-i elszámolással. (visszajelzésre vár)
 Valamennyi
díjazottnak
lehetősége
nyílik
változásmenedzsment
online
településvezetői tréningen részt venni; önkormányzati vezető vezetési személyes
tanácsadást, coachingot kap, előre egyeztetett feltételekkel. (visszajelzésre vár)
Tanulási program
A pályázati szakaszban az 5 pályázati témakörben 5 online konferenciára kerül sor: Zoom
konferenciát szervezünk, amihez bárki csatlakozhat 2020. május 1. és 2020. június 1. között.
A konferenciák maximum 2-3 óra időtartamban kerülnek megrendezésre. Felkészült
előadókat kérünk fel, akik egyrészt átfogó képet adnak röviden 10 percben az aktuális
témában a magyar önkormányzatok helyzetéről, eddigi eredményekről, majd kormányzati
releváns szakemberek aktuális tájékoztatást adnának az adott témáról, központi törekvésekről.
A végén kerül sor moderált beszélgetésre a résztvevőkkel. A konferenciák célja, hogy
feltárjuk, pontosítsuk a témaköreinket, beszélgessünk a jövőbeni lehetőségekről, tervekről és
inspirációkat nyújtsunk és gyűjtsünk egymástól egymásnak.
A program az új globális válság miatt új lokális elemmel egészül ki: nemzetközi
önkormányzati szakmai hálózatunkon keresztül más európai országok önkormányzatainak
hatékony helyi válaszait, megoldásait mutatjuk be és a hazai eredményeket is népszerűsítjük.
Célunk, hogy élő tudásbázisként segíthessük az önkormányzatokat a jobb hatékonyság és új
megoldások érdekben.
A teljes pályázati kiírás: ITT található.
A pályázati formanyomtatványok altémánként a TÖOSZ honlapján érhetők el.
Várjuk a pályázatokat!
Önkormányzati üdvözlettel:
dr. Gyergyák Ferenc
TÖOSZ főtitkár
Készítette: Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége – www.toosz.hu
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KERESSÜK A LEGVIRÁGOSABB BALKONOKAT ÉS KERTEKET
„Virágos balkonok, virágos kertek” címmel pályázatot hirdet a
Magyar Turisztikai Ügynökség.
Indul a Virágos Magyarország verseny – a Magyar
Turisztikai Ügynökség május 15. és július 1. között várja
azokat az erkélyekről és kertekről készült fotókat, amelyek
megmutatják, hogy milyen dísznövények, egynyári- és évelő
virágok, fűszernövények szépítik a balkonokat, erkélyeket,
kerteket. A legjobb pályázatok benyújtói értékes kertészeti
utalványt kapnak.
Május 15-én indul a „Virágos balkonok, virágos kertek” elnevezésű, pályázat, a Magyar
Turisztikai Ügynökség több mint hat héten át várja az előkertekről és erkélyekről készült
fényképeket. A negyedszázadosnál is hosszabb múltra visszatekintő Virágos Magyarország
verseny hazánk legnépszerűbb környezetszépítő kezdeményezése, idén, a pandémiás
körülményekhez igazodva átalakul. A verseny 27 éves fennállása alatt még egyszer sem
maradt el, így idén, a helyzethez alkalmazkodva is megrendezzük a Virágos Magyarországot,
csak egy különleges formában. 2020-ban az önkormányzatok helyett az egyéni erőfeszítéseket
ismerjük el, így kaphat díjat a legszebb balkonkert, a legvirágosabb előkert tulajdonosa –
mondta az MTÜ vezérigazgatója. Guller Zoltán abban bízik, hogy az átalakult verseny a hazai
díszkertész szakmának is támogatást nyújthat ebben a példa nélküli helyzetben.
Pályázni 2020. május 15-től lehet összesen 6 db balkonkerti/előkerti fotóval és egy legfeljebb
400 karakteres leírással, 2 kategóriában („Legvirágosabb balkon” és „Legvirágosabb
előkert”). A fotókat július 1-jéig várják a szervezők a Virágos Magyarország
Környezetszépítő Verseny honlapján (palyazat.viragosmagyarorszag.hu).
A verseny fővédnöke Borbás Marcsi, a szakmai zsűri tagja Bálint Gyuri bácsi és számos
neves kertészeti szakember, akik kategóriánként az első 3 legvirágosabb balkont és előkertet
díjazzák majd 150 ezer forintos kertészeti utalványokkal az augusztusi eredményhirdetésen.
Ezen kívül 7-7 pályázatot 100 ezer forint értékű kertészeti utalvánnyal jutalmazzuk, továbbá
egyedi, tematikus díjakat is kiosztunk a különleges pályaműveket beküldők között. A
közönség is szavazhat kedvenceire, mindkét kategória 3-3 legnépszerűbb pályázata 100 ezer
forint értékű kertészeti utalványt nyer.
További információ:
www.palyazat.viragosmagyarorszag.hu
www.palyazat.viragosmagyarorszag.hu/versenyfelhivas
www.viragosmagyarorszag.hu
www.facebook.com/viragosmagyarorszag/

Készítette: Magyar Turisztikai Ügynökség
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ISMÉT LEHET PÁLYÁZNI AZ EURÓPAI ÖRÖKSÉG CÍMRE
A kulturális örökség védeleméért felelős miniszter 2020-ban ismét meghirdeti az Európai
Örökség cím elnyerésére pályázó helyszínek nemzeti szintű előzetes kiválasztására vonatkozó
pályázatot. Az előző pályázati ciklusban az Európai Bizottság döntése alapján, kilenc másik
európai helyszín mellett Szentendre városa is elnyerte az elismerő címet.
Az Európai Örökség cím általános célkitűzése, hogy az európai polgárokban, különösen a
fiatalokban, az európai történelem és kulturális örökség közös értékeire és elemeire alapozva
megerősítse az Európai Unióhoz való tartozás érzését, megszilárdítsa a nemzeti és regionális
sokszínűség elismerését és élénkítse a kultúrák közötti párbeszédet. Ennek érdekében a cím
egyrészt azon helyszínek szimbolikus értékének hangsúlyozására és ismertségének növelésére
törekszik, amelyek jelentős szerepet töltöttek be Európa történelmében és kultúrájában
és/vagy az Európai Unió építésében, másrészt az európai polgárok Európa történelméről és az
Unió építéséről, továbbá közös, de eltérő kulturális örökségéről, különösen az európai
integráció folyamatának alapját képező demokratikus értékekről és emberi jogokról szóló
ismereteinek gyarapítását célozza.
Mindezzel összhangban az európai uniós fellépésben közreműködő helyszínek
megismerhetőségük fokozása mellett európai jelentőségük kiemelésére, a régió vonzerejének
növelése-, gazdasági- és fenntartható fejlődése előmozdítására, az európai polgárok közös
kulturális örökségükkel való megismertetésére, a kultúrák közötti párbeszéd élénkítésére, a
kulturális örökség, illetve a kortárs művészeti és alkotói tevékenységek közötti szinergiák
ösztönzésére, illetőleg a tapasztalatok és a legjobb gyakorlatok megosztásának uniószerte
történő elősegítésére törekszenek.
A helyszínek kiválasztása egy nemzeti előzetes és egy uniós szakaszban történik az Európai
Örökség cím célkitűzéseihez kapcsolódóan jelentős tapasztalattal és szakértelemmel
rendelkező szakértők bevonásával. A pályázaton az egyes helyszínek önállóan, továbbá
nemzeti tematikus-, vagy transznacionális helyszínként indulhatnak.
Az Európai Örökség címet eddig 25 tagország 48 helyszíne nyerte el, köztük négy
magyarországi pályázó helyszín: 2015-ben a Páneurópai Piknik Emlékpark, 2016-ban a Liszt
Ferenc Zeneakadémia, 2018-ban a Dohány utcai Zsinagóga, 2020-ban pedig Szentendre
városa.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. június 30.
Teljes pályázati felhívás
Formanyomtatvány – nemzeti helyszín
Formanyomtatvány – nemzeti tematikus helyszín
Formanyomtatvány – transznacionális helyszín
Pályázati útmutató
Pályázati ütemterv
Forrás: www.kormany.hu, Miniszterelnökség
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AZ
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JELENTŐS

TÁMOGATÁSBAN

RÉSZESÜLNEK

AZ

ÖNKÉNTES

MENTŐSZERVEZETEK

Az idei esztendőben száztizenöt önkéntes mentőszervezet jut pályázati támogatáshoz központi
forrásból. Az erre vonatkozó döntést május 8-án hagyta jóvá a BM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója.
Az önkéntes mentőcsoportok megalakítását és működésük szervezett kereteinek
megteremtését nyolc évvel ezelőtt kezdeményezte a katasztrófavédelem. A központi, majd a
területi rendeltetésű mentőszervezetek megalakítása és minősítése után a járási és települési
szintű szervezeteket hívták életre. Ezek a csapatok ma már jól kiegészítik a hivatásos
katasztrófavédelem munkáját, képesek hatékonyan, a hivatásosok irányítása mellett működni.
Az önkéntes mentőszervezetek erősítésének elsődleges célja a települések önvédelmi
képességének növelése volt. A szervezetek bevonásával nő azoknak a létszáma, akik helyben
vállalhatnak szerepet a károk, különös tekintettel a viharkárok felszámolásában és a
helyreállítási munkálatokban. Jelenleg országosan több mint húszezer önkéntes áll
beavatkozásra készen az emberek biztonsága érdekében.
A mentőszervezetekben tevékenykedők létszámának növekedésével arányosan a
beavatkozások száma is emelkedett, 2019-ben már háromszáz katasztrófavédelmi műveletben
vettek részt az önkéntes mentőszervezetek. A beavatkozásokhoz azonban nemcsak
elhivatottságra és szakmai tudásra, hanem megfelelő felszereltségre, a kor kihívásainak
megfelelő technikai eszközökre is szükség van.
A korábbi évekhez hasonlóan a katasztrófavédelem 2020-ban is kiírta azt a pályázatot, amely
az önkéntes mentőszervezetek tevékenységéhez kapcsolódó technikai eszközök, működési
költségek finanszírozására, védőruházattal való ellátásukra, valamint a mentőszervezet tagjai
oktatásának, vizsgáztatásának támogatására nyújt lehetőséget a központi költségvetésből.
Az Önkéntes mentőszervezetek 2020. évi támogatásáról készült dokumentum megtekinthető
az alábbi linkre kattintva www.katasztrofavedelem.hu, a cikk alján, a kapcsolódó
dokumentumok résznél.
Forrás: www.katasztrofavedelem.hu

EZER ÉV MAGYAR KATONÁI ÉS HŐSTETTEI
1000 év katonái címmel hirdetett vetélkedőt a Honvédelmi Minisztérium. A megmérettetés
célja, hogy a fiatalok megismerkedjenek a múlt magyar katonahőseivel és a jelenkori Magyar
Honvédséggel. 2020-ban Zrínyi Miklós költő és hadvezér születésének 400. évfordulójára
emlékezünk. Az évforduló alkalmából az Országgyűlés 2020-at Zrínyi-emlékévvé
nyilvánította, hiszen történelmünk legendás alakja nemcsak költészetével, hanem politikusi és
katonai tevékenységével is marandót alkotott. A Honvédelmi Minisztérium az emlékévben az
iskolákat is motiváló, kétfordulós honvédelmi csapatverseny formájában ismerteti meg a
fiatalokkal a magyar hadtörténelem kiemelkedő eseményeit: ez az 1000 év katonái
vetélkedősorozat, amelyet május 3-án, Zrínyi születésének négyszázadik évfordulóján
hirdettek meg.

Önkormányzati Hírlevél 2020. évi 12. szám
Önkormányzati Tudástár XI.

51

„Évek óta megrendezzük a Haditorna versenysorozatot, amelynek célja, hogy megszólítsuk a
fiatalokat, és megmérettetési lehetőséget biztosítsunk számukra” – mondta a honvedelem.hunak a versenyről dr. Ruszin Romulusz, a tárca humánpolitikáért felelős helyettes államtitkára.
„Idén ugyanakkor szellemi vetélkedőt is hirdetünk, amelynek során a magyar történelem,
hadtörténelem jeles eseményeit szeretnénk központi témává tenni. Olyan események ezek,
amelyekre méltán lehetünk büszkék, a Zrínyi-emlékév pedig remek alkalom a felidézésükre.”
A jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel a verseny első fordulója online formában
folyik, a második fordulót pedig tervezetten 2021 májusában tartja a minisztérium. A
megmérettetés célja, hogy a fiatalabb korosztály képviselői játékos körülmények között
kerüljenek közelebb a Magyar Honvédséghez, megismerjék a magyar hadtörténelem győztes
eseményeit, technikai eszközeit, és ezt összevethessék a modern kor vívmányaival, az
újonnan vásárolt felszerelésekkel, haditechnikai eszközökkel. „Szeptember 17-éig lehet
jelentkezni” – tudtuk meg dr. Ruszin Romulusztól. „Az első forduló lezárása február 2-án
lesz, Zrínyiék egyik legnagyobb hőstette, az eszéki híd felgyújtása évfordulóján. A következő,
gyakorlati fordulóban a tíz legjobb eredményt elért csapat vesz majd részt: ez interaktív,
többnapos, többlépcsős verseny lesz az elképzelések szerint. A múlt és a jelen találkozik majd
itt, hiszen éppúgy jelen lesznek hagyományőrzők, mint napjaink katonái és a mai
haditechnikai eszközök.”
A jelentkezés természetesen nem kötött. „A fő célközönség a kadétprogramban részt vevő
diákok köre, de direktben megszólítottuk azokat az intézményeket is, amelyek a Zrínyi-család
valamelyik tagjáról kapták a nevüket. Ugyanakkor remélem, nagyobb lesz majd az étvágy, és
további iskolák is kedvet kapnak majd hozzá, hogy foglalkozhatnak a magyar
hadtörténelemmel, a diákok pedig testközelből találkozhatnak magyar katonákkal, a Magyar
Honvédség technikai eszközeivel” – emelte ki dr. Ruszin Romulusz.
A végső megmérettetésnek a komáromi Monostori erőd ad majd helyszínt, de mint a helyettes
államtitkár elmondta, nem titkoltan hagyományteremtő céllal rendezik meg a versenyt, vagyis
a következő években további történelmi emlékhelyek is bekerülnek majd a programba.
A kétfordulós vetélkedőről, valamint a jelentkezés feltételeiről további részletek a
www.honvedelem.hu/1000-ev-katonai oldalon olvashatók.
Forrás: www.kormany.hu (honvedelem.hu)

50 MILLIÁRD FORINTOS ÚJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS JELENT MEG A KKV-K
TÁMOGATÁSÁRA

A gazdaságvédelmi akcióterv keretében új pályázati felhívás jelent meg a mikro-, kis- és
középvállalkozások (kkv) támogatására 50 milliárd forintos keretösszeggel – jelentette be
György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) államtitkára május 14-i
online sajtótájékoztatóján.
Kiemelte: a támogatási konstrukció a vállalkozások hatékonyságának növelését, a
munkahelyek megtartását és új munkahelyek teremtését segíti. Először a központi régión
kívüli, a konvergenciarégiókban működő kkv-k jelentkezhetnek, de hamarosan megjelenik az
a felhívás is, amelyre ugyanilyen feltételekkel lehet majd Budapestről és Pest megyéből
pályázni.
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A konstrukció magyar, high-tech és zöld, ugyanis döntő többségében magyar tulajdonú
vállalkozásokat támogatnak abban, hogy csúcstechnológiájúvá és energiahatékonyabbá,
zöldebbé váljanak - fejtette ki az államtitkár.
A kiírás eltér az eddigiektől, mert egységes pályázati konstrukció keretében lehet jelentkezni
olyan célokra, amelyek a vállalkozások hatékonyságát növelik - hangsúlyozta György László.
A korábbi kiírásoknál különböző konstrukciókra kellett pályázni, ha a vállalkozás eszközt
kívánt vásárolni, fejleszteni, digitalizálni vagy energiahatékonysági beruházást szeretett volna
végrehajtani, illetve ha foglalkoztatási támogatást vagy képzési forrásokat akart igénybe venni
- jelezte az államtitkár.
Nagy előnye a mostani kiírásnak, a jelentős mozgástér annak kiválasztásában, hogy a pályázó
milyen eszközt tart alkalmasnak a munkahelyek megőrzésére, a hatékonyság növelésére saját
vállalkozásánál - hangsúlyozta György László.
A tervezett beruházás, fejlesztés költségének 70 százaléka fedezhető a pályázatból.
A támogatás feltétele, hogy az idén áprilisi foglalkoztatotti létszám 90 százalékát meg kell
tartani. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent, ha ennél többet tart meg a vállalkozás, vagy új
munkahelyeket hoz létre a következő másfél évben - hívta fel a figyelmet az államtitkár.
A kiírásra az 5 és 249 munkavállaló közötti létszámot foglalkoztató vállalkozások
jelentkezhetnek. Öt és kilenc foglalkoztatott között munkavállalónként 1,5 millió forintra, 10
és 49 fő között munkavállalónként 1 millió forintra, 50 és 249 között pedig
munkavállalónként félmillió forintra lehet pályázni.
Az első pályázatokat május 29-től lehet beadni a www.palyazat.gov.hu oldalon keresztül.
György László kiemelte: transzformált pályázatról van szó, tehát a vállalkozások
visszatérítendő forrást kapnak, és akkor válik a támogatás vissza nem térítendővé, ha teljesítik
a pályázati kiírásban szereplő kritériumokat.
Így azonnal oda tudják adni a forrásokat, a likviditás a koronavírus-válság idején különösen
fontos - mutatott rá az államtitkár. Hozzátette, hogy a tárca várakozása szerint június első
felében már lehetnek kifizetések.
Forrás: www.kormany.hu (MTI)
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2. Fejezet – Önkormányzati Tudástár XI. – Tájékoztatás a
koronavírus terjedés megakadályozására vonatkozó
intézkedésekről, eljárásrendről X.

A járványhelyzettel összefüggő jogszabályfigyelő
211/2020. (V. 16.) KORM. RENDELET A FŐVÁROSI VÉDELMI INTÉZKEDÉSEKRŐL
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény
rendelkezéseire, a 9. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII.
törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15.
cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) E rendelet hatálya Budapest főváros területére terjed ki.
(2) Az e rendelet hatálya alá tartozó területen a kijárási korlátozásról szóló 71/2020.
(III. 27.) Korm. rendeletben meghatározott kijárási korlátozás megszűnik.
(3) E rendelet hatálya alá tartozó területen az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető
tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek
elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt
veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: veszélyhelyzeti rendelet) az e rendeletben meghatározott eltérésekkel
alkalmazható.
2. Általános védelmi intézkedések
2. §
(1) Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban
élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség
szerint legalább 1,5 méter távolságot (a továbbiakban: védőtávolság) tartani.
(2) Mindenki köteles üzletben történő vásárlás és tömegközlekedési eszközökön való
tartózkodás során a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő)
viselni.
(3) A védőtávolság megtartása mellett a közterületek, parkok és szabadtéren lévő
játszóterek is látogathatóak.
3. Idős honfitársainkra vonatkozó védelmi intézkedések
3. § (1) Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet,
drogériát, gyógyszertárat, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletet 9.00 óra
és 12.00 óra közötti időben látogathatja.
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(2) Az élelmiszerüzletben, drogériában, gyógyszertárban, gyógyszert, gyógyászati
segédeszközt forgalmazó üzletben 9.00 óra és 12.00 óra közötti időben az ott
foglalkoztatottak kivételével kizárólag az (1) bekezdés szerinti személy tartózkodhat.
(3) Az e rendelet hatálya alá tartozó területen működő piac nyitva tartásának rendjéről
és a piacnak a 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának rendjéről a kerületi
önkormányzat e rendelettől eltérően rendelkezhet. A piac nyitva tartása alatt olyan
kizárólagos látogatási idősávot kell megállapítani, amely alatt a piacot kizárólag 65.
életévüket betöltött személyek látogathatják.
4. Az üzletekre, éttermekre, fürdőkre és egyéb intézményekre vonatkozó védelmi
intézkedések
4. § (1) Valamennyi üzlet nyitva tarthat és a vásárlók által látogatható.
(2) A vendéglátó üzlet – így különösen az étterem, a kávézó, a cukrászda, a büfé, a
presszó – kerthelyiségében vagy teraszán a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital
elfogyasztása megengedett.
(3) A vendéglátó üzleten belül – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos.
Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.
(4) A strand, valamint a szabadtéri fürdő nyitva tarthat és látogatható.
(5) A szabadtéri múzeum és állatkert nyitva tarthat és látogatható.
(6) A szolgáltatások szabadon bárki által igénybe vehetők, a szolgáltatás biztosítása
céljából működő üzlet nyitva tarthat és látogatható.
5. § (1) A védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosításáról a 4. §-ban
meghatározott látogatható hely üzemeltetője gondoskodik.
(2) A vendéglátó üzletben a védőtávolság betartását asztaltársaságonként kell érteni.
(3) A vendéglátó üzlet üzemeltetőjének e rendelet hatálybalépésétől 2020. szeptember
1. napjáig nem kell a közterülethasználati díjat megfizetnie a vendéglátó üzlet közterületen
működő terasza után.
5. A rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedések
6. § (1) A veszélyhelyzeti rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott korlátozások
érvényben maradnak azzal, hogy a vallási közösség szertartása, továbbá a polgári
házasságkötés és temetés, valamint a (3) bekezdés szerinti családi rendezvény megtartható.
(2) A vallási közösség szertartása, továbbá – a házasuló felek kivételével – a polgári
házasságkötés és temetés során biztosítani kell a védőtávolság megtartását.
(3) 2020. június 15. napjától a temetést, valamint a házasságkötést követő családi
rendezvény megtartható, ha a résztvevők száma nem haladja meg a 200 főt.
(4) 2020. június 15. napjától a házasságkötés és a házasságkötést követő családi
rendezvény vendéglátó üzletben, valamint szálláshelyen is megtartható és azon zenés
szolgáltatás biztosítható.
(5) A (3) bekezdés szerinti családi rendezvény során az e rendelet szerinti
védőtávolság betartása kötelező.
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6. A felsőoktatási intézményekre vonatkozó intézkedések
7. § (1) A felsőoktatási intézmény a hallgatók által a rektor döntése szerinti rendben
látogatható. A felsőoktatási intézmény kollégiuma hallgatók általi látogatása tilos.
(2) A védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosításáról a rektor
gondoskodik.
7. Záró rendelkezések
8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2020. május 18-án lép
hatályba.
(2) A 9. § 2020. június 1-jén lép hatályba.
9. § A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.)
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.
10. § (1) E rendelet hatálya alá tartozó területen az egészség és élet megóvása, valamint a
nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli
intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése nem alkalmazható.
(2) Felhatalmazást kap a kerületi önkormányzat polgármestere – mint a helyi
önkormányzat képviselő-testülete hatáskörének gyakorlója a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése alapján –, hogy önkormányzati rendeletben határozza meg a kerületi önkormányzat
területén működő piac nyitva tartásának és a 65. életévüket betöltött személyek általi
látogatásának szabályait.
(3) A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) 1. § (1) bekezdésétől
eltérően szabálysértést követ el, aki az e rendeletben meghatározott védelmi intézkedést,
valamint a védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosítására vonatkozó
szabályokat megszegi.
(4) A Szabs. tv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően a (3) bekezdés szerinti szabálysértés
esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer
forint.
(5) A (3) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a helyszíni bírság összege a Szabs. tv.
99. § (2) bekezdésétől eltérően ötezer forinttól százezer forintig, a szabálysértés ismételt
elkövetése esetén százötvenezer forintig terjed.
11. § Hatályát veszti a kijárási korlátozás Budapest fővárosban és Pest megye területén való
fenntartásáról szóló 169/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet.

Megjelent a Magyar Közlöny 112. számában.
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207/2020. (V. 15.) KORM. RENDELET A VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK KÖVETKEZŐ
ÜTEMÉRŐL

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény
rendelkezéseire, a 7. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII.
törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15.
cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) E rendelet hatálya – Budapest főváros kivételével – Magyarország területére terjed
ki.
(2) E rendelet hatálya alá tartozó területen a védelmi intézkedésekről szóló 168/2020.
(IV. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: védelmi intézkedésekről szóló rendelet) az e
rendeletben meghatározott eltérésekkel alkalmazandó.
2. A vendéglátó üzletekre vonatkozó védelmi intézkedések
2. § (1) A vendéglátó üzlet belső (zárt) részében – így különösen az étteremben, a
kávézóban, a cukrászdában, a büfében, a presszóban – a tartózkodás és a megrendelt étel,
illetve ital elfogyasztása – a (2) bekezdésben meghatározottak szerint – megengedett.
(2) A vendéglátó üzlet belső (zárt) részében
a) az ott dolgozók – a vendégek által látogatható területen – kötelesek a szájat
és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) viselni, és
b) a védelmi intézkedésekről szóló rendelet szerinti védőtávolság betartása
kötelező.
3. A játszóterekre vonatkozó rendelkezés
3. § A szabadtéren lévő játszótér nyitva tarthat és látogatható.
4. A szálláshelyekre vonatkozó védelmi intézkedések
4. § (1) A kereskedelemről szóló törvény szerinti szálláshely fogadhat vendéget, és a
vendégek számára az ott-tartózkodás megengedett.
(2) A szálláshelyen üzemeltetett vendéglátó helyiségekre a vendéglátó üzletekre
vonatkozó szabályok irányadóak.
5. A családi rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedések
5. § (1) 2020. június 1. napjától a temetést, valamint a házasságkötést követő családi
rendezvény megtartható, ha a résztvevők száma nem haladja meg a 200 főt.
(2) 2020. június 1. napjától a házasságkötés és a házasságkötést követő családi
rendezvény vendéglátó üzletben, valamint szálláshelyen is megtartható, és azon zenés
szolgáltatás biztosítható.
(3) Az (1) bekezdés szerinti családi rendezvény során a védelmi intézkedésekről szóló
rendelet szerinti védőtávolság betartása kötelező.
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6. Záró rendelkezések
6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2020. május 18-án lép
hatályba.
(2) A 7. § 2020. június 1-jén lép hatályba.
7. § A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.)
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.
8. § Felhatalmazást kap a települési önkormányzat polgármestere – mint a helyi
önkormányzat képviselő-testülete hatáskörének gyakorlója, a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése alapján –, hogy a vendéglátóhelyek közterület-használatának elősegítésére, akár a
rendelkezésre bocsájtott közterületek méretének növelésével, intézkedést tegyen.
9. § (1) A védelmi intézkedésekről szóló rendelet 10. § (4) bekezdésében az „e
rendeletben” szövegrész helyébe az „e rendeletben, valamint a védelmi intézkedések
következő üteméről szóló 207/2020. (V. 15.) Korm. rendeletben” szöveg lép.
(2) Hatályát veszti a védelmi intézkedésekről szóló rendelet 1. § (1) bekezdésében az
„és Pest megye” szövegrész.

Megjelent a Magyar Közlöny 111. számában.
191/2020.

(V.

8.)

KORM.

RENDELET

A

VESZÉLYHELYZET

ALATTI

ENGEDÉLYKÖTELEZETTSÉGRŐL, VALAMINT AZ ELLENŐRZÖTT BEJELENTÉSRŐL

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény
rendelkezéseire, a 11. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII.
törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15.
cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet
a) a kormányzati igazgatási szerv,
b) a kormányzati igazgatási szerv irányítása vagy felügyelete alatt álló,
hatósági hatáskör gyakorlására kijelölt szerv vagy szervezet,
c) a kormányzati igazgatási szerv irányítása vagy felügyelete alatt álló,
hatósági hatáskör gyakorlására feljogosított személy hatáskörébe tartozó, az
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) szerinti, kérelemre induló, engedély kiadására irányuló
eljárásokra terjed ki.
(2) A rendelet hatálya kiterjed a települési önkormányzat jegyzőjére azokban az
ügyekben, ahol a jegyző államigazgatási hatáskörben jár el.
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(3) E rendelet alkalmazásában – az engedély megnevezéssel bíró határozaton
túlmenően – engedély valamennyi olyan – hatósági jóváhagyásról, hozzájárulásról,
elismerésről szóló – határozat, amely az ügyfél számára valamely tevékenység végzését
lehetővé teszi, vagy részére valamely jog gyakorlását biztosítja.
(4) E rendelet hatálya nem terjed ki
a) az 1. mellékletben meghatározott ügyekre,
b) azokra az ügyekre, amelyekben a kérelmezett jog Magyarország nemzetközi
jogi kötelezettségei, valamint az Európai Unió kötelező jogi aktusai alapján
kizárólag engedéllyel gyakorolható,
c) az Ákr. 8. § (1) bekezdése szerinti eljárásokra,
d) azokra az ügyekre, amelyekben jogosultság mértékének meghatározása
szükséges, oly módon, hogy az ügy érdemében a hatóság mérlegelési jogkörrel
rendelkezik,
e) a hatósági bizonyítvánnyal, igazolvánnyal és nyilvántartással összefüggő
ügyekre és
f) azokra az ügyekre, amelyekben jogszabály hatósági szerződés kötését teszi
lehetővé vagy kötelezővé.
2. § A 3–8. § szerinti eljárás helyett – e rendelet eltérő rendelkezése hiányában – nem
folytatható le Ákr. szerinti kérelemre induló hatósági eljárás.
3. §
(1) Az 1. § (1) bekezdése alá tartozó szerv, valamint a települési önkormányzat
jegyzője (a továbbiakban együtt: hatóság) a 4. § (1) bekezdése szerinti bejelentés fogadására
köteles egy kizárólag erre a célra szolgáló e-mail-címet biztosítani, amely a beérkező
bejelentésről az ügyfél részére automatikus elektronikus visszaigazolást küld.
(2) Az (1) bekezdés szerinti e-mail-címet a hatóság, valamint a települési
önkormányzat hivatalos honlapján közzé kell tenni.
2. A veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettség
4. § (1) Az engedélyköteles tevékenység – az e rendeletben foglalt kivételekkel –
engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, az 5. § (1) bekezdése szerinti ellenőrzött
bejelentéstől számított nyolc napon belül közölt értesítés közlését követően végezhető – a
tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén – az engedélyre
jogszabályban meghatározott hatályossági időtartam alatt.
(2) Az értesítést elektronikus úton, vagy ha ennek feltételei hiányoznak, szóban vagy
távközlő berendezés útján kell közölni, és abban ismertetni kell az ahhoz fűződő joghatás
beálltát. A szóbeli közlésről az Ákr. 78. § (2) és (3) bekezdése szerinti tartalommal feljegyzést
kell készíteni. A tevékenység végzőjét más jogszabály alkalmazásában engedéllyel
rendelkezőnek kell tekinteni.
(3) A hatóság az automatikus döntéshozatallal intézhető ügyben, valamint azon
ügyben, amelynél a sommás eljárás feltételei fennállnak, döntést hoz.
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3. Az ellenőrzött bejelentés
5. § (1) Az ellenőrzött bejelentés (a továbbiakban: bejelentés) elektronikus úton tehető
meg. Elektronikus úton megtett bejelentésnek minősül e rendelet tekintetében az ügyfélkapu
útján, elektronikus űrlap útján, általános célú elektronikus kérelem űrlap szolgáltatás útján
valamint e-mail útján megtett bejelentés is. Ha jogszabály az Ákr. szerinti kérelemre induló
eljárásban a kérelem benyújtására kizárólag elektronikus űrlap formátumban való benyújtást
engedélyez, a bejelentésre is ezen az úton kerülhet sor.
(2) Az (1) bekezdés szerinti e-mail útján tett bejelentést a 3. § (2) bekezdése szerint a
hivatalos honlapon közzétett e-mail-címre kell megküldeni.
(3) A 4. § (1) bekezdése és a (9) bekezdés szerinti határidőbe nem számít bele az a
nap, amelyen az (1) bekezdés szerinti bejelentés a hatósághoz megérkezik.
(4) Ha a 4. § (1) bekezdése és a (9) bekezdés szerinti határidő utolsó napja olyan nap,
amelyen az eljáró hatóságnál a munka szünetel, a határidő a következő munkanapon jár le.
(5) A bejelentés az engedélykérelemre jogszabályban előírt adatokat tartalmazza. A
bejelentéshez – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel – mellékelni kell az engedélykérelem
előírt mellékleteit.
(6) A bejelentéshez nem kell mellékelni azokat a dokumentumokat, amelyek
beszerzése a veszélyhelyzet körülményei folytán az ügyfélre nézve aránytalan terhet ró.
(7) Az ügyfél a nem mellékelt dokumentumok tartalmáról a bejelentésében
nyilatkozik, egyidejűleg előadva azokat a körülményeket, amelyekre a bejelentés hiányos
volta visszavezethető.
(8) A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások
illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának (a továbbiakban együtt: díj) 50%-át kell
leróni vagy megfizetni. Ha e rendelet alapján engedélyezésre kerül sor, a díjat a jogszabályban
megállapított díj 100%-ára kell kiegészíteni.
(9) Ha az engedélyezésben szakhatóság vesz részt, az eljáró hatóság a bejelentést a
szakhatóság részére továbbítja.
Ebben az esetben a tevékenység a bejelentéstől számított tizenkét napon belül közölt értesítést
követően gyakorolható.
4. A közérdek érvényre juttatása
6. § (1) A hatóság a 4. § (1) bekezdésében vagy az 5. § (9) bekezdésében meghatározott
határidő letelte előtt a tevékenység végzését végzéssel megtiltja, ha
a) a bejelentés szerinti tevékenység nem tartozik e rendelet hatálya alá,
b) az élet, a testi épség és az egészség védelmére tekintettel, vagy a
tevékenység jellegére, illetve hatására figyelemmel a károkozás vagy a
katasztrófák megelőzése, a közbiztonság, valamint egyéb nyomós közérdek
várható, vagy közvetlen veszélye fennáll,
c) a bejelentés tárgya vagy a bejelentő nem azonosítható,
d) a bejelentés olyan mértékben hiányos, hogy abból az a) vagy a b) pont
szerinti feltételek fennállására nem lehet megalapozott következtetést levonni,
vagy
e) a bejelentés visszaélésszerű joggyakorlást valósít meg, vagy arra
vonatkozóan megalapozott következtetést lehet levonni.
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(2) A végzést nem kell megindokolni. A végzésben a hatóság tájékoztatás ad a (4) és
(5) bekezdésben foglaltakról. A végzéssel szemben nincs helye jogorvoslatnak.
(3) Az eljáró hatóság a végzést köteles meghozni, ha ezt a szakhatóság az (1) bekezdés
a)–d) pontja szerinti okból kezdeményezi.
(4) A végzés közlését követően a hatóság engedélyezési eljárást folytat le.
(5) A (4) bekezdés szerinti eljárásban
a) az e rendelet szerinti bejelentést kérelemnek kell tekintetni,
b) az ügyintézési határidő kezdőnapja a bejelentés benyújtásának a napja,
valamint
c) függő hatályú döntés meghozatalára nem kerül sor.
7. § (1) A bejelentés alapján folytatott tevékenység tekintetében a hatóság és a szakhatóság
kiemelt figyelmet fordít a szükség szerinti hatósági ellenőrzés elvégzésére.
(2) Az ellenőrzésről az ügyfél értesítése az Ákr. 104. § (3) bekezdés a)–c) pontja
szerinti feltétel hiánya esetén is mellőzhető.
(3) Az ellenőrzésre az Ákr. ellenőrzésre vonatkozó szabályait azzal az eltéréssel kell
alkalmazni, hogy kérelemre történő ellenőrzésnek nincs helye.
5. A hatóság hallgatása
8. § (1) Ha a 4. § (1) bekezdése vagy az 5. § (9) bekezdése szerinti határidő úgy telik el,
hogy az értesítés elektronikusan nem kerül közlésre, vagy azt a bejelentővel szóban vagy
távközlő berendezés útján nem közlik a határidő lejártát követő napon – a (2) bekezdés
szerinti feltételekkel – az értesítést közöltnek kell tekinteni.
(2) Az (1) bekezdés alapján az értesítés akkor tekinthető közöltnek, ha
a) a bejelentés szerinti tevékenység e rendelet hatálya alá tartozik,
b) a bejelentést az 5. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott módon, a
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervnél tették meg, és
c) a b) pont szerinti feltételek a bejelentés megtételének automatikus
elektronikus visszaigazolásával igazolhatóak.
6. Egyéb rendelkezések
9. § (1) Ha e rendelet alapján a tevékenység engedély helyett bejelentés alapján folytatható,
azonban jogszabály előírása alapján az engedélyben kötelezettség előírásáról vagy tény
megállapításáról – így különösen valamely adatszolgáltatási kötelezettség, további eljárások
megindításával kapcsolatos kötelezettség (a továbbiakban: kapcsolódó kötelezettség) – is
rendelkezni kell, a tevékenység megkezdésének nem akadálya a kapcsolódó kötelezettség
elmulasztása.
(2) A kapcsolódó kötelezettségről a hatóság a 4. § (1) bekezdése vagy az 5. § (9)
bekezdése szerinti joghatás beálltát követő nyolc napon belül döntést hoz.
(3) A (2) bekezdés szerinti határidő számítása során az 5. § (3) és (4) bekezdését
alkalmazni kell.
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7. Záró rendelkezések
10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 10.
napon lép hatályba.
(2) A 11. § az e rendelet kihirdetését követő 24. napon lép hatályba.
11. § A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.)
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.
12. § Az e rendelet hatálybalépésének napján folyamatban lévő eljárásokban, ahol e rendelet
alapján a tevékenység engedélyezés helyett bejelentés alapján folytatható, az ügyfél kérheti,
hogy az engedélykérelme az e rendelet szerinti bejelentésnek minősüljön. A kérelem esetén a
hatóság e kérelem benyújtásától számított, e rendeletben foglalt határidőkben jár el.
1. melléklet a 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelethez
A rendelet hatálya alól kivett ügyek
1. Anyakönyvi engedélyezés
2. Határrendészeti engedélyezések
3. Jármű műszaki vizsga, honosítás, eredetvizsgálat, jármű átalakításának engedélyezése;
polgári légiközlekedési és katonai légügyi, vasúti és egyéb útügyi ügyek
4. Harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont
kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezése
5. A Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró
hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági
hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó
engedélyezési eljárások
6. Vezetékjog engedélyezés
7. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
IV/A. Fejezete szerinti ügyek, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé
nyilvánított beruházásokkal összefüggő engedélyezési eljárások
8. Kisajátítási eljárások, kisajátítást megelőző előmunkálati engedélyezési eljárások,
bányaszolgalmi ügyek, valamint útlejegyzésre és korlátozásra, kártalanításra irányuló
ügyek
9. Külföldiek ingatlanszerzésének engedélyezése
10. Földügyi és földforgalmi eljárások
11. Erdő igénybevételével összefüggő ügyek
12. Termőföld más célú hasznosításával összefüggő eljárások
13. Fertőző állatbetegség gyanúja vagy annak megállapítása esetén szükséges
engedélyezési eljárások
14. Gyámügyi és gyermekvédelmi eljárások, egészségügyi, egészségbiztosítási és
gyógyszerhatósági engedélyezések
15. Megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti minősítési
eljárások
16. Bányászati igazgatással összefüggő engedélyezési eljárások
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17. Veszélyes hulladékkal és szennyvíziszappal kapcsolatos tevékenységek
engedélyezése, védett állat- és növényfajokkal összefüggő engedélyezési eljárások
18. Köznevelési nyilvántartásbavételi és engedélyezési eljárások

Megjelent a Magyar Közlöny 104. számában.
186/2020. (V. 6.) KORM. RENDELET A VESZÉLYHELYZET IDEJE ALATT AZ ÁLLAMI ÉS
ÖNKORMÁNYZATI BÉRLETI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ELTÉRŐ SZABÁLYOKRÓL
ÉS A KORONAVÍRUS VILÁGJÁRVÁNY NEMZETGAZDASÁGOT ÉRINTŐ HATÁSÁNAK
ENYHÍTÉSE

ÉRDEKÉBEN

SZÜKSÉGES

AZONNALI

INTÉZKEDÉSEKRŐL

SZÓLÓ

47/2020. (III. 18.) KORM. RENDELET HELYISÉGBÉRLETI SZERZŐDÉSEKRE
VONATKOZÓ RENDELKEZÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény
rendelkezéseire, a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII.
törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15.
cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A veszélyhelyzet fennállása alatt lejáró, az állam vagy helyi önkormányzat
tulajdonában lévő lakásra kötött lakásbérleti szerződés, valamint az állami vagy
önkormányzati tulajdonú helyiségekre vonatkozó bérleti szerződés új pályázat kiírása nélkül a
bérlő egyoldalú, a veszélyhelyzet fennállása alatt – de legkésőbb a szerződés lejártának utolsó
napján – megtett írásbeli nyilatkozata alapján a veszélyhelyzet megszűnéséig
meghosszabbodik.
(2) A veszélyhelyzet fennállása alatt a nemzeti vagyonról szóló törvény
rendelkezéseitől az állam vagy helyi önkormányzat tulajdonában lévő lakás tekintetében
fennálló lakásbérleti szerződés, illetve az állami vagy önkormányzati tulajdonú helyiségek
tekintetében fennálló bérleti szerződés tartalma vonatkozásában a felek közös megegyezéssel
– a veszélyhelyzet megszűnését követő harmincadik napig – eltérhetnek.
2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon
lép hatályba.
(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.
3. § A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.)
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.
4. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését megelőzően kötött, az állam vagy helyi
önkormányzat tulajdonában lévő lakásra kötött lakásbérleti szerződésre, valamint az állami
vagy önkormányzati tulajdonú helyiségekre vonatkozó bérleti szerződésre is alkalmazni kell.
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5. § A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében
szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A turisztikai, a vendéglátóipari, a szórakoztatóipari, a szerencsejáték, a filmipari, az
előadóművész, a rendezvényszervező és a sportszolgáltatást nyújtó ágazatok tekintetében a
nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti szerződéseket a bérbeadó 2020. június
30-áig felmondással nem szüntetheti meg. A felmondási tilalom a Kormány rendeletével a
veszélyhelyzet fennállásáig meghosszabbítható.”

Megjelent a Magyar Közlöny 101. számában.
168/2020. (IV. 30.) KORM. RENDELET A VÉDELMI INTÉZKEDÉSEKRŐL1
A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény
rendelkezéseire, a 9. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII.
törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15.
cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
(1)2 E rendelet hatálya – Budapest főváros kivételével – Magyarország területére
terjed ki.
(2) Az e rendelet hatálya alá tartozó területen a kijárási korlátozásról szóló 71/2020.
(III. 27.) Korm. rendeletben meghatározott kijárási korlátozás megszűnik.
(3) E rendelet hatálya alá tartozó területen az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető
tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek
elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt
veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet az
e rendeletben meghatározott eltérésekkel alkalmazható.
2. Általános védelmi intézkedések
2. § (1) Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban
élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség
szerint legalább 1,5 méter távolságot (a továbbiakban: védőtávolság) tartani.
(2) Mindenki köteles üzletben történő vásárlás és tömegközlekedési eszközökön való
tartózkodás során a szájat és az orrot eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő)
viselni.
(3) A védőtávolság megtartása mellett a közterületek, parkok is látogathatóak.

1

A rendelet hatályát a 9. § a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti
veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.
2
Az 1. § (1) bekezdése a 207/2020. (V. 15.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.
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3. Idős honfitársainkra vonatkozó védelmi intézkedések
3. § (1) Saját és családja érdekében a 65. életévét betöltött személy az élelmiszerüzletet,
drogériát, gyógyszertárat, gyógyszert, gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletet 9.00 óra
és 12.00 óra közötti időben látogathatja.
(2) Az élelmiszerüzletben, drogériában, gyógyszertárban, gyógyszert, gyógyászati
segédeszközt forgalmazó üzletben9.00 óra és 12.00 óra közötti időben az ott foglalkoztatottak
kivételével kizárólag az (1) bekezdés szerinti személy tartózkodhat.
(3) A településen működő piac nyitva tartásának rendjéről és a piacnak a 65.
életévüket betöltött személyek általi látogatásának rendjéről a települési önkormányzat e
rendelettől eltérően rendelkezhet. A piac nyitva tartása alatt olyan kizárólagos látogatási
idősávot kell megállapítani, amely alatt a piacot kizárólag 65. életévüket betöltött személyek
látogathatják.
4. Az üzletekre, éttermekre, fürdőkre és egyéb intézményekre vonatkozó védelmi
intézkedések
4. § (1) Valamennyi üzlet nyitva tarthat és a vásárlók által látogatható.
(2) A vendéglátó üzlet – így különösen az étterem, a kávézó, a cukrászda, a büfé, a
presszó – kerthelyiségében vagy teraszán a tartózkodás és a megrendelt étel, illetve ital
elfogyasztása megengedett.
(3) A vendéglátó üzleten belül – az ott foglalkoztatottak kivételével – tartózkodni tilos.
Kivételt képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása.
(4) A strand, valamint a szabadtéri fürdő nyitva tarthat és látogatható.
(5) A szabadtéri múzeum és állatkert nyitva tarthat és látogatható.
(6) A szolgáltatások szabadon bárki által igénybe vehetők, a szolgáltatás biztosítása
céljából működő üzlet nyitva tarthat és látogatható.
5. § (1) A védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosításáról a 4. §-ban
meghatározott látogatható hely üzemeltetője gondoskodik.
(2) A vendéglátó üzletben a védőtávolság betartását asztaltársaságonként kell érteni.
(3) A vendéglátó üzlet üzemeltetőjének e rendelet hatálybalépésétől 2020. szeptember
1. napjáig nem kell a közterülethasználati díjat megfizetnie a vendéglátó üzlet közterületen
működő terasza után.
5. A rendezvényekre vonatkozó védelmi intézkedések
6. § (1) A rendezvények megtartására vonatkozó korlátozásoktól eltérően vallási közösség
szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és temetés tartható.
(2) A vallási közösség szertartása, továbbá – a házasuló felek kivételével – a polgári
házasságkötés és temetés során biztosítani kell a védőtávolság megtartását.
6. A felsőoktatási intézményekre vonatkozó intézkedések
7. § (1) A felsőoktatási intézmény a hallgatók által a rektor döntése szerinti rendben
látogatható. A felsőoktatási intézmény kollégiuma hallgatók általi látogatása tilos.
(2) A védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosításáról a rektor
gondoskodik.
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7. Záró rendelkezések
8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2020. május 4-én lép
hatályba.
(2) A 9. § 2020. május 18-án lép hatályba.
9. § A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.)
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.
10. § (1) Az egészségügy ellátórendszer vonatkozásában elrendelt korlátozások feloldásáról
– a járványügyi előírások figyelembevételével – külön szabály rendelkezik.
(2) E rendelet hatálya alá tartozó területen az egészség és élet megóvása, valamint a
nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli
intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése nem alkalmazható.
(3) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat polgármestere – mint a helyi
önkormányzat képviselő-testülete hatáskörének gyakorlója a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése alapján –, hogy önkormányzati rendeletben határozza meg a településen működő
piac nyitva tartásának és a 65. életévüket betöltött személyek általi látogatásának szabályait.
(4)3 A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) 1. § (1) bekezdésétől
eltérően szabálysértést követ el, aki az e rendeletben, valamint a védelmi intézkedések
következő üteméről szóló 207/2020. (V. 15.) Korm. rendeletben meghatározott védelmi
intézkedést, valamint a védőtávolság megtartásához szükséges feltételek biztosítására
vonatkozó szabályokat megszegi.
(5) A Szabs. tv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően a (4) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a
pénzbírság legalacsonyabb összege ötezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint.
(6) A (4) bekezdés szerinti szabálysértés esetén a helyszíni bírság összege a Szabs. tv. 99. §
(2) bekezdésétől eltérően ötezer forinttól százezer forintig, a szabálysértés ismételt elkövetése
esetén százötvenezer forintig terjed.
(Módosította: 207/2020. (V. 15.) Korm. rendelet a védelmi intézkedések következő üteméről, a módosítás
hatálybalépése: 2020. május 18.)

169/2020. (IV. 30.) KORM. RENDELET A KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁS BUDAPEST FŐVÁROSBAN ÉS PEST MEGYE
TERÜLETÉN VALÓ FENNTARTÁSÁRÓL

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire, az Alaptörvény 15.
cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A kijárási korlátozás Budapest főváros és Pest megye területén fennmarad.
2. § A kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet és a kijárási korlátozás meghosszabbításáról
szóló 95/2020. (IV. 9.) Korm. rendelet hatálya Budapest főváros és Pest megye területére terjed ki.
3

A 10. § (4) bekezdése a 207/2020. (V. 15.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.
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3. § Ez a rendelet 2020. május 4-én lép hatályba.
Hatályát vesztette: 2020. május 18-án, hatályon kívül helyezte: 211/2020. (V. 16.) Korm. rendelet a fővárosi
védelmi intézkedésekről

170/2020.

(IV.

30.)

KORM.

RENDELET

A

SPORTRENDEZVÉNYEKKEL

ÉS

SPORTEDZÉSEKKEL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSRŐL

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény
rendelkezéseire, a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII.
törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15.
cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) Magyarország egész területén
a) sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között megtartható,
b) a sportegyesület által szervezett, valamint az amatőr sport, a szabadidős
sport és a tömegsport célú edzésen való részvétel megengedett.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezések akkor is alkalmazandók, ha a
kijárási korlátozásról szóló kormányrendelet, illetve a védelmi intézkedésekről szóló
kormányrendelet eltérően rendelkezik.
2. §

E rendelet alkalmazásában a lóversenyt sportrendezvénynek kell tekinteni.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2020. május 4-én lép
hatályba.
(2) A 4. § 2020. május 18-án lép hatályba.
4. § A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.)
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.

172/2020. (IV. 30.) KORM. RENDELET A VESZÉLYHELYZETTEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN A
KERESKEDELEMRŐL
SZÓLÓ
2005.
ÉVI
CLXIV.
TÖRVÉNY
EGYES
RENDELKEZÉSEINEK ELTÉRŐ ALKALMAZÁSÁRÓL

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény
rendelkezéseire, a 3. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII.
törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15.
cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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1. § A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet által elrendelt
veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) ideje alatt a kereskedelemről szóló 2005. évi
CLXIV. törvény 2. § 5a. pontjának rendelkezését úgy kell alkalmazni, hogy a helyi termelői
piacon a piac fekvése szerinti megyében vagy a piac 40 km-es körzetében vagy Budapesten
fekvő helyi termelői piacon az ország területén bárhol működő szociális szövetkezet is
értékesítheti termékeit.
2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon
lép hatályba.
(2) A 3. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.
3. § A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.)
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.

Megjelentek a Magyar Közlöny 96. számában.

További jogszabályok
212/2020. (V. 16.) Korm. rendelet
a belföldi hasznosításra szolgáló közegészségügyi kényszerengedélyről
213/2020. (V. 16.) Korm. rendelet
a hűtő-fűtő berendezés veszélyhelyzeti üzemeltetéséről

Megjelentek a Magyar Közlöny 112. számában.
1240/2020. (V. 15.) Korm. határozat
a veszélyhelyzettel összefüggésben a közfoglalkoztatási szabályok eltérő alkalmazásáról
210/2020. (V. 15.) Korm. rendelet
a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzet ideje alatt egyes agrárszabályozási tárgyú
rendelkezések eltérő alkalmazásáról szóló 122/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet módosításáról
Hatályát vesztette: 2020. május 18.

208/2020. (V. 15.) Korm. rendelet
a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes építésügyi, építésfelügyeleti és örökségvédelmi
eljárásokkal kapcsolatos eltérő rendelkezésekről

Megjelentek a Magyar Közlöny 111. számában.
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200/2020. (V. 13.) Korm. rendelet
az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel
kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet módosításáról
Hatályát vesztette: 2020. május 16.

Megjelent a Magyar Közlöny 108. számában.
187/2020. (V. 7.) Korm. rendelet
a koronavírus világjárvány gazdasági hatásainak mérséklése, valamint a pénzügyi közvetítő
rendszer stabilitásának erősítése érdekében szükséges intézkedésekről
188/2020. (V. 7.) Korm. rendelet
a veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes büntetőjogi tárgyú intézkedésekről, valamint a
veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedésekről szóló 74/2020. (III.
31.) Korm. rendelet és a veszélyhelyzet kihirdetésével összefüggésben egyes büntetésvégrehajtási szabályok módosításáról szóló 90/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról

Megjelentek a Magyar Közlöny 102. számában.
185/2020. (V. 6.) Korm. rendelet
az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt
veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet módosításáról
Hatályát vesztette: 2020. május 10.

Megjelent a Magyar Közlöny 101. számában.
176/2020. (V. 4.) Korm. rendelet
a kapcsolattartásra és a távoltartásra a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó eltérő
intézkedésekről
178/2020. (V. 4.) Korm. rendelet
a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges
azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet szerinti teljes hiteldíj mutató
számítására és közzétételére vonatkozó részletszabályokról
179/2020. (V. 4.) Korm. rendelet
a veszélyhelyzet idején az egyes adatvédelmi és adatigénylési rendelkezésektől való eltérésről
180/2020. (V. 4.) Korm. rendelet
a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzet ideje alatt egyes agrárszabályozási tárgyú
rendelkezések eltérő alkalmazásáról szóló 122/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet módosításáról
Hatályát vesztette: 2020. május 7.
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181/2020. (V. 4.) Korm. rendelet
az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
vonatkozásában elrendelt hatósági házi karantén elektronikus ellenőrzéséről
182/2020. (V. 4.) Korm. rendelet
az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány
vonatkozásában a Garantiqa Krízis Garanciaprogrammal kapcsolatos eljárások elektronikus
útjáról

Megjelentek a Magyar Közlöny 98. számában.

171/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet
a koronavírus világjárvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében a beruházások
társasági adózási korlátjának enyhítéséről
172/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet
a veszélyhelyzettel összefüggésben a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény egyes
rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról
173/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet
a központi költségvetés terhére nyújtott, a veszélyhelyzet elhárítása és következményeinek
enyhítése érdekében nélkülözhetetlenül szükséges és egyéb támogatásoknak a
veszélyhelyzethez igazodó különleges szabályairól
174/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet
az egészség és élet megóvása, valamint a nemzetgazdaság helyreállítása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel
kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről szóló 81/2020. (IV. 1.) Korm. rendelet módosításáról
Hatályát vesztette: 2020. május 7.
175/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet
a veszélyhelyzet során az érettségi vizsgák 2020. május–júniusi vizsgaidőszakban történő megszervezéséről
szóló 119/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet módosításáról
Hatályát vesztette: 2020. május 3

17/2020. (IV. 30.) EMMI rendelet
a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi
intézkedésekről szóló18/1998. (VI. 3.) NM rendelet és a háziorvosi, házi gyermekorvosi és
fogorvosi tevékenységről szóló4/2000. (II. 25.) EüM rendelet módosításáról

Megjelentek a Magyar Közlöny 96. számában.
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Közlemények
Közlemény az államhatár személyforgalomban történő átlépése során irányadó
szabályok alóli felmentés tárgyában a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes
által meghozható méltányossági döntés iránt benyújtható elektronikus kérelem formai
és tartalmi szabályairól
Iktatószám: 29000/12535-1/2020.ált.
Közzététel napja: 2020. május 11.
Levétel: Visszavonásig, de legkésőbb a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.)
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő napon
Eljáró hatóság: Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK)
Eljáró szervezeti egység: országos rendőrfőkapitány

Megjelent a Hivatalos Értesítő 26. számában.
Közlemény az agrárágazat (TEÁOR és TESZOR 01, 02 és 03) munkaerőigényének
biztosítása céljából a szomszédos országokból érkező, a szomszédos állam állampolgárai
vagy magyarországi lakóhellyel nem rendelkező magyar állampolgárok határátlépésére,
Magyarország területén tartózkodására és a munkahelyi karanténra vonatkozó
szabályokról
Iktatószám: 29000/12381-1/2020.ált.
Közzététel napja: 2020. május 6.
Levétel: Visszavonásig, de legkésőbb a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.)
Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnését követő napon
Eljáró hatóság: Országos Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: ORFK)
Eljáró szervezeti egység: országos rendőrfőkapitány

Megjelent a Hivatalos Értesítő 24. számában.
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Megjelent a Magyar Turisztikai Ügynökség Covid-kézikönyve
A Magyar Turisztikai Ügynökség a kézikönyv összeállításával a turizmusban érdekelt,
jelentős vendégforgalmú szálláshelyek, vendéglátó-ipari egységek, attrakciók és szolgáltatók
munkáját szeretné segíteni az újranyitáshoz kapcsolódóan, alapul véve az üzemeltetés során
fontosnak tartott szempontokat.
A turizmus fokozatos újraindításával a szálláshelyeken, a vendéglátó-ipari egységekben, és a
különböző attrakcióknál naponta ismét egyre nagyobb számú vendég fordul meg, akik
igénybe veszik a kínált szolgáltatásokat, kapcsolatba kerülnek a kiszolgáló személyzettel, a
többi vendéggel. Ezért mind a munkatársak, mind pedig a vendégek szempontjából
összegyűjtöttük azon szempontokat, melyek a legfontosabbak lehetnek, hogy a fertőzés
továbbterjedését megakadályozva, mégis megfelelő színvonalú szolgáltatást tudjanak
nyújtani, és a vendégélmény is, az adott körülmények között, a legteljesebb legyen.
A dokumentum összefoglalja a főbb tudnivalókat a koronavírusról, valamint bemutatja az
újranyitáshoz szükséges legfontosabb teendőket, amellyel biztonságos és élhető környezetet
teremthetünk mind munkatársaink, mind vendégeink számára. Ez a dokumentum nem
kötelező jellegű szabályok felállítását célozza. A vendégeket fogadó vagy kiszolgáló
helyszínek mindegyikén a szolgáltatás jellegéből fakadó speciális szempont- és előírás
rendszer érvényes, működésüket hatályos jogszabályok mellett végzik, szabályozott
körülmények között. A javasolt intézkedések felsorolása segítséget nyújthat Önöknek, de a
hatályos – és a veszélyhelyzetre tekintettel rendszeresen felülvizsgált – közegészségügyi,
higiénés és egyéb hatósági rendeleteket, szabályzókat természetesen nem írja felül, nem előzi
meg. A kézikönyvet folyamatosan frissítjük.
A kézikönyvek az alábbi linkre kattintva megtekinthetők:
COVID-19 KÉZIKÖNYV
EGYSÉGEK RÉSZÉRE

SZÁLLÁSHELYEK

ÉS

VENDÉGLÁTÓIPARI

COVID-19 KÉZIKÖNYV ATTRAKCIÓK ÜZEMELTETŐI ÉS SZOLGÁLTATÓK
RÉSZÉRE
Forrás: Magyar Turisztikai Ügynökség (https://mtu.gov.hu/)
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Szerkesztésért felel:
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Önkormányzati Főosztály

Szerkeszti:

• az Önkormányzati Hírlevél
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Szerkesztőbizottság címe:

Belügyminisztérium, Önkormányzati Főosztály
1903. Budapest, Pf. 314.

E-mailcím:
onkormanyzati_hirlevel@bm.gov.hu

Telefon:
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