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„Valljuk, hogy a polgárnak és az államnak
közös célja a jó élet, a biztonság, a rend,
az igazság, a szabadság kiteljesítése.
Valljuk, hogy népuralom csak ott van, ahol az
állam szolgálja polgárait, ügyeiket méltányosan,
visszaélés és részrehajlás nélkül intézi.”
(Magyarország Alaptörvénye)

Kedves
Kollégáim!
Örömmel ajánlom megyénk közigazgatási szakemberei figyelmébe március havi Hivatali Tájékoztatónkat, amelyben közérdeklődésre számot tartó, aktuális témákat
igyekeztünk feldolgozni. A folyamatosan változó jogszabályi környezet, a közigazgatás területét érintő újabb és újabb szakmai kihívások bőséges forrásul szolgálnak,
emellett a jogalkalmazói tevékenység során is merülnek fel olyan kérdések, amelyekkel a Hivatali Tájékoztató szintjén érdemes foglalkozni. Kollégáim mindezekre a
szempontokra figyelemmel állították össze kiadványunk idei második számát, ami
gazdag tartalmat, a gyakorlatban hasznosítható olvasnivalót eredményezett.
A „veszélyterhes” időkben személyes kapcsolatainkat a minimálisra kellett korlátoznunk, ugyanakkor megmaradt számunkra a közigazgatásban dolgozókat összekötő
kapocsként ez a kiadvány, amelyet, reményeim szerint, azzal a lelkesedéssel forgatnak, amellyel azt kollégáim összeállították.
Hasznos tájékozódást és eredményes munkát kívánok!

Szeged, 2021. március 24.

dr. Juhász Tünde
kormánymegbízott
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A termőföldek tulajdonosai
kapcsán felmerülő adattisztítási
kérdések
onkormanyzat.csmkh.hu/termofold-adattisztitas
Oláh András Pál
kormánytisztviselő
Földhivatali Főosztály · Hatósági és Koordinációs Osztály

A 2021. január 1. napjától hatályba lépett, a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlannyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Foktftv.) a
nyomtatott és elektronikus sajtóban máris nagy visszhangot kapott. A termőföldek
vonatkozásában a törvény végre kísérletet tesz arra, hogy az adatbázisban szereplő
hibás, vagy pontatlan tulajdonosi adatok kijavításra kerüljenek. Ennek azért van kiemelkedő jelentősége, mert az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonosi adatok távolról sem hibátlanok. A pontatlan adatbázis következménye pedig, hogy az
egyes ingatlanok forgalomképessége csökken, a földhasználat nehézkes, sőt adott
esetben a közhitelesség elve is csorbulhat.
A továbbiakban az erre irányuló földhivatali munka vázlatos ismertetéseként a
Foktftv. III. fejezetében rögzített adatfeltárási, vagy inkább adattisztítási eljárás
problémáit járom körbe.
A Foktftv. III. fejezetében tárgyalt adatfeltárás (és adategyeztetés) a földhivatalok
részére már régóta esedékes feladat, sőt több alkalommal kísérletet is tettünk hasonlóra. Ilyen volt például az ingatlan-nyilvántartásban szereplő azonos személyek
összevonására tett kísérlet. Ennek tapasztalatai szerint nagyon körültekintően kell
eljárni, hiszen a tulajdonjog nem évül el és tulajdonjogot csak a megfelelő kellékekkel ellátott okirattal lehet bejegyezni, illetve törölni. Ez utóbbi az ingatlannyilvántartás egyik legfontosabb és talán legrégebbi alapelve (okirat elve). Az adatfeltárási eljárás mégis teljesen új alapokra helyezi az eddigi gyakorlatot, és korábbi
eljárások újraértelmezésével, illetve újak bevezetésével (osztatlan közös tulajdon
megszüntetése, azonosítás és adattisztítás, a Magyar Állam részére történő tulaj-
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donba adás, kártalanítás) hosszútávon lehetővé teszi az ingatlan-nyilvántartási
adatbázis kitisztítását, legalábbis jogilag.
A Foktftv. 19. §-a az adatfeltáráshoz két új jogi fogalmat vezetett be:
a) beazonosítatlan személy: az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként bejegyzett természetes személy, akinek a természetes személyazonosító adatai hiányosak, illetve személyi azonosító jele
hiányzik vagy tévesen került feltüntetésre, ide nem értve a b) pont
szerinti személyt;
b) nem beazonosítható személy: az az ingatlan-nyilvántartásban tulajdonosként bejegyzett természetes személy, akinek a természetes
személyazonosító adatainak e törvény szerinti feltárása eredménytelen volt és ezáltal személye egyértelműen nem határozható
meg.”
Az adatfeltárási eljárás erre a két kategóriára vonatkozik, azaz arra a jogosult személyre nem, amelynek minden bejegyzett adata rendben van. Maga az adatfeltárási eljárás képletesen szólva egy több szűrős folyamat, melynek célja az, hogy a
beazonosítatlan természetes személyek, mint tulajdonosok adatait a lehető legnagyobb mértékben azonosítsuk és a helyes, illetve teljes személyazonosító adatait az ingatlan-nyilvántartásban hivatalból rögzítsük, azaz az adatbázist tisztítsuk.
További fontos új feladata lett a földhivatalnak a beazonosíthatóan elhalt jogosultak
(pót)hagyatéki eljárásának hivatalból történő kezdeményezése.
Az adatfeltárási eljárás hivatalból indul több lépcsőben, amely során felhasználásra
kerülnek a földhivatali okirattárból, a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból (Integrált Portálalapú Lekérdező Rendszer - IPL) kinyerhető adatok, valamint a hivatal
személyes adategyeztetést kezdeményez az érintett személyekkel a nyilvántartásban bejegyzett adatokra hivatkozva. Ha valamely tulajdonost ezen folyamat során
továbbra sem sikerül azonosítani, azok alkotják a „nem beazonosítható személy” kategóriát. Ezen kategória kapcsán a hivatal adategyezetésre történő postai úton kiküldött felhívást, hirdetményezést, valamint évente újabb adatfeltárási kísérletet,
illetve felülvizsgálatot végez. Ezt követően, de csak a fenti eljárások eredménytelensége esetén az érintett ingatlanok a Magyar Állam tulajdonába kerülnek. A Magyar
Állam tulajdonába adását követően amennyiben a jogos tulajdonos, illetve az örököse mégis azonosításra kerül, az a legvégső esetben határidő nélkül kártalanításra
jogosult.
Itt egy pillanatra érdemes megállni és a hírekben leközölt sajnálatos módon sokszor
téves információkra reagálni, illetve a fentieket jobban kihangsúlyozni. Különös történelmi felhangja van egy ilyen folyamatnak, hiszen minden ilyesféle kísérletre a
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köznyelv úgy reagál, mintha az egy újabb erőszakos államosítás lenne.1 Ennek cáfolataként azonban fontos kitételek, ha úgy tetszik, törvényi garanciák nyújtanak akadályt, hiszen azelőtt hogy az államra szállna át a tulajdonjog, egy többlépcsős
szűrőfolyamat megy végbe, illetve mint azt fentebb már említettem, az államra átszállt tulajdonjogot lehetősége van a régi tulajdonosnak helyreállítatni, vagy ha ez
már nem lenne lehetséges, akkor kártalanításra jogosult mindenféle időkorlát nélkül.
A törvény földhivatali alkalmazása komoly kérdéseket vet fel. Mint ahogyan már a
törvény és a III. fejezet címében is benne foglaltatik, az osztatlan közös tulajdon felszámolása mellett „a földnek minősülő ingatlanok” tulajdonosi adatainak rendezését kívánja megoldani. Tehát az adattisztítás problematikája a törvény szellemében
kiterjesztő értelmezést nyer, azaz minden az ingatlan-nyilvántartásban szereplő és
földnek minősülő ingatlan tulajdonosi adatait érintené. Ez a kiterjesztő értelmezés
mind a munka mennyiségét, mint a kutatás metodikáját nagyban megbonyolítja.2 A
hiányos adatok tekintetében néhány tényező rendkívüli módon befolyásolta az ingatlan-nyilvántartás adatrögzítéseit. Első tényező a bejegyzésekhez hozzátapadó
történelmi háttér. Elégséges, ha csak abba belegondolunk, hogy micsoda történelmi események zajlottak le az utóbbi 100 évben Magyarországon, melyek mindegyike fenekestül forgatta fel a fennálló tulajdonviszonyokat.3 Minden egyes történelmi
eseménysor különbözőképpen ment végbe, tehát különböző iratanyagból, másmás módszerrel lehetséges a rekonstruálása, illetve a hiányos adatok felderítése.
Másodsorban az okirati kellékek koronként-korszakonként változtak. Manapság a
földhivatal az egyetlen olyan hivatal, amely még konzekvensen használja a tulajdonjogi nyilvántartásához a személyi számot, sőt jogszabály szerint az kötelező okirati
kellék. Ennek az a nyilvánvaló oka, hogy az egyes ingatlanok tulajdonosát egyértelműen meg kell tudni határozni, hiszen mint ahogyan az ősidőktől kezdve, az ingatlan tulajdonjoga az egyik legfontosabb, legnagyobb értékkel bíró intézmény. Fontos
információ, hogy a személyi számot Magyarországon csak 1975-től alkalmazzák.
Problémás lesz azon ingatlan-nyilvántartási bejegyzések és feljegyzések adatfeltárása, illetve adattisztítása, amelyeknek jogosultja már nem is élt 1975-ben, ugyanis
ezek az Integrált Portálalapú Lekérdező Rendszer (IPL) elektronikusan elérhető

1

2

3

A történelmi háttér szemléltetéséhez lásd: Vincze Gábor: A „harmadik kolhozosítási roham” Csongrád megyében, Emlékeztető 2013/2., 9-36. pp.
Az adatfeltárásra vonatkozóan nem közölt részletszabályokat a Foktftv. végrehajtására kiadott a földeken
fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásának részletes szabályairól szóló 647/2020. (XII. 23.) Korm.
rendelet.
Az utóbbi 100 év földügyeket érintő történelmi eseményei a teljesség igénye nélkül: A trianoni béke, a két
világháború közötti részleges földosztások, a földbirtok rendezési kísérletek, a II. világháború és a Párizsi béke, a II. világháború utáni földreform és földosztások, egyes kisebbségek és társadalmi csoportok jogfosztásai, az első ún. „sztálinista” téeszesítés (kollektivizálás) és államosítás, a földrendezés és a második
téeszesítés, a kárpótlások, a részarány kiosztások, földért életjáradék programok, végül az állami földtulajdon árverésen történő értékesítései.
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adatbázisából már nem feltétlenül nyerhetőek ki. Amíg az IPL országos hatáskörű
elektronikus rendszere egy gyorskereséssel azonnal legyűjti a személyes adatokat,
addig a manuális halotti anyakönyvekben való kutatás csak akkor lehetséges, ha ismerjük a keresett személy halálának dátumát, a halálának helyét, esetleg az anyakönyvezés helyét. Ha nem, akkor sajnos az adatfeltárás igencsak esetlegessé, vagy
akár lehetetlenné válik. Végül, de nem utolsósorban az adatfeltárás kapcsán nagyon
fontos a földhivatali irattárak állapotának kérdése. Mint fentebb említettem, a törvény elsősorban a földhivatali okirattárból rendeli el az adatfeltárás végrehajtását. A
földhivatali irattárak kezelése roppant problémás kérdés, ugyanis több okból sem illeszthető a többi hivatal irattári struktúrájához, sőt nagyon nem is hasonlítható öszsze velük. Mint ahogyan már fentebb szintén említettem az egyik legfontosabb
alapelve az ingatlan-nyilvántartásnak és elődeinek az okirat elve. Ez kis túlzással egyidős az írásbeliséggel, de a XIX. század utolsó harmadától datálható telekkönyvi nyilvántartás bevezetésével biztosan.4 Ennek okán a földhivatali iratok min. 80-90%-a
maradandó értékű, nem selejtezhető iratanyag. Nem túlzás azt állítanom, hogy a
földügyek iratai 30-50 évente, a belterületi ingatlanoké pedig 1-30 évente újra előtérbe kerülnek, tehát folyamatosan újra és újra felmerül belőlük az adatigénylés,
iratkérés igénye.
A törvény az eljárás lefolytatására ugyan nem szabott időkorlátot, mégis az a társadalmi érdeklődésből már most kikövetkeztethető, hogy a szükségszerűség siettetni
fogja ezt a munkát. Azt az adatbázist érintő szűrőprogramok eredményei azonnal világossá tették, hogy egy gombnyomással nem lehet megoldani a problémáinkat. A
múlt év őszétől megkezdődött megyénkben az adatfeltárási eljáráshoz szükséges
iratanyag azonosítása, feltérképezése, és lehetőség szerinti rendezése is. A törvény
gyakorlati alkalmazásához szükséges kutatási módszerek, metódusok kialakítása
kapcsán lezárult egy átfogó kísérleti kutatás is. Az eddigi legfontosabb tanulságaink
alapján a problémáinkra a megoldás nem, illetve nemcsak a földhivatali okirattárakban lesz fellelhető, és az adattisztítás eredményessége kérdéses. Mindenképpen
be kell vonnunk az eljárásba az illetékes levéltárakat (Magyar Nemzeti Levéltár
Csongrád-Csanád Megyei Levéltára és fióklevéltárai), hiszen az iratanyagaink egy része (XXIV. 202. sz. fond) és más olyan szervek iratanyaga,5 melyeket érdemes lesz áttekintenünk, már csak ott kutatható. A további feladatok elvégzése –
meghatározástól függően – kétféle kutatási módszer alkalmazásával lehetséges:
1. Az elektronikus adatbázisokból történt legyűjtések-leszűrések eredményeinek feldolgozása, azaz az IPL rendszeren átszűrt és még mindig nem

4

5

Az ingatlan-nyilvántartás másik alapelve a közhitelesség elve. Sajnos az adatbázisunkat tekintve ez távolról
sem egyenlő a tökéletességgel, mégis a hiteles bejegyzések javítása, törlése okiratra kell, hogy támaszkodjon.
MSZMP Politikai Bizottság iratai (XXXIII. 3. sz. fond), a járási tanácsok iratai (XXIII. 201-214. sz. fond), a termelőszövetkezetek irattárai (XXX. fondfőcsoport), F.V.M.H. földkiadási határozatok, stb.
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azonosítható jogosultak adatainak felkutatása az irattárakból, illetve a
levéltári iratokból.
2. Az egyes helyrajzi számon bejegyzett adatoktól keresés visszafelé az irattári, illetve a levéltári adatokra, melyet szintén megelőz egy előszűrés az
IPL-ből.

A gyakorlati alkalmazást nagyban befolyásolja három további sarkalatos kérdés, melyet a törvény egyáltalán nem szabályozott. Az első az IPL rendszerben történő keresés jogosultságának beállítása. Másodsorban az adattisztításhoz releváns iratanyag
bizonyítja, hogy a különböző nyilvántartási rendszerek közötti feltöltési műveletek
során sajnálatos módon adatvesztés történt. Ez leginkább abból vezethető le, hogy
a hibás adatok forrásaként felhasználható iratok túlnyomó többsége a tulajdonoshoz a házastársa adatait rendelte hozzá és nem a ma használatos személyi adatokat. Ebből az állapotból következik a harmadik kérdés, miszerint az azonosítás
hatékonysága csak akkor fokozható, ha a földhivatal egyeztetést végezhet az illetékes anyakönyvi hivatallal. A hiányos adatú földtulajdonosok jelentős része ugyanis
beazonosíthatóvá válna a házastársa személye okán, ezt azonban jelenleg az IPL-ből
szintén nem jogosult kikeresni a földhivatal.
A módszerek kialakítása tehát folyamatban van, a munkamennyiségre vonatkozóan
pedig annyit már láthatunk, hogy egy-egy jogosult hibás, vagy hiányos adatának
„átszűrése” hozzávetőlegesen 1,5 – 6 munkaórát is igénybe vehet annak garanciája
nélkül, hogy annak eredményeként az adatbázisban tisztázhatóvá válna a régi hiányos adat.
A feladat tehát nem egyszerű, valamint minden bizonnyal elhúzódó lesz. Nyugtasson minket mégis az a tény, hogy a végrehajtása bizonyosan méltó és maradandó
nyomot fog hagyni munkánkról az utókor számára.
__________________
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Gondolatok a földeken fennálló
osztatlan közös tulajdon
megszüntetéséről
onkormanyzat.csmkh.hu/osztatlan-kozos-tulajdon-megszuntetese
Herczegné dr. Tóth Erzsébet
kormánytisztviselő
Földhivatali Főosztály · Hatósági és Koordinációs Osztály

A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő
ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi
LXXI. törvény (a továbbiakban: Foktftv.) 2021. január 1. napjával lépett hatályba.
A törvény célja, hogy a mező- és erdőgazdasági földek vonatkozásában – főszabály
szerint – egy ingatlannak csak egy tulajdonosa legyen, valamint a kialakítható területi minimumok meghatározásával kívánja elkerülni a földek elaprózódását.
Távlati cél, hogy a nagyobb tulajdonosszámú osztatlan közös tulajdonok kialakulását
okozó öröklés tekintetében is változások legyenek a földtulajdonok vonatkozásában.
A jogalkotók kifejezték, hogy tisztában vannak azzal, hogy egyes földtulajdonosok
számára inkább érzelmi értéke van a tulajdonukban lévő földrészletnek, ugyanakkor
nemzetgazdasági szempontból szükséges a földeknek minél nagyobb mértékű bevonása a termelésbe természetesen azzal, hogy a csak kisebb területi mértékű földtulajdonnal rendelkező tulajdonostársakat megfelelően kompenzálják a földjükért.
Kiemelendő, hogy a Foktftv. hatálya – kevés kivétellel - valamennyi osztatlan közös
tulajdonban lévő földre kiterjed, azaz a korábbi szabályozásokkal ellentétben nem
csak a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdonban lévő földekre, hanem minden, bármely okból kialakult közös tulajdonban lévő földekre is
alkalmazható.
A hangsúly az alkalmazhatóságon van. Nincs tényleges törvényi kötelezettség a földön fennálló közös tulajdon megszüntetésére. A Foktftv. csak a lehetőséget biztosítja a föld megosztására méghozzá olyan módon, melyben – néhány garanciális
jogszabályi korlát mellett – a tulajdonostársak szabadon dönthetnek a megosztásról
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és annak megvalósulási módjáról. Az ingatlanügyi hatóságnak a megosztásra érdemi befolyása nincs, kizárólag az előírásoknak megfelelőséget vizsgálja és átvezeti a
változásokat az ingatlan-nyilvántartásban.
A Foktftv. alapján három módja van az osztatlan közös tulajdon megszüntetésének:
1. a megosztási eljárás
2. az egy tulajdonostárs általi tulajdonba vétel és
3. a kisajátítás.

A kisajátítás kizárólag végső megoldásként került rögzítésre a Foktftv.-ben, elsődlegesen a megosztási eljárás és az egy tulajdonostárs általi tulajdonba vétel alkalmazandó. Fontos azonban megjegyezni, hogy az egy tulajdonostárs általi tulajdonba
vételre csak abban az esetben van lehetőség, amennyiben az érintett földrészleten
nem alakítható ki legalább kettő, a Foktftv.-ben rögzített területi minimumot elérő
önálló ingatlan. Minden más esetben csak a megosztási eljárással szüntethető meg
főszabály szerint a közös tulajdon, legalábbis a Foktftv. alapján.
A Foktftv. mellett ugyanakkor – különösen gondolva itt a tulajdonszerzésre – a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi tv.) továbbra is alkalmazható. Az osztatlan közös tulajdonban lévő
tulajdonostársak – a megosztást megelőzően – szerezhetnek egymástól tulajdonjogot, így csökkentve a tulajdonostársak számát az adott ingatlanon belül.
Amennyiben egy tulajdonostárs meg kívánja venni valamennyi tulajdonostársa tulajdoni hányadát, megszüntetve ezzel a közös tulajdont, azt a Földforgalmi tv. szabályai szerint is megteheti (adásvétel). Ebben az esetben nem kell alkalmazni a Foktftv.
szabályait. Többek között nem érvényesülnek a tulajdonszerzés korlátai (Foktftv. 17.
§ (1) bekezdés), mint a bekebelezésnél, nincs meghatározott értékbecslési ajánlat,
aminél kevesebbért nem szerezheti meg a földet az érintett tulajdonostárs. Ugyanakkor érvényesülnek a Földforgalmi tv. olyan előírásai, melyek nem vonatkoznának
a Foktftv. szerinti osztatlan közös tulajdon megszüntetésére.
Lényeges különbség azonban, hogy míg a Földforgalmi tv. alkalmazása során a
földművesek – gondolva csak a szerzési korlátozásokra – előnyt élveznek, addig a
Foktftv. alapján az előny nem feltétlenül áll fenn tekintettel arra, hogy a szerzési korlátozások a Foktftv. szerinti megosztás során nem érvényesülnek. Így a nem földművesek sem szenvednek hátrányt. Elméleti szinten annak sincs akadálya, hogy egy
nem földműves tulajdonostárs bekebelezési joggal éljen vagy akár egyedül ő szerezze meg az ingatlan tulajdonjogát.
Értelemszerűen, akik a Foktftv. szerinti megosztási eljárások során a Földforgalmi tv.
szerinti szerzési korlátozásokat túllépik, azok – főszabály szerint - a későbbi, a Földforgalmi tv. hatálya alá tartozó szerzéseknél már nem szerezhetnek földtulajdonjogot.
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A megosztási eljárást kezdeményező tulajdonostárs lényegét tekintve a megosztás
urává válik meghatározott időre. Egy ingatlanra ugyanis egyidejűleg csak egy kérelem nyújtható be.
A kérelmező tulajdonostársnak számos szempontot figyelembe kell vennie, mielőtt
a megosztási eljárást kezdeményezné. Mérlegelnie kell például, hogy várható-e az
egyezség során az egyszerű többséggel történő megegyezés, ellenkező esetben minimum a tizenötezer forintos igazgatási szolgáltatási díj megfizetésével kell számolnia anélkül, hogy az osztatlan közös tulajdont ténylegesen megszüntetnék.
Lényegesebb szempont ugyanakkor, hogy a megosztási eljárás során a kérelmező
tulajdonostárs köteles bekebelezni azokat a tulajdoni hányadokat, amelyek alapján
nem alakítható ki az előírt területi minimumnak megfelelő ingatlan és más tulajdonostársa nem kívánja azt bekebelezni (végső bekebelező). Természetesen lehetőség
van a megosztási eljárás befejezésére, ha a kérelmező nem képes valamennyi tulajdoni hányadot bekebelezni, ugyanakkor a tizenötezer forintos igazgatási szolgáltatási díjat nem igényelheti vissza.
Célszerű mérlegelnie a kérelmező tulajdonostársnak azt is, hogy kérelmezőként
számos “eljárási” kötelezettsége van, melynek költségeit neki kell viselnie. Ilyen például a tulajdonostársak, a bejegyzett földhasználók/erdőgazdálkodók értesítési kötelezettsége, mely különösen a tulajdonostársak nagy száma esetén jelentős
költséget okozhat. A jogszabály pedig pusztán az értesítendők nagy számára tekintettel nem ad felmentést az értesítési kötelezettség alól, mely értesítés megtörténtét az egyezség ingatlan-nyilvántartási átvezetése iránti eljárásban igazolnia kell a
kérelmezőnek.
Ezzel el is jutottunk magához a megosztási eljáráshoz. Jelenleg a veszélyhelyzetre
tekintettel nem lehet benyújtani a megosztás iránti kérelmet – a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján 2021. május 22. napjáig – az 547/2020. (XII.2.) Kormány
rendelet alapján. Fontos kiemelni ugyanakkor, hogy kizárólag a megosztási eljárás
nem kezdeményezhető, az egy tulajdonostárs általi tulajdonba vételnek nincs akadálya, az 2021. január 01. napjától kezdeményezhető.
Egy osztatlan közös tulajdonban lévő föld bármely tulajdonosa kérelmezheti a
megosztási eljárást, melynek első lépése a folyamatban lévő megosztás tényének
feljegyzése iránti kérelem benyújtása az ingatlanügyi hatósághoz.
Számos esetet határoz meg a Foktftv. 4. § (1) bekezdése, melyek fennállása esetén a
folyamatban lévő megosztás tényének feljegyzése iránti kérelmet vissza kell utasítani.
A visszautasítási okok döntő többsége az érintett ingatlan tulajdoni lapjának megtekintésével ismertté válhat a kérelem benyújtása előtt. Vannak azonban olyan esetek, melyek fennállására nézve a tulajdoni lap megtekintése nem vagy nem

HIVATALI TÁJÉKOZTAT Ó · 2021. MÁRCIUS 24.

10

CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL · FÖLDHIVATALI FŐOSZTÁLY

feltétlenül vezet eredményre (ilyen például az érintett ingatlan valamely tulajdoni
hányada vonatkozásában folyamatban lévő hatósági jóváhagyási eljárás).
A folyamatban lévő megosztás tényének feljegyzése iránti kérelem egyik – talán
többeket érdeklő – visszautasítási oka, ha az ingatlant érintően a földrendező és a
földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény szerinti részarány földkiadás
eredményeként keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó eljárásban a kiosztás sorrendjének megállapítása érdekében már a sorsolás megtörtént vagy az egyezség befogadásra került.
A közös tulajdonban lévő földtulajdonos által ismert, hogy korábban a részarány
földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésére már több
törvényi lehetőség volt, ezek közül számos, kérelmezett megosztási eljárás a mai
napig nem zárult le. Sokakban merül fel a kérdés, hogy mi történik ezekkel a le nem
zárult eljárásokkal, mehet a két különböző eljárás egymás mellett? A válasz egyértelműen nem. Abban az esetben, ha a korábban kérvényezett megosztási eljárásban a sorsolás már megtörtént vagy a tulajdonostársak eljárás során hozott
egyezsége befogadásra került, akkor nincs helye a Foktftv. szerinti megosztásnak és
a Fotktftv. alapján benyújtott kérelmet vissza kell utasítani. Abban az esetben viszont, ha a korábban kérelmezett megosztási eljárás még nem ért el a fent említett
szakaszába, akkor elméleti szinten nincs akadálya annak, hogy a Foktftv. szerinti
megosztási eljárást kezdeményezze valamelyik tulajdonostárs. Ebben az esetben
pedig a Foktftv. szerinti megosztási eljárás lesz az irányadó.
Az érintett ingatlan tulajdoni lapjáról azonban nem derül ki, hogy a korábbi megosztási eljárás mely szakaszában lehet. Vélelmezni lehet ugyanakkor, hogy a korábbi
megosztási eljárás kérelmezéséről a tulajdonostársak tudomással bírnak és annak
állásával is tisztában vannak. Így mérlegelésükön múlik, hogy a korábbi eljárást folytatják le vagy valamely tulajdonostárs kérelmezi a Foktftv. szerinti megosztást.
A folyamatban lévő megosztás tényének feljegyzését követően a kérelmezőnek figyelemmel kell lennie arra, hogy a tényfeljegyzéstől számított 90 napon belül kell
benyújtania a változás átvezetése iránti kérelmet az ingatlanügyi hatósághoz. A benyújtás azt jelenti, hogy 90 napon belül be is kell érkeznie a változás átvezetése iránti kérelemnek, nem elegendő például, ha a 90. napon adja postára. Ennek azért van
különös jelentősége, mert a tényfeljegyzésről szóló határozatban kiadott ügyazonosító automatikusan érvényét veszti a tényfeljegyzéstől számított 90 nap elteltével,
mely ügyazonosító érvényességet egyébként vizsgálnia kell az ingatlanügyi hatóságnak. A változás ingatlan-nyilvántartási átvezetése iránti eljárásban pedig önmagában
elutasítási ok, ha az ügyazonosító már nem érvényes.
Főszabály szerint a tényfeljegyzést követően nem vezethető át változás az érintett
ingatlan tulajdoni lapján (és egyebekben a térképi adatain sem) kivéve az öröklés
miatt bekövetkezett tulajdonjog változást és a kisajátítást. Minden más változás

HIVATALI TÁJÉKOZTAT Ó · 2021. MÁRCIUS 24.

11

CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL · FÖLDHIVATALI FŐOSZTÁLY

iránti eljárást függőben kell tartani. Gyakorlati szempontból viszont egy öröklés vagy
kisajátítás miatti tulajdonváltozás csak akkor kerül átvezetésre, ha rangsorban első
helyen állnak, egyébként a megelőző széljegy miatt függőben tartás történik ezek
esetében is. Ennek ellenére a kérelmező tulajdonostársnak célszerű az egyezség
megkötésekor ellenőrizni az érintett ingatlan tulajdoni lapját, hogy történt-e változás öröklés vagy kisajátítás miatt, mivel az értesítési kötelezettsége fennáll az újonnan bejegyzett tulajdonostárssal szemben is.
A tényfeljegyzést követően a változás átvezetésének kérelmezéséig az ingatlanügyi
hatóságnak nincs befolyása a megosztásra. A tulajdonostársak szabadon rendelkeznek mindenben.
Az egyezség megkötéséhez elengedhetetlen a jelenleg még tesztelés alatt álló, de a
megosztási eljárásban kötelezően használandó osztóprogram. Az osztóprogram
működéséről részletes tájékoztatásra később lesz lehetőség.
Az bizonyos, hogy az egyezség kialakítása során ugyan a jogszabály nem követeli
meg földmérő mérnök közreműködésének igénybe vételét, ugyanakkor az előírásoknak megfelelő térképvázlat és területkimutatás elkészítése érdekében indokolt
lehet.
A Foktftv. alapján magához az egyezség létrehozásához az ügyvédi közreműködés
sem követelmény, kizárólag az egyezség ellenjegyzéséhez szükséges ügyvéd, valamint a változás átvezetési eljárás jogi képviselethez kötött. Az egyezség kialakítása
során is indokolt lehet ugyanakkor az ügyvéd közreműködése tekintettel a megosztási eljárás számos részletszabályára.
A sikeres egyezség alapján készíthető el az osztóprogrammal a térképvázlat és a
területkimutatás, mely elválaszthatatlan részét képezi az egyezségnek és mely iratok alapján – formanyomtatvány kérelmet mellékelve – kérelmezhető a változás átvezetése az ingatlan-nyilvántartásban.
Itt szükséges megjegyezni, hogy az egyezséghez a tulajdoni hányadok alapján számított egyszerű többség elegendő. Gyakorlati szempontból az is előfordulhat, hogy
egyetlen tulajdonostárs, aki egyedül rendelkezik, az egyszerű többséghez elegendő
tulajdoni hányaddal maga határozza meg a megosztás rendjét. Természetesen az is
megtörténhet, hogy a kisebb tulajdoni hányaddal és területi mértékkel rendelkező
tulajdonostársak „összefognak” és együtt képviselve az egyszerű többséget, megakadályozzák a megosztást.
A Foktftv. alapvetése, hogy teljes szabadságot ad a tulajdonosoknak és bizodalmát
fejezi ki, hogy a tulajdonostársak képesek egy nagyjából mindenki számára megfelelő egyezséget kialakítani.
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A változás átvezetési eljárás vonatkozásában is számos elutasítási okot határoz meg
a jogszabály, melyek többsége az osztóprogram segítségével létrehozott térképvázlathoz és területkimutatáshoz kapcsolódik.
A jogszabályi követelmények betartása esetén az egyezségben foglaltak átvezetésre
kerülnek az ingatlan-nyilvántartásban és a közös tulajdon megszűnik.
Fontos megjegyezni, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően létrejött egyezség
hatálya az összes tulajdonostársra kiterjed függetlenül attól, hogy részt vettek-e az
egyezség létrehozásában.
A Foktftv. alapján induló eljárásokról még sokat lehet és kell is beszélni. Érdemes
azonban az egyes, lényegesebb területekről külön is szót ejteni (például az egyezség
tartalma, bekebelezés, osztóprogram alkalmazása, stb.), melyekre a későbbi cikkekben sor fog kerülni.
__________________
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Történelem és valóság –
megszűnik a
termelőszövetkezeti
földhasználati jog,
kártalanításra jogosultak a
kiadatlan részarány-tulajdonnal
rendelkezők
onkormanyzat.csmkh.hu/tsz-foldhasznalati-jog-megszunese
Dr. Fehér-Forgó Mária
kormánytisztviselő
Földhivatali Főosztály · Hatósági és Koordinációs Osztály

A jogalkotó a tavalyi évben több a földtulajdonra és gazdálkodásra vonatkozó szabályozást hozott, így például rendelkezett a termőföldeken fennálló osztatlan közös tulajdon megszüntetéséről, a családi gazdaságokról és a termelőszövetkezeti (a
továbbiakban: tsz.) földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezéséről.
A termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészetek tulajdonjogának rendezéséről és egyes
földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XL. törvény
céljának megértéséhez jócskán
vissza kell mennünk az időben. Nekünk már történelem, nagyszüleink
viszont megélték, amikor az 1945-ös földbirtokreform „szétzúzta a nagybirtokot”,
földhöz juttatva több, mint félmillió, eddig többszáz-holdas birtokokon dolgozó napszámost. Ezt követően létrehozták a szövetkezeteket és az állami gazdaságokat. Az
1959. évi 7. számú törvényerejű rendelet értelmében „a tsz-be belépő tag köteles a
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saját, valamint a közös háztartásban élő családtagok tulajdonában… levő összes
földet a tsz. közös használatába adni, kivéve a törvényesen visszatartható háztáji
földet”. Ezzel egyidejűleg a magántulajdont jellemző egyes részjogosítványok (a
használat, a birtoklás és a rendelkezés joga) szép lassan beolvadtak a tsz. földhasználati jogosítványaiba, mivel a használatba adott föld aranykorona (AK) értékét, területét, művelési ágát ún. tsz-különlapon, a helyrajzi szám megjelölése nélkül vették
nyilvántartásba.
Az állami tulajdon mindenekfelettiségének eszméje egészen a rendszerváltásig kitartott. Az 1990 májusában felállt Antall-kormány célul tűzte ki, hogy kárpótolja –
többek között – a jogtalanul földjüktől fosztott parasztembereket, akik az államosított földjeik „után” kárpótlási jegyet kaptak, mellette pedig ún. részaránytulajdonnal rendelkeztek a ’45 után létrehozott tsz-ekben. A kárpótlás során a tszeknek és állami gazdaságoknak ún. kárpótlási földalapokat (is) kellett kijelölniük,
amely földterületekre a kárpótlási jegyekkel lehetett licitálni, míg a tsz. földhasználati joggal terhelt termőföldek kiadásáról az 1993-ban létrehozott földkiadó bizottságok döntöttek.
Az ingatlan-nyilvántartásban azonban a mai napig vannak olyan földrészletek, melyek vonatkozásában
nem zajlott le a földprivatizáció
vagy a vagyonnevesítés, azaz tsz.
földhasználati jog áll fenn rajtuk. A
2020. július 1. napján hatályba lépett jogszabály (a termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló
földrészetek tulajdonjogának rendezéséről és egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XL. törvény) értelmében ezek a földrészletek – kevés kivételtől eltekintve – az állam tulajdonába és a Nemzeti Földalapba kerülnek, míg a
kiadatlan részarány-tulajdonnal rendelkező személyek kártalanításra tarthatnak
igényt.
A kivételek közé tartoznak azon földrészletek, amelyeket a földrendező és földkiadó
bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény alapján már tulajdonba adtak, de a jogosult
tulajdonjoga még nem került az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre, vagy amelyeket nyilvános sorsolás útján történő tulajdonba adás céljából sorsolási hirdetményben, illetve kárpótlási célú árverezés érdekében már közzétettek.
Az a személy, akinek a nevén 2021. január 1. napján az ingatlanügyi hatóság által
vezetett termelőszövetkezeti különlapon AK értékben kifejezett részarány-tulajdon
volt nyilvántartva – amelynek ellenében korábban földtulajdont, vagy kártalanítást
sem kapott – kártalanítási eljárást kezdeményezhet a Csongrád-Csanád Megyei
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Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Hatósági és Koordinációs Osztálya előtt, kérve
a kiadatlan részaránya pénzbeli megváltását.
A kártalanítás mértéke aranykorona jogosultságonként 50 ezer forint, melyet vagy
maga a részarány-tulajdonosa, vagy annak jogutója, illetve az előzőektől a jogosultságot megszerző személy igényelhet, az arra rendszeresített formanyomtatványon.
Abban az esetben, ha a kérelmet a jogutód terjeszti elő, ahhoz mellékelni kell az ingatlan-nyilvántartásban a termelőszövetkezeti különlapon történő bejegyzésre
egyébként alkalmas alakisággal rendelkező, a jogutódlást, illetve a megszerzést igazoló okiratot, vagy annak hitelesített másolatát.
A kérelmek határidő nélkül előterjeszthetőek, elbírálásukat követően az ingatlanügyi hatóság dönt a kártalanítás összegének kifizetéséről, továbbá a kártalanított
személy részarány-tulajdonának törléséről és a tsz. különlapjának megszüntetéséről
a határozat véglegessé válását követő 15 napon belül.
A kártalanítási igény kiterjed a védett és védelemre tervezett területekre is, amenynyiben az ott meghatározott, kártalanításra jogosult részarány-tulajdonost illető kártalanítás összegének megfizetésére 2021. január 1-jéig még nem került sor.
A kártalanítás összegének igénylése helyett a jogalkotó lehetőséget ad azon részarány-tulajdonosnak, aki a törvény erejénél fogva állami tulajdonba került földrészletet legalább 2008. január 1. napjától szakadatlanul birtokolja, hogy 2021.
december 31. napjáig vételi jogot gyakoroljon a kiadatlan részarány-tulajdona ellenében, a birtokában álló földrészletre. A vételi jog gyakorlásának feltétele, hogy a
szerző fél – hatósági bizonyítvánnyal igazoltan – megfelel a Földforgalmi törvény által előírt szerzési feltételeknek, amellett, hogy szakadatlan birtoklását a jogszabály
által előírt alakiságú okirattal igazolja, a tulajdonszerzési jogosultságként előírt kötelezettségvállalások és nyilatkozatok egyidejű megtétele mellett. További kitétel,
hogy más részarány-tulajdonos ne nyújtson be vételi ajánlatot a Nemzeti Földügyi
Központhoz (a továbbiakban: NFK) az adott földrészlet vonatkozásában, és az ne legyen érintett elszámolási igénnyel.
Az elszámolási igénnyel kapcsolatban a jogszabály rögzíti, hogy az érintett földrészleten elvégzett értéknövelő beruházások (nevesítetten: tanya, építmény, agrotechnikai létesítmény) esetén elszámolási igénnyel léphet fel a beruházó, vagy annak
jogutódja. Erre legkésőbb 2021. december 31-ig van lehetősége, igényét pedig a
Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szervvel köteles közölni. Az elszámolási igénynyel párhuzamosan a beruházót – 2022. május 1. napjáig – vételi jog illeti meg az
érintett földrészletre, az NFK által meghatározott vételáron, melybe beleszámít a
Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szerv által elfogadott elszámolási igény összege.
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Az állami tulajdonba került földrészleten fennálló – a földhasználati nyilvántartásba
bejegyzett – földhasználati szerződésekről a jogalkotó úgy rendelkezett, hogy azok
automatikusan megszűnnek az NFK által megkötött „új”, hasznosításra irányuló
szerződés hatálybalépésével, de legkésőbb 2022. december 31. napján. A földhasználat törléséről, úgy, mint a volt állami gazdaság javára bejegyzett kezelői jognak és
a tsz. földhasználati jognak törléséről az ingatlanügyi hatóság hivatalból eljárva gondoskodik, az állam tulajdonjogának (ideértve a tulajdonosi joggyakorlót is) bejegyzése mellett.
A kártalanítási eljárások kapcsán Csongrád-Csanád megyében három járás (Hódmezővásárhely, Szeged és Mórahalom) érintett, ahol mindösszesen 2984 db élő részarány-különlapon tartanak számon tulajdonosi igényeket, mindösszesen 13.763,76
AK értékben. A jogosultak többsége idős, még az 1930-as évek előtt született személy, a részarány-lapokon található címadatok pedig sok esetben hiányosak. A kártalanításra – a központi költségvetésből – elkülönített forrás a Kormányhivatal
rendelkezésére áll, így közös érdekünk a mai napig kiadatlan részarány-tulajdonnal
rendelkezők megfelelő tájékoztatása annak érdekében, hogy tudjanak élni a kártalanítás lehetőségével.
A kártalanítási eljárással kapcsolatos további hasznos információk:
A kártalanítási eljárás iránti formanyomtatvány elérhető www.foldhivatal.hu internetes oldalon az Ügyintézés / Nyomtatványok menüpont alatt
A kérelem előterjeszthető:
 személyesen: a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal valamennyi
Földhivatali Osztályának ügyfélszolgálatán – a járványügyi helyzetre tekintettel csak előre egyeztetett időpontban
 postai úton: Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Hatósági és Koordinációs Osztály, 6724 Szeged, Kálvária sgt. 4143. vagy 6701 Pf. 129.
További kérdés, észrevétel esetén a Kormányhivatal kollégái készséggel állnak
rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:
 telefonon: Török László kormánytisztviselő – 06-62/680-162
dr. Fehér-Forgó Mária kormánytisztviselő – 06-62/680-155
 e-mailben: foldhivatal@csongrad.gov.hu

__________________
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A kereskedelmi igazgatásra
vonatkozó jogszabályok
január 1-jei változásáról röviden
onkormanyzat.csmkh.hu/kereskedelmi-igazgatas-2021
Dr. Bihari Márta
kormánytisztviselő
Jogi és Hatósági Főosztály · Hatósági és Perképviseleti Osztály

A közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi CLXVIII. törvény módosította a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban:
Kertv.) 9. § (4) bekezdését, így a jogalkotó célja szerint a jogalkalmazást megkönnyítendő egyértelműen elkülönítésre kerülnek a közigazgatási szankciók a hatósági intézkedésektől és az egyéb jogkövetkezményektől.
A változás értelmében a tevékenységre vonatkozó jogszabályi előírások megsértése
esetén - jogszabályban foglaltak szerint - a kereskedelmi hatóság alkalmazhatja az
 a) pont szerinti szankciókat (ideiglenes vagy azonnali bezáratás, a közterületi értékesítés szabályainak megszegése kivételével közigazgatási
bírság kiszabása, illetve ha az adott tevékenység végzése engedélyhez
kötött, visszavonja az engedélyt)
 a (4a) bekezdésben meghatározott, korlátozó vagy tiltó intézkedéseket
(kereskedelmi tevékenység korlátozása vagy kötelező éjszakai
zárvatartás elrendelése, a vendégek szórakoztatására nyújtott szolgáltatás, tevékenység korlátozása vagy megtiltása, a hirdetés vagy figyelemfelhívás céljára szolgáló hanghatást okozó eszköz használatának
korlátozása vagy megtiltása, illetve az engedély nélkül folytatott, előírásokba ütköző tevékenység végzésének, termékkör értékesítésének
megtiltása vagy
 a jogszabályban meghatározott egyéb jogkövetkezményeket.
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Fontos kiemelni, hogy a kereskedelmi hatóság határozata ellen továbbra is csak
egyetlen esetben van helye fellebbezésnek, ez pedig az üzlet vagy szálláshely azonnali bezáratásának elrendelése. Egyéb esetekben nincs helye fellebbezésnek, csak
közigazgatási per indítható.
Az Országos Kereskedelmi Nyilvántartási Rendszer működéséhez szükséges egyes
törvények módosításáról szóló 2020. évi CXLVI. törvény módosította a Kertv.-t és a
szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
szóló 2009. évi LXXVI. törvényt (a továbbiakban: Szolgtv.).
A módosítás indokolása szerint az Országos Kereskedelmi Nyilvántartási Rendszer
(a továbbiakban: OKNYIR) létrehozásával a bejelentés- és engedélyköteles tevékenységek országosan egységes, átlátható és hatékony rendszerben válnak
nyomonkövethetővé az állampolgárok, a hatóságok és az illetékes szervezetek számára. Az OKNYIR nyilvántartás (többek között az üzletek, kereskedők, piacok és bevásárlóközpontok nyilvántartásának) összhangját megteremtő, országos nyilvános,
valamint közhiteles adatbázis lesz.
Az OKNYIR a https://oknyir.kh.gov.hu/ oldalon érhető el.
A Kertv-t érintő változás, hogy a 6/I. § 2021. január 1-től, illetve a 11/G. § 2020.
december 19-től lépett hatályba.
A 6/I. § az OKNYIR rendszerbe történő adatbejegyzés és az adatkezelés feltételeinek
részletszabályait - így a nyilvántartásban szereplő adatok és azon belül a közérdekből nyilvános adatok körét, valamint a nyilvántartásba való betekintésre jogosultaknak a meghatározását – tartalmazza.
A 11/G. § megteremti az ASP rendszeren keresztüli automatizált adattovábbítási lehetőséget, mely az OKNYIR megfelelő kialakítása és működése érdekében, a hatóságok adminisztratív terheinek csökkentése jegyében vált indokolttá.
A Szolgtv-t érintő változás a bejelentéshez kötött tevékenységet folytató szolgáltatók
nyilvántartását érinti, 2021. január 1-től ugyanis módosult a Szolgtv. 27. § (2) bekezdése. A legfontosabb változás, hogy a bejelentés időtartamát (akár határozott, akár
határozatlan időtartamra szól) minden esetben szükséges feltüntetni a nyilvántartásban és a bejelentésről szóló igazolásban is. Eddig ezt csak a határon átnyúló
szolgáltatásnyújtás keretében folytatni kívánt tevékenység esetében feltüntetni.
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.)
Korm. rendeletet (a továbbiakban: Ker. rend.) január 1. napjától módosította
 az egyes turisztikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló
634/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet,
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 az Országos Kereskedelmi Nyilvántartási Rendszer működéséhez szükséges egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 611/2020. (XII.
18.) Korm. rendelet,
 az ügyfelek számára adminisztratív terheket tartalmazó egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 668/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet és
 a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló
713/2020. (XII. 30.) Korm. rendelet.
A Ker. rend. 6. §-a pontosítást tartalmaz a nyilvántartásba bejegyzett adatok közhitelességét illetően. E szerint a nyilvántartás a 2. melléklet A) pontjában meghatározott adatok tekintetében - azon adatok kivételével, amelyet jogszabály más
nyilvántartás részeként közhitelesnek minősít - közhiteles hatósági nyilvántartásnak
minősül. Korábban a természetes személyazonosító és lakcím-azonosító adatok kivételével minősült közhitelesnek a nyilvántartás. E szakaszból törlésre került továbbá a nyilvántartás önkormányzati honlapon való közzétételére vonatkozó
kötelezettség.
Hasonlóan módosult a Ker. rend. 9. § (1) bekezdése, ugyancsak kikerült a közhiteles
adatok kivételének köréből a természetes személyazonosító adat, illetve szintén a
nyilvántartás önkormányzati honlapon való közzétételére vonatkozó kötelezettség.
A Ker. rend. módosított 10/A. §-a szerint a Zala Megyei Kormányhivatal által vezetett országos nyilvántartás – az OKNYIR bevezetése miatt – megszűnt, ugyanakkor a
jogalkotó a statisztikai adatok nyilvántartásból való lekérdezésének rendje kapcsán
lehetővé tette, hogy a kereskedelemért felelős miniszter, valamint a közigazgatásszervezésért felelős miniszter törvényben meghatározott feladatai ellátása céljából
a 6. § (1) bekezdésében és a 9. § (1) bekezdésében meghatározott nyilvántartásokból közvetlenül kérdezhet le statisztikai adatokat.
Az egyes kereskedelmi formákra vonatkozó rendelkezéséknél új szabály, hogy a
jegyzőnek a rendezvénytartási engedélyköteles, vagy a közterületen rendezett
olyan alkalmi rendezvényről, amelyen szeszes ital forgalmazása történik, a rendezvény megkezdését megelőző napig tájékoztatnia kell az állami adó- és vámhatóságot (Ker. rend. 15. §). A tájékoztatási kötelezettség alól kivételt képeznek a
gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvények, a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlések, a vallási közösségek vallásos szertartásai és rendezvényei és a családi eseményekkel kapcsolatos rendezvények.
A Ker. rend. 25. § (5) bekezdésében 3 évre bővítették azon időszakot, amelyre vonatkozóan a kereskedelmi tevékenység ellenőrzésére jogosult hatóságok visszamenőleg vizsgálhatják a vásárlók könyvébe tett bejegyzéseket, valamint az írásbeli
vásárlói panaszra adott válasz másodpéldányát.
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A kereskedelmi tevékenység ellenőrzésére vonatkozó eljárások, szankciók között
2021. január 1-től szerepel, hogy amennyiben a kereskedő, illetve az üzletként
szolgáló épület nem felel meg a hatályos jogszabályi feltételeknek, és a jogsértés
másként nem orvosolható, illetve a jogszabályi feltételeknek való megfelelés más
módon nem biztosítható, akkor a jegyző az észlelt hiányosságok megszüntetéséig,
de legfeljebb kilencven napra a tevékenységet megtilthatja, vagy az üzletet ideiglenesen bezárathatja. A Ker. rend. 27. § (1) bekezdése korábban csak akkor tette lehetővé ezen szankció alkalmazását, ha a kereskedő a tevékenységére, a forgalmazott
termékre, illetve annak árusítására vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem tett
eleget.
A Ker. rend. 27. § (1) bekezdése továbbra is a Kertv. 9. § (1) bekezdésében előírt ellenőrzési kötelezettséghez kapcsolódik azzal, hogy 2021. január 1-től vizsgálni kell
az üzletként szolgáló épület jogszabályi megfelelőségét is. Az üzlet fogalmát a Kertv.
2. § 27. pontja határozza meg, e szerint „üzlet: kereskedelmi tevékenység folytatása
céljából létesített vagy használt épület, illetve önálló rendeltetési egységet képező
épületrész, helyiség, ideértve az elsődlegesen raktározás, tárolás célját szolgáló
olyan épületet vagy épületrészt is, amelyben kereskedelmi tevékenységet folytatnak”.
A Ker. rend. 2021. január 1-től hatályos 31. §-a értelmében a 2021. január 1-ig bejelentett vendéglátó üzletek esetén a 4. melléklet szerinti vendéglátó üzlettípust a kereskedő legkésőbb 2021. március 31-ig köteles bejelenteni a jegyzőnek.
A jogalkotó a kereskedelmi hatóság részére nem ír elő ezzel kapcsolatban felhívási
vagy tájékoztatási kötelezettséget, véleményünk szerint azonban ezen bejelentési
kötelezettségre – a helyben szokásos módon, az önkormányzat honlapján, a helyi
médiumokban vagy egyéb módon – célszerű a kereskedők figyelmét felhívni.
A Ker. rend. 4. melléklete január 1-től 11 kategóriába sorolja a vendéglátóhely üzlettípusokat, a fő terméktípusnál megjelölve annak TEÁOR kódját, illetve a könnyebb
besorolhatóság érdekében iránymutatást nyújt az üzemeltetés típusára, a kiszolgálás jellegre, a felhasznált eszközökre, a fogyasztás helyére, a konyha jellegére, illetve
az ételkészítés helyére.
Álláspontunk szerint a kereskedőnek a 4. mellékletben meghatározott üzlettípusok
közül egyet kell megjelölnie azt, amely a leginkább jellemző a tevékenységére.
Fontos változás végül, hogy a vendéglátóhely üzlettípusának megjelölése a bejelentés és a nyilvántartás kötelező adattartalma lett, ezért szükséges a formanyomtatványok és a nyilvántartás aktualizálása (ld. Ker. rend. 1. melléklet A) pont 6.7
alpont és 2. melléklet A) pont 7.4 alpont).
__________________
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A Kúria Köf.5.033/2020/4. számú
határozata a polgármester
helyettesítéséről
onkormanyzat.csmkh.hu/pm-helyettesites
Pappné dr. Szabó Gabriella
kormánytisztviselő
Jogi és Hatósági Főosztály · Törvényességi Felügyeleti Osztály

2021. február 2-án a Magyar Közlöny 21. évi 16. számában jelent meg a Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.033/2020/4. számú határozata, melyet jelentőségére tekintettel e cikkben foglalunk össze:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) 2020. augusztus 27-i ülésén megalkotta a 24/2020. (VIII. 28.) önkormányzati rendeletét,
amely a Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 100/2011. (XII. 23.)
önkormányzati rendeletbe (a továbbiakban: SZMSZ) beiktatta a 12. számú mellékletet. Az SZMSZ 12. melléklet 1-3. pontjai Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) által szervezett nemzeti és városi
jelentőségű ünnepeken, kulturális eseményeken, továbbá az önkormányzat által
elnyert támogatásból vagy saját forrásból megvalósításra kerülő projektek különböző fázisainak sajtónyilvános kommunikációja esetén a polgármester akadályoztatása esetére a bizottsági elnök felkérését írja elő.
A Zala Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) az Mötv.1 132. §ában biztosított törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva törvényességi felhívással élt. A Közgyűlés az SZMSZ módosítására vonatkozó javaslatot nem fogadta el,
a törvényességi felhívás eredménytelen volt.
A Kormányhivatal a Kúria Önkormányzati Tanácsánál az SZMSZ 12. számú melléklet 1-3. pontjainak felülvizsgálatát és megsemmisítését kezdeményezte. Kifejtette,
hogy az alpolgármesteri tisztség funkcióját az Mötv. a helyettesítésben, a polgár-

1

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól [Mötv.]
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mesteri munka segítésében határozza meg, így a polgármester képviseleti jogát helyette elsősorban az alpolgármester gyakorolhatja. Az indítvány szerint az Mötv. az
általa nem szabályozott esetekben a Ptk.-t2 is alkalmazni rendeli, ezért a képviseleti
jog átruházásának az Mötv-ben nem szabályozott eseteiben a Ptk. az irányadó,
amely szerint a polgármester képviseleti jogkörének gyakorlásával az alpolgármesteren kívül más személy – akár bizottsági elnök – is megbízható. Ennek megfelelően
a polgármester átadhatja a képviseleti jog gyakorlását az ünnepi beszédek tartása
tekintetében, akár az alpolgármestertől különböző személynek is, azonban ilyenkor nem a közgyűlés, hanem a polgármester dönt a képviseleti jog gyakorlásáról
és átadásáról.
A Kormányhivatal hivatkozott a 961/B/1993. AB határozatra is, mely szerint a közjogi képviseleti jog magában foglalja a protokolláris képviseletet is.
Az Mötv. 45. §-a a polgármester akadályoztatása esetére csak a képviselő-testület
összehívása, vezetése módjának SZMSZ-ben történő meghatározására ad felhatalmazást, a támadott rendelkezés így ellentétes az Mötv. 45. §-ában foglaltakkal.
A Kormányhivatal szerint az önkormányzat képviseletére a polgármester, illetve
az ő helyetteseként az alpolgármester jogosult, a jogosultság gyakorlására pedig
csak a polgármester hatalmazhat meg más személyt. Kizárt, hogy a közgyűlés az
SZMSZ-ben határozza meg a polgármesternek a közgyűlést képviselő tevékenységével összefüggő rendelkezéseket, a képviseleti jog átruházásának jogát nem vonhatja el a polgármestertől, miként az alpolgármester helyettesítési jogát sem
zárhatja ki azzal, hogy a polgármester akadályoztatása esetére másokat jelöl ki a
képviseletre.
A Kúria Önkormányzati Tanácsának felhívására az önkormányzat érdemi nyilatkozatot nem tett.
A Kúria Önkormányzati Tanácsa szerint a Kormányhivatal indítványa megalapozott az alábbiak szerint:
A Kúria részletezte az Alaptörvény 32. cikk (3) bekezdésében, az Mötv. 41. § (1) bekezdésében, 45. § és 65. §-ában, valamint 74. § (1) bekezdésében foglalt jogszabályi
rendelkezéseket. Kifejtette továbbá, hogy az Alkotmánybíróság 961/B/1993. AB határozata az Alkotmány és az Ötv. hatálya alatt született, azóta azonban megváltozott
a szabályozási környezet, jelen ügyben az Alaptörvény és a Mötv. szabályai relevánsak. Arra, hogy az Alaptörvény meghozatala előtti alkotmánybírósági határozatok
elvi megállapításai irányadóak-e az Alaptörvény hatálya alatt is, a 22/2012. (V. 11.)
AB határozat szerint össze kell vetni az Alaptörvény konkrét – az előző Alkotmányban foglaltakkal azonos vagy hasonló tartalmú – rendelkezéseit, továbbá az Alap-

2

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről [Ptk.]
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törvény értelmezési szabályait. Ezen összevetés alapján az Alkotmánybíróság az
újabb ügyekben felhasználhatja a korábbi határozataiban kidolgozott érveket, jogelveket, alkotmányossági összefüggéseket. A Kúria megállapította, hogy olyan változás az új szabályozásban nem történt, amely kizárná a 961/B/1993. AB határozat
elvi megállapításainak felhasználását a törvényességi vizsgálat során. Ezen AB határozat a polgármester közjogi és polgári jogi képviseleti jogát határolta el. Az a szabály, amely szerint „a képviselő-testületet a polgármester képviseli”, a
polgármestert egyaránt felruházza az önkormányzat polgári jogi és közjogi képviseletének jogával, melyek közös vonása, hogy a polgármester a képviselő-testület
egyik szerve. A polgármester tehát önkormányzati törvényi előírás alapján jogosult
képviselni a képviselő-testületet. Az Alkotmánybíróság szerint a protokolláris képviselet közjogi képviselet, amely azonban nem zárja ki, hogy rendezvényen a polgármester polgármesteri minőségében, tehát saját nevében jelenjen meg. Ebből
következően az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó képviselet is közjogi
képviselet, amelyre szintén az önkormányzati törvényi szabályozás az irányadó.
A Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapította, hogy az SZMSZ vizsgálni kért szabályaiban közjogi képviseletről van szó, amellyel kapcsolatban a Mötv. keretei között
kell a törvényességről dönteni.
A Kúria hangsúlyozta, hogy normatív rendelkezést, az SZMSZ mellékletében foglalt
szabályt vizsgál. Az SZMSZ a bizottsági elnökök helyettesítési, nyilatkozattételi jogát jogszabályba foglalta, ezáltal kizárta azt, hogy a polgármestert akadályoztatása esetén ezen alkalmakon a bizottsági elnökön kívül más helyettesítse, más
kerüljön felkérésre, kizárva e körből az Mötv. szerinti általános helyettesítési rend
érvényesülését, amely szerint a polgármester akadályoztatása esetén őt az alpolgármester képviseli. A törvényességi probléma tehát abból adódott, hogy a polgármester akadályoztatása esetére a bizottsági elnök általános jelleggel
helyettesíti őt, mivel az önkormányzat ezt jogszabályba, önkormányzati rendeletbe foglalta. Az Mötv. ugyanakkor nem tiltja azt, hogy a polgármestert esetenként,
erre irányuló felkérése alapján, az adott bizottsági elnök képviselje.
Az SZMSZ-be foglalt határozatlan idejű képviseleti megbízás valójában a polgármesteri, illetve az alpolgármesteri feladatok átvételét jelenti, amelyet ilyen formában az
Mötv. 32. § (2) bekezdés e) pontja sem enged meg. Erre a Mötv. 53. § (1) bekezdése
– amely meghatározza a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletben
szabályozandó tárgyköröket – sem ad felhatalmazást.
A kifejtettekre tekintettel a Kúria Önkormányzati Tanácsa megállapította, hogy az
SZMSZ 12. mellékletének 1-3. pontjának vonatkozó szövegrészei ellentétesek a
Mötv. 41. § (1) bekezdésével, 45. §-ával, 53. § (1) bekezdésével és 74. § (1) bekezdésével, ezért azokat megsemmisítette.
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A döntés elvi tartalma: a polgármester helyettesítésének rendjét az Mötv. szabályozza, attól a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában nem lehet
eltérni. A polgármester a törvény keretei között egyedi esetekben dönthet a helyettesítéséről, ezt az egyedi döntési szabadságát a képviselő-testület rendeleti
szabályozással nem vonhatja el.

__________________
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Főbb támpontok az
önkormányzatoknak a fogorvosi
ügyeleti ellátás biztosításához
onkormanyzat.csmkh.hu/fogorvosi-ugyelet
Dr. Koréh Zoltán
kormánytisztviselő
Jogi és Hatósági Főosztály · Törvényességi Felügyeleti Osztály

Az egészségügyi ügyeleti ellátás biztosítása alapvetően abból eredeztethető, hogy
minden betegnek joga van sürgős szükség esetén az életmentő, illetve a súlyos vagy
maradandó egészségkárosodás megelőzését biztosító ellátáshoz, valamint fájdalmának csillapításához és szenvedéseinek csökkentéséhez.
Minden betegnek törvényi szinten biztosított joga továbbá, hogy jogszabályi keretek között, az egészségi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáférhető és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő egészségügyi ellátáshoz
hozzáférjen. [Alaptörvény XX. cikk, Eütv.1 6. §, 7. § (1) bek.]
A fogorvosi ügyeleti ellátás feladata, hogy sürgősségi esetekben a beteg számára a
fogorvosi alapellátás napi munkarenden kívüli igénybevételének lehetőségét biztosítsa. [Eütv. 93. § (1)-(2) bek., 47/2004. (V. 11.) ESzCsM r.2 17. § (1) és (3) bek.]

A FOGORVOSI ÜGYELETI ELLÁTÁSRÓL
GONDOSKODÁS, MINT KÖTELEZŐ
ÖNKORMÁNYZATI FELADAT
Minden települési, így a községi, a városi, a járásszékhely városi, a megyei jogú városi és a fővárosi kerületi önkormányzatnak törvényben előírt kötelezően ellátandó

1

2

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről [Eütv.]
47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelet az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes
seiről [47/2004. (V. 11.) ESzCsM r.]
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feladata a fogorvosi ügyeleti ellátásról való gondoskodás. [Mötv.3 3. § (2) bek., 13. §
(1) bek. 4. pont, Alapellátási tv.4 5. § (1) bek. c) pont]
Ezen feladatellátás tartalmát ágazati jogszabályok, úgy mint pl. a közfinanszírozási és
a fogászati szakmai szabályok töltik meg. [Alapellátási tv. 10. § (2) bek., 18. § (2) bek.
c) pont]

A FOGORVOSI ÜGYELETI ELLÁTÁS KÖRZETÉNEK
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETBEN TÖRTÉNŐ
KIALAKÍTÁSA
A település önkormányzatának képviselő-testülete az egészségügyi alapellátások
körzeteit rendeletben állapítja meg és alakítja ki azzal, hogy több településre is kiterjedő ellátás esetén a körzet székhelyét az érintett települési önkormányzatok erre
irányuló megállapodásban határozzák meg. [Alapellátási tv. 6. § (1) bek.]
Az Alapellátási tv. az egészségügyi alapellátás körébe helyezi az alapellátáshoz kapcsolódó fogorvosi ügyeleti ellátást, így az önkormányzatnak rendeletben szükséges
kialakítani a fogorvosi ügyeleti ellátás körzetét is. [Alapellátási tv. 5. § (1) bek. c)
pont]
A körzet megállapítása és kialakítása során az alapellátásért felelős országos módszertani intézet, valamint a működési engedély kiadására hatáskörrel rendelkező
egészségügyi államigazgatási szerv véleményét is ki kell kérni. [Alapellátási tv. 6. § (2)
bek.]

A SÜRGŐSSÉGI FOGÁSZATI ELLÁTÁS
TÉRÍTÉSMENTES IGÉNYBEVÉTELÉHEZ VALÓ JOG
A biztosított – a törvényben meghatározottak szerint - térítésmentesen jogosult
sürgősségi fogászati ügyeleti ellátásra. [Ebtv. 5 12. § (1) bek.]
A közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatások az egészségbiztosítóval az adott
szolgáltatásra finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltatónál vehetők igénybe. A finanszírozott egészségügyi szolgáltató a kötelező egészségbiztosítás keretében az Egészségbiztosítási Alap terhére igénybe vehető egészségügyi

3
4
5

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól [Mötv.]
2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról [Alapellátási tv.]
1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól [Ebtv.]
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szolgáltatásért biztosítottól térítési díjat nem kérhet. [Ebtv. 1. § (1) bek. e) pont, 9.
§, 9/B. §]

A FOGORVOSI ÜGYELETI ELLÁTÁS
KÖZFINANSZÍROZÁSA
A NEAK az önkormányzattal, illetve az általa területi ellátási (körzet) kötelezettséggel
megbízott fogászati ellátást nyújtó szolgáltatóval köt finanszírozási szerződést.
[43/1999. (III. 3.) Korm. r. 6 22. § (1) bek.]
A közfinanszírozási szabályokból következik, hogy a fogászati ügyeleti ellátásra a település 20000 főt meghaladó lakosságszám felett köthet a NEAK-kal közfinanszírozási szerződést.
Álláspontom szerint ebből adódóan önállóan csak a 20000 fő feletti lakosságszámú
település köthet közfinanszírozási szerződést, így a 20000 fő alatti lakosságszámú településnek mindenképpen szükséges más településsel, illetve településekkel a közös feladatellátásra megállapodást kötni (pl. önkormányzati társulás, megállapodás)
a legalább 20000 főt meghaladó összlakosságszámhoz igazodó szerződéskötési kritériumnak megfelelve. [43/1999. (III. 3.) Korm. r. 22. § (7) bek., Mötv. 87. §]

A FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉSKÖTÉS FŐBB FELTÉTELEI:
1. A lakosságszámhoz igazodóan köthető finanszírozási szerződések száma:
A fogászati alapellátás körébe tartozó sürgősségi ellátásra a fogászati ügyelet alapdíjára vonatkozó feltételek alapján:
a) a fővárosban legfeljebb hat,
b) a 20 000 főt meghaladó lakosságszámú településeken legfeljebb egy,
c) a b) pont alá nem tartozó települések bármilyen jellegű bevonásával
20 000 főt meghaladó lakosságszám esetén legfeljebb egy ügyeleti
szolgálatra köthető finanszírozási szerződés. [43/1999. (III. 3.) Korm. r.
22. § (7) bek.]

6

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő
finanszírozásának részletes szabályairól [43/1999. (III. 3.) Korm. r.]
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2. A fogászati ügyelet alapdíja és az ahhoz kapcsolódó minimum finanszírozási
feltételek:
A fogászati ügyelet alapdíja:
a) 50000 fő alatti lakosságszám esetében, folyamatos elérhetőség biztosításával, minimum napi 4 óra helyszíni tartózkodással 480 000 Ft/hó,
b) 50001-100 000 fő közötti lakosságszám esetében, folyamatos elérhetőség biztosításával, minimum napi 6 óra helyszíni tartózkodással 542
000 Ft/hó,
c) 100 000 fő feletti lakosságszám esetében, folyamatos elérhetőség biztosításával, minimum napi 6 óra helyszíni tartózkodással 638 000 Ft/hó,
d) kizárólag munkaszüneti napokon, heti pihenőnapokon, valamint ünnepnapokon az a)-c) pontban foglalt folyamatos elérhetőséggel és az
előírt helyszíni tartózkodással biztosított fogászati ügyeleti ellátás esetében az a)-c) pont szerinti összeg 50%-a.” [43/1999. (III. 3.) Korm. r. 23.
§ (3) bek.]

__________________
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Hatósági ellenőrzés és
felügyeleti ellenőrzés
elhatárolása
onkormanyzat.csmkh.hu/hatosagi-felugyeleti-ellenorzes
Dr. Bangha Ágnes
főosztályvezető
Jogi és Hatósági Főosztály

Az ellenőrzés a közigazgatás nélkülözhetetlen, szerves része. A közigazgatási szervek
ellenőrző tevékenysége széles körű és sokirányú, egyaránt beletartozik az irányítási
és felügyeleti tevékenység eszközeként funkcionáló ellenőrzés, valamint a jogalkalmazó szervek által folytatott hatósági ellenőrzés.
Jelen írás arra vállalkozik, hogy elhatárolja egymástól a közigazgatási szervek által
folytatott két ellenőrzés típust, a hatósági és a felügyeleti ellenőrzést.

A HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS
A hatósági ellenőrzés alapvető jelentőségű a közigazgatási hatóság feladatának
megfelelő ellátása szempontjából. Ahogyan a miniszteri indokolás fogalmaz: „A hatósági ellenőrzés eszközével történő tényfeltárás, vizsgálat jelentősen csökkentheti a
hatósági eljárások számát, másfelől feltárhat hatósági intézkedéseket szükségessé
tevő tényeket. A hatóság feladata a jogalanyok jogkövető magatartásának ellenőrzése is.
A hatósági ellenőrzés szorosan és elválaszthatatlanul kötődik a közigazgatási szerv
anyagi jogi normákban meghatározott hatósági hatásköreihez. A hatóság ugyanis
csak jogszabályi felhatalmazás alapján és hatáskörének terjedelmében végezhet hatósági ellenőrző tevékenységet.
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Sajátossága, hogy minden ügyfélként szóba jöhető személy ellenőrzés alanya lehet.
A hatósági ellenőrzés keretében az ellenőrzött alanyok köre megegyezik az Ákr.1
ügyfélfogalmával.
Az ellenőrzés elsődleges célja a megelőzés, továbbá a jogsértés megszüntetése.
Az Ákr. a hatósági ellenőrzésnek a legfontosabb keretszabályait határozza meg általános eljárási szabályként, speciális anyagi és eljárásjogi normákat az egyes ágazati
jogszabályok tartalmaznak.
A hatósági ellenőrzés, főszabály szerint, hivatalból indul meg, azt a hatóság a
hivatalbóli eljárás szabályai szerint folytatja le; néhány kivétellel a hatósági ellenőrzést az ügyfél is kérheti.
A hatósági ellenőrzés a jogszabályban vagy végrehajtható hatósági döntésben foglaltak betartására, teljesítésére terjed ki, hiszen ez az a két forrás, amelyekből a jogalanyokra nézve hatósági hatáskörbe tartozó magatartási szabály fakad.
Tárgya nem valamely hatósági ügy intézése, hanem a hatóság tényfeltáró tevékenysége, amelynek során a hatóság adott esetben - de nem szükségszerűen - közhatalom gyakorlásával jut a szükséges adat, információ birtokába. A hatóság az
ellenőrzés útján beszerzett információk alapján kerül olyan helyzetbe, hogy döntsön
arról: indokolt-e hatósági eljárás megindítása. A hatóságnak a tények feltárására
ugyanazok az eljárási eszközei állnak rendelkezésre, mint az ügy érdemében folytatott eljárásában a bizonyítási eljárás során. Ilyen értelemben tehát a hatósági ellenőrzés is eljárás, az ugyanakkor az Ákr. rendszerében jogilag nem minősül hatósági
ügynek.
Fontos kiemelni, hogy anyagi jogi jog, kötelezettség vagy bármilyen egyéb érdemi
jogkövetkezmény megállapítására ellenőrzési eljárásban nincs közvetlenül mód.
Összefoglalva tehát, a hatósági ellenőrzés a jogérvényesítés érdekében végzett
speciális ellenőrzési tevékenység, melyet a közigazgatás közhatalom birtokában, a
közigazgatási szervezeti rendszertől elkülönült külső jogalanyok irányába, a hatóságok az anyagi jogi normák érvényesítése érdekében végeznek.

A FELÜGYELETI ELLENŐRZÉS
Amíg a hatósági ellenőrzés a közigazgatási szervezeti rendszertől elkülönült külső
jogalanyok irányába ható tevékenység, amelyet a hatóságok az anyagi jogi normák
érvényesítése érdekében végeznek, addig a felügyeleti ellenőrzés a hatóság közigazgatási szervezetrendszeren belül értelmezhető eljárásának tekintendő, s az el1

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról [Ákr.]
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lenőrzés mind az anyagi, mind az eljárás jogi normák megtartásának vizsgálatára
kiterjed.
A hatósági tevékenység feletti felügyelet és azon belüli ellenőrzés az Ákr. szervi hatálya alá tartozó hatóságok között, azok viszonyrendszerében érvényesülő, sajátos felügyelet. A felügyeleti szerv csak a jogszabályokban pontosan meghatározott körben
és tartalommal gyakorolhatja felügyeleti jogkörét, vagyis a felügyeleti jogkör tartalmát és eszközeit az Ákr. és az ágazati szabályok határozzák meg.
E felügyelet tárgya alapján kizárólag a hatósági ügyekre, a hatósági eljárásra, a hatósági döntésekre terjed ki. A felügyeleti szerv kijelölése az ágazati jogszabályok feladata.
A felügyeleti eljárás alapesete, amikor a felügyeleti szerv az általa felügyelt hatósági
eljárásának és hatósági döntésének vizsgálatára irányuló eljárást folytat le. A felügyeleti szerv bármikor, jogszabálysértésre utaló körülmény nélkül is, megvizsgálhatja a felügyelt szerv eljárásait, döntéseit akár általánosan, akár egyedi ügyekre
vonatkozóan. E felügyeleti típusú jogkör terjedelmében a felügyeleti szerv akár folyamatosan gyakorolhat felügyeleti ellenőrzést.
A törvény alapján a felügyeleti szervnek az említett ellenőrzésre általános felhatalmazása van, ami arra is kiterjed, hogy az ellenőrzés eredményeként feltárt jogszabálysértést az Ákr. 121. § (2) bekezdése szerinti döntéseivel orvosolja.
A felügyeleti szerv ugyanis általában a felügyeleti ellenőrzés alapján állapítja meg,
hogy szükséges-e a felügyeleti jogkör (például a felügyeleti eljárás alapján történő
jogorvoslás, azaz a hatósági döntés megsemmisítése, megváltoztatása) alkalmazása.
A hatósági eljárások és döntések feletti felügyelet részét képező „felügyeleti” ellenőrzés tehát élesen elhatárolható, elhatárolandó a hatósági ellenőrzéstől. Mindkét
ellenőrzéstípus az Ákr. hatálya alá tartozik, csak teljesen más tárggyal és tartalommal. A hatósági eljárás és döntés tekintetében érvényesülő felügyeleti ellenőrzés
mindig két hatóság (a felügyelt hatóság és az Ákr. szerinti felügyeleti szerv) viszonya,
míg a hatósági ellenőrzés az ellenőrzött ügyfél és a hatóság viszonya. Az Ákr. szerinti
hivatalbóli jogorvoslás típusát képező felügyeleti ellenőrzés tárgya a felügyelt hatóságok hatósági eljárásainak és döntéseinek jogszerűségi vizsgálata, ezzel szemben a
hatósági ellenőrzés tárgya az adott ellenőrzés „hatálya” alá tartozó jogalanyok jogszabályban rendezett tevékenységének ellenőrzése.

__________________
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Jogszabályváltozások az
Integrált Jogalkotási Rendszer
LocLex alrendszer indulásának
tükrében
onkormanyzat.csmkh.hu/IJR-jogszabalyvalotozasok
Dr. Kucsó Dóra
kormánytisztviselő
Jogi és Hatósági Főosztály · Törvényességi Felügyeleti Osztály

2021. április 1. napjától éles felületen kezdi meg működését az Integrált Jogalkotási
Rendszer LocLex (IJR-LocLex) alrendszere. Az alrendszer bevezetéséhez és az egységes alkalmazásához kapcsolódóan nélkülözhetetlen volt a jogszabályi háttér összehangolása.
Erre tekintettel kihirdetésre kerültek a szükséges jogszabály-módosítások, amelyek
támogatják az IJR-LocLex sikeres elindulását. A változások közös vonása, hogy 2021.
április 1. napjától lépnek hatályba és az alábbi jogszabályokat érinti:

A NEMZETI JOGSZABÁLYTÁRRÓL SZÓLÓ 338/2011.
(XII. 29.) KORM. RENDELET (KORM. RENDELET)
A Korm. rendeletet a 699/2020. (XII. 29.) Korm. rendelet módosította. A 4/A. §-a
alapján a jegyző az Integrált Jogalkotási Rendszer igénybevételével gondoskodik
az önkormányzati rendelet kihirdetést követő öt munkanapon belül az önkormányzati rendelet és valamennyi időállapot szerinti egységes szerkezetű szöveg, valamint
önkormányzati rendelet helyesbítése esetén legkésőbb a helyesbítés közzétételét
követő munkanapon az önkormányzati rendelet helyesbített változatának, valamint
a helyesbítésnek megfelelő egységes szerkezetű szöveg Nemzeti Jogszabálytárban
való közzétételéről.

HIVATALI TÁJÉKOZTAT Ó · 2021. MÁRCIUS 24.

33

CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL · JOGI ÉS HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY

Nem hagyható figyelmen kívül az sem, – figyelemmel a 4/B. §-ra – hogy e rendszer
igénybevételével történik az önkormányzati rendelet tervezetéhez tartozó indokolás közzététele is.
Az önkormányzatok és a fővárosi és megyei kormányhivatalok közötti írásbeli kapcsolattartására továbbiakban is a Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás
Modul (TFIK) szolgál.
Kiemelendő, hogy a Korm. rendelet módosításának hatálybalépésével egyúttal hatályát veszti az önkormányzati rendeleteknek és jegyzőkönyveknek a fővárosi és
megyei kormányhivatalok részére történő megküldésének rendjéről szóló
23/2012. (IV. 25) KIM rendelet. A rendelet- és jegyzőkönyvküldéssel kapcsolatos
szabályok a Korm. rendeletben fedezhetők fel.
A Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés szerint a jegyző a képviselő-testület által megalkotott, a polgármester és a jegyző által aláírt és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott módon kihirdetett önkormányzati rendeletet legkésőbb a
kihirdetést követő harmadik munkanapon a TFIK felület igénybevételével küldi meg
a kormányhivatalnak.
Abban az esetben, ha az önkormányzati rendelet helyesbítésére van szükség, a fentiekkel azonos módon, a jegyző legkésőbb a helyesbítés kihirdetését követő munkanapon juttatja el a kormányhivatalnak a helyesbített rendeletet, a helyesbítés
tényéről szóló tájékoztatással.
A Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése rendelkezik a jegyzőkönyvküldés határidejéről,
mely alapján a jegyző a TFIK felületen keresztül továbbítja a helyi önkormányzat
képviselő-testülete, a képviselő-testület bizottsága, társulása, valamint a részönkormányzat testülete ülésének jegyzőkönyvét az ülést követő tizenöt napon belül.

MAGYARORSZÁG HELYI ÖNKORMÁNYZATAIRÓL
SZÓLÓ 2011. ÉVI CLXXXIX. TÖRVÉNY (MÖTV.)
A fentiekkel összhangban az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi CLXV. törvénnyel módosításra került az Mötv. kormányhivatal részére
történő rendelet és jegyzőkönyvküldésre vonatkozó előírásai.
Az érintett rendelkezésekben – 51. § (2) bekezdés, 52. § (2) bekezdés, 60. § – megfogalmazott „kormányrendeletben meghatározottak szerint” fordulat a Korm. rendeletre utal.
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A JOGALKOTÁSRÓL SZÓLÓ 2010. ÉVI CXXX.
TÖRVÉNY (JAT.)
A Jat.-ot szintén az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2020.
évi CLXV. törvény módosította. A Jat. 29. §-a a Nemzeti Jogszabálytár minimumtartalmát törvényi szinten rögzíti, azaz azt, hogy a Jogszabálytár elsődleges célja a jogszabályok kihirdetett szövegének és egységes szerkezetű szövegeinek közzététele,
továbbá deklarálja, hogy a Nemzeti Jogszabálytárban való közzétételéről önkormányzati rendelet esetében a jegyző gondoskodik.
A hivatkozott jogszabályokban előforduló határidők áttekintését az alábbi táblázat segíti:

NEMZETI JOGSZABÁLYTÁRRAL KAPCSOLATOS HATÁRIDŐK
Önkormányzati rendelet közzététele

a kihirdetést követő 5 munkanapon belül

Önkormányzati rendelet helyesbítése

legkésőbb a helyesbítés közzétételét követő munkanapon

TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELET ÍRÁSBELI KAPCSOLATTARTÁSI
MODULLAL KAPCSOLATOS HATÁRIDŐK
Kihirdetett önkormányzati rendelet
megküldése a kormányhivatalnak

legkésőbb a kihirdetést követő 3 munkanapon

Helyesbített önkormányzati rendelet és a
helyesbítés tényéről szóló tájékoztatás
megküldése a kormányhivatalnak

a helyesbítés kihirdetését követő munkanapon

Jegyzőkönyvek továbbítása a
kormányhivatalnak

az ülést követő 15 napon belül

__________________
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Tájékoztató adó- és
értékbizonyítványok ellen
benyújtásra kerülő
fellebbezések kezeléséről
onkormanyzat.csmkh.hu/adobizonyitvanyok
Dr. Kovács Anita
kormánytisztviselő
Jogi és Hatósági Főosztály · Hatósági és Perképviseleti Osztály

A közelmúltban több önkormányzati adóhatóságtól kapott a kormányhivatal jelzést
arról, hogy a hagyatéki ügyekben kiállításra kerülő adó- és értékbizonyítványt az
öröklésben érdekeltek vitatják. Az adó- és értékbizonyítvány kérdéskörét illetően a
Jogi és Hatósági Főosztály a jegyzők által felvetett kérdések, problémák alapján folyamatosan elemzi és vizsgálja az eljárás rendjét, melynek eredményéről a Tisztelt
Jegyző kollégákat értekezlet, és írásos szakmai anyag közzétételével is tájékoztatni
fogja a közeljövőben. Most azonban a „legijesztőbbnek” tűnő kérdésre szeretnénk
pár gondolattal kitérni.
A Hetv. 1 26. § (1a) bekezdése szerint az adó- és értékbizonyítvány tartalmát a jegyző a hagyatéki leltár felvétele során közli az öröklésben érdekeltekkel, akik az adó- és
értékbizonyítványban foglaltakkal szemben az Ákr.-ben2 foglaltak szerint fellebbezéssel élhetnek.
A fellebbezési jog lehetőségéről tehát a leendő örökösök az adó- és értékbizonyítvány kézbesítésekor értesülnek, melynek során a jegyzőnek tájékoztatni kell az ügyfeleket a fellebbezés benyújtásának módjáról, határidejéről Ákr. 118. §-ban foglaltak
szerint és a fellebbezési illeték mértékéről IItv.3 29. § (2) bekezdése alapján.

1
2
3

2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról [Hetv.]
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról [Ákr.]
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről [Iltv.]
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Az adó- és értékbizonyítvány kézbesítésekor a tértivevényes kézbesítés alkalmazása
indokolt, a fellebbezési határidő megállapíthatósága céljából is. Abban az esetben
ugyanis, ha a kiküldés más módját választja a hivatal, és például e-mail útján küldi ki
azt az ügyfél kérésére, és az ügyfél mégis fellebbezéssel él, a kézbesítés időpontja
nem lesz ismert, azonban a határidőt annak ellenére megtartottnak kell tekinteni.
A fellebbezésre illetéket kell leróni, melynek mértéke a fellebbezéssel vitatott összeg
minden megkezdett 10.000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint;
amennyiben ennek nem tesz eleget az ügyfél a fellebbezéssel egyidejűleg, úgy hiánypótlási felhívást kell kiadni, és ha továbbra sem fizeti azt meg, az eljárást meg
kell szüntetni az Ákr. 47. § (1) bekezdés d) pontja alapján.
A fellebbezést indokolni kell; az ügyfél által előadottak és az általa becsatolt iratok
alapján a hatóság dönthet úgy, hogy az adó-és értékbizonyítványt visszavonja, és
újat állít ki helyette. Ilyenkor a visszavonásról határozatot kell hozni, melyet meg kell
küldeni azoknak a szerveknek is, akik az adó- és értékbizonyítványról értesültek.
Az Ákr. 119. § (2) bekezdése szerint, ha a hatóság a fellebbezésben foglaltakkal
egyetért, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság a nem jogszabálysértő
döntését is visszavonhatja, illetve a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően módosíthatja. Mindebből az következik, hogy ha az öröklésben érdekelt személyek között
nincs egyetértés, vagy, ha közülük csak egy valaki vitatja az értéket, akkor az adó és
értékbizonyítvány visszavonásáról csak úgy lehet rendelkezni, ha annak jogszabálysértő jellegét a hatóság határozatában kimondja. A fellebbezésre lerótt illeték viszszafizetésére is csak ez utóbbi esetben kerülhet sor, mivel azt az Itv. 32. § (1)
bekezdése alapján vissza kell téríteni abban az esetben, ha a döntés az ügyfél hátrányára jogszabálysértőnek bizonyult, és a visszatérítést a határozatban kell a elrendelni, annak egy példányával pedig az állami adóhatóságot kell megkeresni.
A fellebbezést az ügy összes iratával kell felterjeszteni a kormányhivatalhoz a fellebbezési határidő leteltét követően, azonban a hagyatéki leltárt nem kell megküldeni.
Fel kell küldeni a helyszíni szemléről készült feljegyzést, jegyzőkönyvet, az értékelésnél felhasznált forgalmi érték adatokra vonatkozó feljegyzést, valamint az ingatlanról
készült fényképeket; mindezeket digitalizált formában szükséges felterjeszteni.
A kormányhivatal az adó- és értékbizonyítvány tartalmát jogszerűségi szempontok
szerint vizsgálja felül függetlenül attól, hogy ki és milyen okból fellebbezett. A vizsgálat során a kormányhivatalnak nincs jogszabályi lehetősége arra, hogy az állami
adóhatóságtól összehasonlító értékadatokat kérjen, ezért kérjük a tisztelt jegyző kollégákat, hogy az ingatlan értékelésekor felhasznált ilyen adatokat a felterjesztésben
közöljék.
__________________
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Tájékoztató
a Csongrád-Csanád Megyei
Kormányhivatal
Családi Csődvédelmi
Szolgálatának tevékenységéről,
a hitelmoratóriumra vonatkozó
szabályokról
onkormanyzat.csmkh.hu/csodvedelem-moratorium
Dr. Morvai Márta
kormánytisztviselő
Jogi és Hatósági Főosztály · Igazságügyi Osztály

Magyarország Országgyűlése a fizetési kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó,
eladósodott természetes személyek számára – abból a célból, hogy adósságukat az
ehhez szükséges vagyon és jövedelem felhasználásával, szabályozott keretek között
rendezni tudják és fizetőképességük helyreálljon – megalkotta a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvényt (a továbbiakban: Are.
tv.), amely 2015. szeptember 1-jén lépett hatályba.
Az adósságrendezési feladatokat a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Jogi és
Hatósági Főosztály Igazságügyi Osztály Családi Csődvédelmi Szolgálata látja el a családi vagyonfelügyelők közreműködésével.
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AZ ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁS
KEZDEMÉNYEZÉSÉNEK LEGALAPVETŐBB
FELTÉTELEI:
 legalább 2 millió forint, de legfeljebb 60 millió forint összegű tartozás
 a tartozások meghaladják az adós és adóstársa adósságrendezésbe
vonható vagyonát, de nem haladják meg annak 200 %-át. (a vagyonba
beleértendő az adós 5 évre számított, adósságrendezésbe vonható
várható bevétele is)
 a tartozások legalább 80%-a az adós által elismert, vagy nem vitatott
 a tartozások között legalább egy olyan van, amely már 90 napja lejárt
esedékességű, ennek mértéke kamatokkal, járulékokkal növelten meghaladja az 500.000 forintot
 a tartozások között van fogyasztói hitelviszonyból eredő tartozás vagy
olyan hitelviszonyból eredő tartozás, amely az adós, adóstárs egyéni
vállalkozásának finanszírozásával függ össze.
Az eljárás már akkor is kezdeményezhető, ha fizetési késedelemre vagy
nemteljesítésre hivatkozással a hitelezők egyike sem mondta még fel, illetve nem
tette lejárttá a hitelszerződést.
Az eljárás még akkor is kezdeményezhető, ha a hitelező nemfizetés vagy fizetési késedelem miatt
 a szerződést már felmondta vagy lejárttá tette,
 megindította a követelésérvényesítési eljárást (pl. fizetési meghagyás,
végrehajtás, zálogtárgy értékesítés)
 a hitelezői követelések valamelyike már végrehajtás alatt áll, vagy a zálogtárgy értékesítése folyamatban van.
Azoknak az adósoknak jelenthet segítséget az adósságrendezési eljárás, akiknek van
valamennyi vagyonuk, rendszeres jövedelemmel rendelkeznek, a kezdeményezés
benyújtásától kezdve képesek fizetni a minimum törlesztő részletet, hajlandóak 5
évig a hitelezőkkel és a Családi Csődvédelmi Szolgálattal együttműködve az egyezségnek megfelelően törleszteni tartozásukat és képesek szoros pénzügyi kontroll
mellett élni annak érdekében, hogy az eljárás végeztével mentesüljenek korábbi
adósságuk egy meghatározott részének megfizetése alól.
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AZ ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁS:
Az eljárás kérelemre, az Igazságügyi Minisztérium honlapjáról letölthető formanyomtatvány benyújtásával indul, melyhez az ügyfélnek csatolnia kell a jogosultságát igazoló, jogszabályban meghatározott dokumentumokat.
1. BÍRÓSÁGON KÍVÜLI ADÓSSÁGRENDEZÉS:
Az Are tv. rendelkezései alapján az adósnak és hitelezőinek lehetősége van arra,
hogy rugalmasabb, kötetlenebb, költséghatékonyabb formában kíséreljenek meg
egymással megállapodást kötni az adósságtörlesztés érdekében.
Ekkor a főhitelező koordinálásával történik meg az adós és a hitelezők (a továbbiakban: felek) közötti megállapodás előkészítése és megkötése. Létrejön egy polgári
jogi megállapodás, melynek érvényességéhez szükséges az adós és az összes hitelező egyetértése és a megállapodás aláírása.
A Családi Csődvédelmi Szolgálat szerepe ebben a szakaszban korlátozottabb: ellenőrzi az adós belépési jogosultságát, megvizsgálja az iratokat, regisztrál a természetes
személyek országos közhiteles nyilvántartásába (ARE nyilvántartás). A vagyonfelügyelő nem vesz részt az egyezség előkészítésében, nem ellenőrzi az adós gazdálkodását, pénzforgalmát, inkább pénzügyi szakmai tanácsadói szerepet tölt be,
figyelemmel kíséri az eljárás során az Are tv.-ben foglaltak betartását.
2. BÍRÓSÁGI ADÓSSÁGRENDEZÉS
a) Bírósági egyezségkötésre irányuló eljárás:
A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárás eredménytelensége esetén bírósági
adósságrendezésre kerül sor. Az adósságrendezési eljárás e szakaszában nem szükséges minden hitelező egyetértése az egyezség létrejöttéhez. Az adós és a főhitelező egyetértése szükséges, a többi hitelező osztályba sorolásra kerül, a hitelezői
osztályban elég a szavazatok egyszerű többsége.
A családi vagyonfelügyelő szerepe megnő az eljárásban: előkészíti az egyezséget,
lebonyolítja a szavazást, hitelezői kérésre egyezségi tárgyalást tart, elkészíti az erről
szóló jegyzőkönyvet.
Az egyezséget tartalmazó jegyzőkönyvet a családi vagyonfelügyelő terjeszti a bíróság elé. A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő egyezséget a bíróság hagyja
jóvá.
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b) Adósságtörlesztési eljárás
Amennyiben a bírósági egyezségkötésre irányuló eljárás eredménytelen, az eljárás
bírósági adósságtörlesztési eljárásként folytatódik. Ebben a szakaszban a bíróság
rendeli el az adós vagyonának, jövedelmének felosztását az Are. tv.-ben meghatározott szabályok és szempontok szerint.
Az adósságtörlesztési tervet a családi vagyonfelügyelő készíti el, felterjeszti a bíróságra, amely jóváhagyja azt, amennyiben megfelel a jogszabályi előírásoknak.
Ekkor a felek számára egy sokkal kötöttebb eljárásról van szó, az adós és a hitelezők
egyetértésére (kivéve bizonyos vonatkozásban a jelzáloghitelezőt) ebben a szakaszban már nincs szükség.

A HITELTÖRLESZTÉSI MORATÓRIUM
VESZÉLYHELYZETTEL KAPCSOLATOS SZABÁLYAI:
A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet
fizetési moratóriumra vonatkozó részletszabályairól szóló 62/2020. (III. 24.) Korm.
rendelet 7. §-a alapján az Are. tv.-ben meghatározott eljárások alatt álló adósok, valamint az adós hiteltörlesztési kötelezettségeiért helytállni köteles személyek is fizetési haladékot kaptak (a továbbiakban: fizetési moratórium) 2020. december 31-ig.
A fizetési moratórium kiterjed:
 a főhitelező részére fizetendő minimális törlesztőrészlet megfizetésére,
 a bíróságon kívüli adósságrendezési megállapodásban,
 a bírósági adósságrendezési egyezségben,
 a bírósági adósságtörlesztési végzésben megállapításra kerülő vagy
megállapított fizetési kötelezettségek teljesítésére.
A jogszabály azonban lehetőséget biztosított arra, hogy az adósságrendezési eljárásban részt vevő személyek a fizetési kötelezettségeiket változatlanul teljesítsék
annak érdekében, hogy elkerüljék a fizetési moratórium alatt felhalmozódó kamatot és a futamidő hosszabbodását.
A hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak
bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet tartalmazza a hiteltörlesztési moratóriumra vonatkozó hatályos szabályokat, melyek alapján az egyes kiemelt
társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény alkalmazása során adósnak minősül az a személy, akinek a hitelező által üzletszerűen
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nyújtott szerződésből tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége áll fenn, így az
Are. tv.-ben meghatározott eljárások alatt álló adós, valamint az adós hiteltörlesztési
kötelezettségeiért helytállni köteles személy is.
A fizetési moratórium a jelenleg hatályos szabályozás alapján 2021. június 30.
napjáig tart.
A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Családi Csődvédelmi Szolgálatánál
adósságrendezési eljárásban részt vevő ügyfelek mintegy ötven százaléka él jelenleg
a hiteltörlesztési moratórium lehetőségével.

__________________
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Kormányablakok
Csongrád-Csanád megyében
www.csmkh.hu/hu/kormanyablak-1216
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Csongrád Justh Gyula u. 2/b
Hódmezővásárhely Ady Endre u. 14.
Kistelek Árpád u. 3.
Makó Széchenyi tér 22.
Mindszent Köztársaság tér 6.
Mórahalom Millenniumi sétány 17.
Sándorfalva Ady Endre u. 1.
Szentes Kossuth tér 6.
Üllés Dorozsmai út 40.
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

7 – 17
8 – 12
8 – 16
8 – 18
8 – 12

Szeged:
Kereskedő köz 3–5.
Rákóczi tér 1.
Megyeháza
Rókusi krt. 42–64.
Tesco Szeged Extra
Szőregi út 80.
Szeged Nova

7 – 17
8 – 20
8 – 20
8 – 18
8 – 12

A VILÁGMÉRETŰ KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY MIATT
ELRENDELT VESZÉLYHELYZET KERETÉBEN A KORMÁNY
ÚJABB INTÉZKEDÉSEKET VEZETETT BE.
A MOBILIZÁLT KORMÁNYABLAK ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK
("KORMÁNYABLAK BUSZOK") ÜGYFÉLFOGADÁSA
2020. NOVEMBER 11-TŐL ÁTMENETILEG FELFÜGGESZTÉSRE
KERÜL.
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A Csongrád-Csanád
Megyei Kormányhivatal
vezetőinek elérhetőségei
www.csmkh.hu/hu/hivatalrol/szervezet/elerhetosegunk-92817
www.csmkh.hu/hu/hivatalrol/szervezet/telefonkonyv
Kiemelten jelezve a változások a legutóbbi (2021. január 25-ei) állapothoz képest

szervezeti egység

vezető

telefon / @csongrad.gov.hu

Kormánymegbízott

Dr. Juhász Tünde

62/680-607

Főigazgató

Dr. Mikecz Péter

62/680-406

Igazgató

Zakar Péter

62/680-654

Dr. Nagy Valéria Réka

62/680-684

Fodor Krisztina

62/680-684

Forrai Dóra

62/680-606

Török Anita

62/680-484

Adatvédelmi tisztviselő

Czigléczkiné dr. Szentpéteri Szilvia

62/680-673

Szervezetfejlesztési referens

Farkas Gábor

62/680-605

Kabinetirodai szakreferens

Dr. Szabó Sándor

62/680-612

Állami Főépítészi
Iroda

Sári Zsolt

62/680-120

Belső Ellenőrzési
Osztály

Herczegh Róbert László

62/680-437

Humánpolitikai és Koordinációs
Főosztály

Dr. Simonkáné dr. Molnár
Mónika

62/681-161

Humánpolitikai Osztály

Nagyné Bodor Bernadett

62/680-676

Jogi és Koordinációs Osztály

Dr. Baunoch Magdolna

62/680-695

titkárságvezető

Titkárság

Kormánymegbízotti
Kabinet

kommunikáció
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forrai.dora
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fg

szabo.sandorgabor

sari.zsolt
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molnar.monika

bodor.bernadett
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Védelmi
Bizottság
Titkársága

szervezeti egység

vezető

Titkár

Meleg Károly tű. alezredes

Titkárhelyettes

Csepregi Balázs őrnagy

Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató
Főosztály
Helyszíni Ellenőrzési Osztály

Schultz József
Király János

MezőgazdaságiésVidékfejlesztésiNormatív Dr. Szabó Csilla
TámogatásokKérelemkezelésiOsztálya
Vidékfejlesztési Beruházások
Balog Máté
Kérelemkezelési Osztálya

Agrárügyi és Környezetvédelmi
Főosztály

Dr. Kun Andrea

telefon / @csongrad.gov.hu

62/680-451
meleg.karoly

62/680-452

csepregi.balazs

62/814-905
schultz.jozsef

62/814-923
kiraly.janos

62/814-913
szabo.csilla

62/814-941
balog.mate

62/681-084
kun.andrea

Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály

Dr. Lamperné dr. Horváth Éva

62/680-800

Földművelésügyi Osztály

Dr. Kovács Gábor

62/680-784

Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Osztály

Dr. Vér Zalán

62/681-667

Növény- és Talajvédelmi Osztály

Borcsik Zoltán

62/681-080

Családtámogatási és Társadalombiztosítási
Főosztály

Pintér Tamásné

horvath.eva

kovacs.gabor
ver.zalan

borcsik.zoltan

62/680-757

pinter.tamasne

Adategyeztetési és
Nyugdíjbiztosítási Osztály

Sápiné dr. Török Magdolna

62/680-366

Egészségbiztosítási Osztály

Janiné dr. Lados Dóra

62/680-202

Családtámogatási Osztály

Tóth Ferencné

62/680-260

Hatósági és Nyilvántartási Osztály

Muzsik Anita

62/680-231

Rehabilitációs Ellátási és Szakértői
Osztály

Balogné Czirok Anikó

62/680-759

Építésügyi és Örökségvédelmi
Főosztály

Daróczi Krisztina

sapine.magdolna
lados.dora

toth.ferencne
muzsik.anita
czirok.aniko

62/680-129

daroczi.krisztina

Építésügyi Hatósági Osztály 1.

-

-

Építésügyi Hatósági Osztály 2.

Mányainé Piti Gabriella

62/681-015

Foglalkoztatási
Főosztály

Budai László

manyaine.gabriella

62/680-900
budai.laszlo

Alapkezelő Osztály

Bakos László Attila

62/680-908

Közfoglalkoztatási Osztály

Janovics Péter

62/680-952

Munkaerőpiaci Osztály

Kővágó Márta

62/680-902
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szervezeti egység

Földhivatali
Főosztály

vezető

Tóth Zoltán

telefon / @csongrad.gov.hu

62/680-152
toth.zoltan

Hatósági és Koordinációs Osztály

Dr. Regős-Benák Edit

62/680-157

Csongrádi Földhivatali Osztály

Török József

63/814-725

Hódmezővásárhelyi Földhivatali
Osztály

Dr. Balogh Gabriella

62/681-054

Makói Földhivatali Osztály

Elek Róbert

62/681-456

Mórahalmi Földhivatali Osztály

Dr. Nagy Izabella

62/681-381

Szegedi Földhivatali Osztály

Dabis Tamás

62/680-176

Szentesi Földhivatali Osztály

Bertus Mária

63/814-794

Jogi és Hatósági
Főosztály

Dr. Bangha Ágnes

regos.edit

torok.jozsef

balogh.gabriella
elek.robert

nagy.izabella.morahalom
dabis.tamas

bertus.maria

62/680-683
bangha.agnes

Hatósági és Perképviseleti Osztály

Dr. Bereczky Katalin

62/680-626

Igazságügyi Osztály

Dr. Csongrádi Helga

62/680-687

Szociális és Gyámügyi Osztály

Dr. Novaszel Noémi

62/680-613

Törvényességi Felügyeleti Osztály

Dr. Gyüre Izabella

62/680-681

Működést Támogató
Főosztály

Fődi Edit

bereczky.katalin
csongradi.helga
novaszel.noemi
gyure.izabella

62/680-693
fodi.edit

Beszerzési, Beruházási,
Üzemeltetési Osztály

Kárpátiné dr. Szutor Vera Írisz

62/680-409

Informatikai Osztály

Kutasi Levente

62/680-411

Pénzügyi Osztály

Kónya Brigitta

62/680-465

Projekt Osztály

Szikora Barbara

62/680-407

Számviteli és Támogatási Osztály

Mátó Melinda

62/680-674

Műszaki Hatósági
Főosztály

Dr. Horesnyi Julianna

szutor.vera

kutasi.levente
konya.brigitta

szikora.barbara
mato.melinda

62/680-546

horesnyi.julianna

Fogyasztóvédelmi Osztály

Petrik Sándor

62/680-532

Közlekedési és Útügyi Osztály

Hunya Péter

62/681-612

Mérésügyi és Műszaki Biztonsági
Osztály

Kelemen János

62/680-382

Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály Fodorné dr. Borbély Eszter

Népegészségügyi
Főosztály

Dr. Bosnyákovits Tünde

petrik.sandor
hunya.peter

kelemen.janos

62/680-544
borbely.eszter

62/681-702

bosnyakovits.tunde

Laboratóriumi Osztály

Dr. Szécsényi István

62/681-687

Népegészségügyi Osztály

Arany Ida

62/681-704
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szervezeti egység

vezető

telefon / @csongrad.gov.hu

Dr. Szubally Brúnó

63/814-711

hivatalvezető

szubally.bruno

Foglalkoztatási Osztály

Németh Anna

63/814-741

Hatósági, Szociális és Gyámügyi
Osztály

Dr. Gyovai Réka

63/814-712

Kormányablak Osztály

Dr. Becsei Dániel

63/814-717

Dr. Szegény Judit

62/681-004

hivatalvezető

szegeny.judit

Dr. Pap Ágnes

62/681-014

Járási Hivatalvezetői Titkárság

Kecskeméti Erika

62/681-001

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

Dr. Borka Attila

62/681-072

Foglalkoztatási Osztály

Bereczki Pál

62/681-170

Hatósági, Szociális és Gyámügyi
Osztály

Dr. Csúcs Tünde

62/681-008

Kormányablak Osztály

Hegyi István

62/681-034

Népegészségügyi Osztály

Dr. Bugyi Györgyi

62/681-463

Dr. Szalai Gabriella

62/681-303

hivatalvezető

szalai.gabriella

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

Dr. Tóth Erika

62/681-321

Foglalkoztatási Osztály

Csehek Ágnes

62/681-332

Hatósági, Szociális és Gyámügyi
Osztály

Lévai Anikó

62/681-304

Kormányablak Osztály

Dr. Sándor Katalin

62/681-302

CSONGRÁDI
Járási Hivatal

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI
Járási Hivatal

hivatalvezető-helyettes

hivatalvezető-helyettes

KISTELEKI
Járási Hivatal

MAKÓI

hivatalvezető-helyettes

nemeth.anna
gyovai.reka

becsei.daniel

pap.agnes

vezeto.hmvhely
borka.attila

bereczki.pal
csucs.tunde
hegyi.istvan

bugyi.gyorgyi

toth.erika

csehek.agnes
levai.aniko

sandor.katalin

Dr. Lakatos-Tóth Andor

62/681-428

hivatalvezető

lakatostoth.andor

Foglalkoztatási Osztály

Bárdi László

62/681-472

Hatósági, Szociális és Gyámügyi
Osztály

Dr. Rotár Gábor

62/561-692

Kormányablak Osztály

Molnár Renáta

62/681-694

Járási Hivatal
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szervezeti egység

vezető

telefon / @csongrad.gov.hu

Dr. Szántó Mária

62/681-350

hivatalvezető

szanto.maria

Foglalkoztatási Osztály

Ivanovné Makovits Tünde

62/681-390

Hatósági, Szociális és Gyámügyi
Osztály

Dr. Csala Éva

62/681-352

Kormányablak Osztály

Nógrádiné Bálint Melinda

62/681-356

Dr. Holubán Csilla

62/680-075

hivatalvezető

holuban.csilla

Dr. Mezey Róbert

62/680-011

MÓRAHALMI
Járási Hivatal

SZEGEDI
Járási Hivatal

hivatalvezető-helyettes

hivatalvezető-helyettes

Járási Hivatalvezetői Titkárság

Leinweberné Hankóczy Nikolett

makovits.tunde
csala.eva

balint.melinda

mezey.robert

62/680-017

hankoczy.nikolett

Nagy Ágnes Eszter

62/680-034

Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály

Dr. Tihanyi Zala

62/680-830

Foglalkoztatási Osztály

Törjékné Pásztor Ildikó

62/680-962

Gyámügyi Osztály

Lantainé dr. Szecskó Nóra

62/680-023

Hatósági és Szociális Osztály

Dakuné dr. Almási Andrea

62/680-099

Kormányablak Osztály 1.

Csányi Zsolt

70/490-6062

Kormányablak Osztály 2.

Dancs Szilvia

62/680-019

Kormányablak Osztály 3.

István Beatrix

62/680-016

Népegészségügyi Osztály

Dr. Horváth Mariann Éva

62/681-749

Dr. Tóth Flórián

63/814-776

hivatalvezető

toth.florian

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály

Dr. Lehoczky János

63/814-786

Foglalkoztatási Osztály

Tonnes Zsolt

63/312-256

Hatósági, Szociális és Gyámügyi
Osztály

Dr. Lantos Ágnes

63/814-770

Kormányablak Osztály

Dr. Ötvös Ágnes

63/814-772

Népegészségügyi Osztály

Pintér Julianna

SZENTESI
Járási Hivatal

hivatalvezető-helyettes

nagy.agnes

tihanyi.zala

torjekne.ildiko
szecsko.nora

almasi.andrea
csanyi.zsolt

dancs.szilvia

istvan.beatrix

horvath.mariann

lehoczky.janos
tonnes.zsolt

lantos.agnes
otvos.agnes

63/400-175
pinter.julianna

––––––––––––––––––
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A Csongrád-Csanád Megyei
Államigazgatási Kollégium
tagjai
Kiemelten jelezve a változások a (2021. január 25-ei )állapothoz képest

szervezet / vezető

postacím / email

telefon

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
juhasz.tunde@csongrad.gov.hu
Dr. Juhász Tünde kormánymegbízott

(62)
680-607

CSCSMKH főigazgatója
Dr. Mikecz Péter főigazgató

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
mikecz.peter@csongrad.gov.hu

(62)
680-406

CSCSMKH igazgatója
Zakar Péter mb. igazgató

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
zakar.peter@csongrad.gov.hu

(62)
680-654

CSCSMKH Állami Főépítészi Iroda
Sári Zsolt állami főépítész

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
sari.zsolt@csongrad.gov.hu

(62)
680-120

CSCSMKH Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály
Schultz József főosztályvezető

6800 Hódmezővásárhely, Kálvin János tér 4.
schultz.jozsef@csongrad.gov.hu

(62)
814-905

CSCSMKH Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Dr. Kun Andrea főosztályvezető

6800 Hódmezővásárhely, Rárósi út 110.
kun.andrea@csongrad.gov.hu

(62)
681-084

CSCSMKH Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály
Pintér Tamásné főosztályvezető

6723 Szeged, Sólyom u. 2.
pinter.tamasne@csongrad.gov.hu

(62)
680-757

CSCSMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
Daróczi Krisztina főosztályvezető

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
daroczi.krisztina@csongrad.gov.hu

(62)
680-129

CSCSMKH Foglalkoztatási Főosztály
Budai László főosztályvezető

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
budai.laszlo@csongrad.gov.hu

(62)
680-900

CSCSMKH Földhivatali Főosztály
Tóth Zoltán főosztályvezető

6724 Szeged, Kálvária sgt. 41–43.
toth.zoltan@csongrad.gov.hu

(62)
680-152

CSCSMKH Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály
Dr. Simonkáné dr. Molnár Mónika főosztályvezető

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
molnar.monika@csongrad.gov.hu

(62)
681-161

CSCSMKH Jogi és Hatósági Főosztály
Dr. Bangha Ágnes főosztályvezető

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
bangha.agnes@csongrad.gov.hu

(62)
680-683

CSCSMKH Működést Támogató Főosztály
Fődi Edit főosztályvezető

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
fodi.edit@csongrad.gov.hu

(62)
680-693

CSCSMKH Műszaki Hatósági Főosztály
Dr. Horesnyi Julianna főosztályvezető

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
horesnyi.julianna@csongrad.gov.hu

(62)
680-546

CSCSMKH Népegészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági Főosztály 6726 Szeged, Derkovits fasor 7–11.
bosnyakovits.tunde@csongrad.gov.hu
Dr. Bosnyákovits Tünde főosztályvezető
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szervezet / vezető

postacím / email

CSCSMKH Csongrádi Járási Hivatal
Dr. Szubally Brúnó járási hivatalvezető

6640 Csongrád, Justh Gyula u. 2/B.
szubally.bruno@csongrad.gov.hu

(63)
814-711

CSCSMKH Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal
Dr. Szegény Judit járási hivatalvezető

6800 Hódmezővásárhely, Ady Endre út 14.
szegeny.judit@csongrad.gov.hu

(62)
681-004

CSCSMKH Kisteleki Járási Hivatal
Dr. Szalai Gabriella járási hivatalvezető

6760 Kistelek, Árpád u. 1–3.
szalai.gabriella@csongrad.gov.hu

(62)
681-303

CSCSMKH Makói Járási Hivatal
Dr. Lakatos-Tóth Andor járási hivatalvezető

6900 Makó, Széchenyi tér 22.
lakatostoth.andor@csongrad.gov.hu

(62)
681-428

CSCSMKH Mórahalmi Járási Hivatal
Dr. Szántó Mária járási hivatalvezető

6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.
szanto.maria@csongrad.gov.hu

(62)
681-350

CSCSMKH Szegedi Járási Hivatal
Dr. Holubán Csilla járási hivatalvezető

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
holuban.csilla@csongrad.gov.hu

(62)
680-075

CSCSMKH Szentesi Járási Hivatal
Dr. Tóth Flórián járási hivatalvezető

6600 Szentes, Kossuth tér 6.
toth.florian@csongrad.gov.hu

(63)
814-776

Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Dr. Kozák Péter igazgató

6720 Szeged, Stefánia 4., Pf. 390
titkarsag@ativizig.hu

(62)
599-599

Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Szatmári Imre tű. dandártábornok igazgató

6721 Szeged, Berlini krt. 16–18. Pf. 483.
csongrad.titkarsag@katved.gov.hu

(62)
621-280

Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság
Dakos József r. dandártábornok megyei rendőrfőkapitány

6721 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 22–24.
ugyelet.csongradmrfk@csongrad.police.hu

(62)
562-400

Klebelsberg Központ Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ
Miklós Anikó tankerületi igazgató

6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.
aniko.miklos@kk.gov.hu

(62)
795-202

Klebelsberg Központ Szegedi Tankerületi Központ
Plesovszkiné Ujfaluczki Judit tankerületi igazgató

6726 Szeged, Bal fasor 17–21.
judit.ujfaluczki@kk.gov.hu

Magyar Államkincstár Csongrád-Csanád Megyei Igazgatósága
Rigó Szilveszterné igazgató

6720 Szeged, Széchenyi tér 9.
rigo.szilveszterne@allamkincstar.gov.hu

(62)
568-168

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
Ellátási és Koordinációs Főosztály I.
Plavetzné dr. Tompán Veronika főosztályvezető

6726 Szeged, Bal fasor 17–21.
dath.csongrad@neak.gov.hu

(62)
561-200

Szegedi Fegyház és Börtön
Kopcsik Károly bv. dandártábornok intézetparancsnok

6724 Szeged, Mars tér 13. Pf. 753
szeged.uk@bv.gov.hu

(62)
554-970

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Csongrád-Csanád Megyei Kirendeltsége
Nyári Amália igazgató

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
csongrad@szgyf.gov.hu

(70)
647-5910

Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság
Dél-Alföldi Társadalmi Esélyteremtési Igazgatóság
Stixné Barakkó Györgyi igazgató

6000 Kecskemét, Szolnoki út 20.
foigazgatosag@tef.gov.hu

(30)
636-6522

HIVATALI TÁJÉKOZTAT Ó · 2021. MÁRCIUS 24.

telefon

(30)
373-8851

51

HIVATALI ELÉRHETŐSÉGEK

ÁLLANDÓ MEGHÍVOTTAK:
szervezet / vezető

postacím / email

telefon

Csongrád-Csanád Megyei Közgyűlés
elnöke
Gémes László elnök

6720 Szeged, Tisza Lajos körút 2–4.
elnok@csongrad-megye.hu

(62)
886-831

Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat
jegyzője
Dr. Somosi Krisztina jegyző

6720 Szeged, Tisza Lajos körút 2–4.
fojegyzo@csongrad-megye.hu

(62)
886-840

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
jegyzője
Dr. Tatár Zoltán jegyző

6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.
tatar.zoltan@hodmezovasarhely.hu

(62)
530-120

Szeged Megyei Jogú Város
jegyzője
Dr. Martonosi Éva jegyző

6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
martonosi.eva@szeged.eu

(62)
564-364

Alkotmányvédelmi Hivatal
Csongrád-Csanád Megyei Iroda
Dr. Komár Krisztián Márk c. nb. őrnagy irodavezető

6722 Szeged, Párizsi krt. 36.
szeged@ah.gov.hu

(62)
551-901

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
Belső Ellenőrzési Osztály
Herczegh Róbert László mb. osztályvezető

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
herczegh.robert@csongrad.gov.hu

(62)
680-437

Csongrád-Csanád Megyei Védelmi Bizottság
Titkársága
Meleg Károly titkár

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
meleg.karoly@csongrad.gov.hu

(62)
680-451

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Csongrád-Csanád Megyei Adó- és Vámigazgatósága
Dr. Makó András igazgató

6721 Szeged, Bocskai u. 14. Pf. 890
csongradavig@nav.gov.hu

(62)
567-500

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Szegedi Hatósági Iroda
Szabó Tibor igazgató

6721 Szeged, Csongrádi sgt. 15. Pf. 689.
info@nmhh.hu

(62)
568-300

Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság
Dél-alföldi Regionális Igazgatóság
Dr. Németh Krisztina r. alezredes igazgató

6724 Szeged, Londoni krt. 15.
dar@bah.b-m.hu

(62)
549-140

––––––––––––––––––
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Önkormányzati elérhetőségek
Csongrád-Csanád megyében
www.csmkh.hu/hu/onkormanyzatok-elerhetosegei-csongrad-csanad-megyeben

Kiemelten jelezve a változások a legutóbbi (2021. január 25-ei) állapothoz képest

település

postacím
email

telefon
honlap

polgármester
alpolgármester

jegyző
aljegyző

közös
önkormányzati hivatal

ALGYŐ

6750 Algyő, Kastélykert u. 40.
ph@algyo.hu

62/517-517
algyo.hu

Molnár Áron
Dr. Füzesy István Tibor

Dr. Varga Ákos
-

–

AMBRÓZFALVA

6916 Ambrózfalva, Dózsa György u. 1.
phambroz@oroscom.hu

62/521-010
ambrozfalva.hu

Dorotovicsné Gulyás Judit
Nagy-György Lajos

Dr. Sarkadi Péter
–

Csanádalberti
Közös Önkormányzati Hivatal

APÁTFALVA

6931 Apátfalva, Templom u. 69.
apatfalva.polg@vnet.hu

62/520-040
apatfalva.hu

Szekeres Ferenc
Kiszely János Pálné

Dr. Szénási Hanna
–

Apátfalvi
Közös Önkormányzati Hivatal

ÁRPÁDHALOM

6623 Árpádhalom, Petőfi u. 17.
pmhivatal@arpadhalom.hu

63/456-057
arpadhalom.hu

Vágó Miklós Béla
Froman Róbert

Gyurisné Székely Erika Mária
–

Fábiánsebestyéni
Közös Önkormányzati Hivatal

ÁSOTTHALOM

6783 Ásotthalom, Szent István tér 1.
polghiv@asotthalom.hu

62/591-560
asotthalom.hu

Toroczkai László
Fackelmann István

Dr. Barna Angéla
–

–

BAKS

6768 Baks, Fő u. 92.
info@baks.hu

62/269-233
baks.hu

Búza Zsolt
Lépné Soós Anita
Dobos Péter Pál

az új jegyző kinevezéséig:

BALÁSTYA

6764 Balástya, Rákóczi u. 5.
titkarsag@balastya.hu

62/278-222
balastya.hu

Ujvári László
Juhász Jenő

Dr. Nagy-Elekes Petra
–

–

BORDÁNY

6795 Bordány, Benke Gedeon u. 44.
bordany@bordany.hu

62/588-510
bordany.com

Tanács Gábor
Kiss-Patik Péter

Dr. Fodor Ákos
–

–

CSANÁDALBERTI

6915 Csanádalberti, Fő út 30.
polghivcsanadalberti@oroscom.hu

62/650-310
csanadalberti.hu

Csjernyik Zoltán
Makács László

Dr. Sarkadi Péter
–

Csanádalberti
Közös Önkormányzati Hivatal

nagyközség
község
község
község

nagyközség
község
község

nagyközség
község
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postacím
email

település

CSANÁDPALOTA

telefon
honlap

polgármester
alpolgármester

Dr. Debreczeni István
Jancsik Zoltán
Dr. Paja Gábor

jegyző
aljegyző

közös
önkormányzati hivatal

az új jegyző kinevezéséig:
Dr. Kriván Norbert projekt
koordinátor

Csanádpalotai
Közös Önkormányzati Hivatal

város

6913Csanádpalota, Kelemen László tér 10.
pmhiv@csanadpalota.hu

62/263-001
csanadpalota.hu

CSANYTELEK

6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.
csanytelek@csanytelek.hu

63/578-510
csanytelek.hu

Erhard Gyula
Bérces Mariann

Kató Pálné
–

–

CSENGELE

6765 Csengele, Petőfi u. 13.
titkarsag@csengele.hu

62/586-570
csengele.hu

Dr. Tóth Tibor Imre
Tóth Tibor

Dr. Jaksa Tibor
Csépe András

Csengelei
Közös Önkormányzati Hivatal

CSONGRÁD

6641 Csongrád, Kossuth tér 7.
csongrad@csongrad.hu

63/571-900
csongrad.hu

Bedő Tamás
Cseri Gábor
Gyovai Gáspár

Dr. Juhász László
Dr. Barcsi Judit

–

DEREKEGYHÁZ

6621 Derekegyház, Kossuth u. 4.
jegyzo@derekegyhaz.hu

63/453-003
derekegyhaz.hu

Szabó István
Borbás Tamás

Kovács-Nagy Andrea
–

Derekegyházi
Közös Önkormányzati Hivatal

DESZK

6772 Deszk, Tempfli tér 7.
ph@deszk.hu

62/571-580
deszk.hu

Király László
Brczán Krisztifor

Dr. Altmayerné dr. Kocsis Anita
–
Dr. Mucsi Enikő

DÓC

6766 Dóc, Alkotmány u. 17.
onkormanyzat@dockozseg.hu

62/270-231
dockozseg.hu

Turda Gábor
Lázár János

Dr. Török Éva
Dr. Másody Zsolt

Sándorfalvi
Közös Önkormányzati Hivatal

DOMASZÉK

6781 Domaszék, Köztársaság tér 1.
domaszek@t-online.hu

62/284-011
domaszek.hu

Sziráki Krisztián
Ábrahám Zoltán

Dr. Pálfi Tímea Ágnes
–

–

EPERJES

6624 Eperjes, Petőfi u. 1.
ph.eperjes@optanet.hu

63/455-527
eperjes.hu

Kabai Mátyás
Horváth Ferenc

Kovács-Nagy Andrea
–

Derekegyházi
Közös Önkormányzati Hivatal

FÁBIÁNSEBESTYÉN

6625 Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2.
polghivfabian@tanet.hu

63/366-555
fabiansebestyen.hu

Dr. Kós György
Faragó M. Ferenc

Gyurisné Székely Erika Mária
–

Fábiánsebestyéni
Közös Önkormányzati Hivatal

FELGYŐ

6645 Felgyő, Széchenyi út 1.
pmhv@felgyo.hu

63/580-060
felgyo.hu

Horváth Lajos
Szabóné Berkes Etelka

Dr. Faragó Péter
–

Tömörkényi
Közös Önkormányzati Hivatal

FERENCSZÁLLÁS

6774 Ferencszállás, Szegedi u. 53.
onkormanyzat@ferencszallas.koznet.hu

62/529-505
ferencszallas.hu

Jani János
Keményné Balogh Ágnes

Angyal Zsolt
–

Kübekházi
Közös Önkormányzati Hivatal

FORRÁSKÚT

6793 Forráskút, Fő u. 74.
hivatal@forraskut.hu

62/287-222
forraskut.hu

Fodor Imre
Kálmánné Kovács Mónika

Dr. Kapás Anita
–

–

község
község
város

község
község
község

nagyközség
község
község
község
község
község

–

A képviselő-testület feloszlása miatt kiírt időközi önkormányzati választást 2020. november 8-án tartják.
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FÖLDEÁK

6922 Földeák, Szent László tér 1.
foldeak@foldeak.hu

62/524-092
foldeak.hu

Hajnal Gábor
Tóth Imre

Rákóczi Edit
–

Földeáki
Közös Önkormányzati Hivatal

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.
pmh@hodmezovasarhely.hu

62/530-100
hodmezovasarhely.hu

Dr. Márki-Zay Péter
Dr. Berényi Károly
Dr. Kis Andrea

Dr. Tatár Zoltán
-

Hódmezővásárhely
MJV Polgármesteri Hivatala

az új jegyző kinevezéséig:
Dr. Kriván Norbert projekt
koordinátor

Csanádpalotai
Közös Önkormányzati Hivatal

község

megyei jogú város

KIRÁLYHEGYES

6911 Királyhegyes, Jókai u. 38.
kiralyhegyes6911@gmail.com

62/287-945
kiralyhegyes.hu

Horváth Lajos
Miklós Imre

KISTELEK

6760 Kistelek, Árpád u. 1–3.
hivatal@kistelek.hu

62/598-100
kistelek.hu

Nagy Sándor
Domonics János

Süliné dr. Terecskei Erzsébet jegyzőt
tartósan helyettesíti:
Dr. Nagy Rusztem aljegyző

–

KISZOMBOR

6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8.
ph@kiszombor.hu

62/525-090
kiszombor.hu

Szirbik Imre
–

Gácsi Zoltán

–

KLÁRAFALVA

6773 Klárafalva, Kossuth u. 171.
onkormanyzat@klarafalva.koznet.hu

62/529-000
klarafalva.hu

Boros Zsolt Mihály
Pápai Mátyás

Angyal Zsolt
–

Kübekházi
Közös Önkormányzati Hivatal

község

város

nagyközség
község

KÖVEGY

6912 Kövegy, Kossuth u. 29.
pmhiv@kovegy.hu

62/523-820
kovegy.hu

KÜBEKHÁZA

6755 Kübekháza, Petőfi tér 2.
jegyzo@kubekhaza.hu

MAGYARCSANÁD

község

–

az új j az új jegyző kinevezéséig:
Dr. Kriván Norbert projekt
Galgóczkiné Krobák Mária Anna koordinátor or

Csanádpalotai
Közös Önkormányzati Hivatal

Jakab Tiborné

–

62/254-514
kubekhaza.hu

Dr. Molnár Róbert
Kucsera Istvánné

Angyal Zsolt
–

Kübekházi
Közös Önkormányzati Hivatal

6932 Magyarcsanád, Templom tér 1.
info@magyarcsanad.hu

62/520-630
magyarcsanad.hu

Farkas János
Tóth-Pál Lászlóné

Dr. Szénási Hanna
–

Apátfalvi
Közös Önkormányzati Hivatal

MAKÓ

6900 Makó, Széchenyi tér 22.
info@mako.hu

62/511-800
mako.hu

Farkas Éva Erzsébet
Czirbus Gábor

Dr. Kruzslicz-Bodnár Gréta
Dr. Bakos Tamás Gábor

–

MAROSLELE

6921 Maroslele, Szabadság tér 1.
marosleleph@maroslele.hu

62/256-033
maroslele.hu

Drimba Tibor
Schulcz János

Dr. Dóka Tímea
–

–

MÁRTÉLY

6636 Mártély, Rákóczi tér 1.
onkormanyzat@martely.hu

62/528-062
martely.hu

Dr. Putz Anita
Sajti Imréné

Dr. Tatár Zoltán
-

Hódmezővásárhely
MJV Polgármesteri Hivatala

község
község
város

község
község
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MINDSZENT

6630 Mindszent, Köztársaság tér 31.
mindszent@mindszent.hu

62/527-010
mindszent.hu

Zsótér Károly Sándor
Zsótér Gábor

Dr. Végh Ibolya
Németh István

–

MÓRAHALOM

6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.
info@morahalom.hu

62/281-022
morahalom.hu

Nógrádi Zoltán
Csányi László

Dr. Tóth Krisztián
Dr. Marjanucz Katalin

–

NAGYÉR

6917 Nagyér, Szabadság u. 33.
igazgatas.nagyer@oroscom.hu

62/521-910
nagyer.hu

Lőrincz Tibor
Deák Péter

Dr. Sarkadi Péter
–

Csanádalberti
Közös Önkormányzati Hivatal

NAGYLAK

6933 Nagylak, Petőfi u. 14.
jegyzo@nagylak.hu

62/279-140
nagylak.hu

Kolozsvári Rozália
Gulácsi Krisztina

Dr. Szénási Hanna
–

Apátfalvi
Közös Önkormányzati Hivatal

NAGYMÁGOCS

6622 Nagymágocs, Szentesi út 42.
jegyzo@nagymagocs.hu

63/363-002
nagymagocs.hu

Szebellédi Endre István
Drubináné Fodor Katalin

Dr. Vida Bernadett
–

–

NAGYTŐKE

6612 Nagytőke, Széchenyi tér 4.
nagytoke@szentes.hu

63/450-609
nagytoke.hu

Szénászky Zsolt
Kis Nándor

Dr. Sztantics Csaba
Dr. Danyi Katalin

Szentesi
Közös Önkormányzati Hivatal

ÓFÖLDEÁK

6923 Óföldeák, Bajcsy-Zsilinszky u. 2.
hivatal.ofoldeak@gmail.com

62/295-603
ofoldeak.hu

Simonné Sinkó Erika
Zsarkó József

Rákóczi Edit
–

Földeáki
Közös Önkormányzati Hivatal

ÓPUSZTASZER

6767 Ópusztaszer, Tóhajlat 130.
opusztaszer@invitel.hu

62/575-130
opusztaszerkozseg.hu

Makra József
Antal Imre
Nagy Gábor

Dr. Lajkó Norbert
–

–

ÖTTÖMÖS

6784 Öttömös, Fő u. 12.
hivatal@ottomos.hu

62/589-015
ottomos.hu

Dr. Dobó István
Veres János György

Fődi Anita
Erdélyi-Nagy Renáta

Ruzsai
Közös Önkormányzati Hivatal

PITVAROS

6914 Pitvaros, Kossuth u. 30.
polghiv@pitvaros.hu

62/650-411
pitvaros.hu

Radó Tibor
Anderkó Attila

Dr. Sarkadi Péter
–

Csanádalberti
Közös Önkormányzati Hivatal

PUSZTAMÉRGES

6785 Pusztamérges, Móra tér 2.
hivatal@pusztamerges.hu

62/286-851
pusztamerges.hu

Dr. Papp Sándor
Turcsányi János

Fődi Anita
Erdélyi-Nagy Renáta

Ruzsai
Közös Önkormányzati Hivatal

PUSZTASZER

6769 Pusztaszer, Kossuth u. 45.
info@pusztaszer.hu

62/576-510
pusztaszer.hu

Máté Gábor
Nagy Emese

Dr. Jaksa Tibor
Csépe András

Csengelei
Közös Önkormányzati Hivatal

RÖSZKE

6758 Röszke, Fő u. 84.
jegyzo@roszkenet.hu

62/573-030
roszke.hu

Borbásné Márki Márta Ilona
Molnárné Vér Ágnes

Dr. Gácser Tamás
–

–

város
város

község
község

nagyközség
község
község
község
község
község
község
község
község
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RUZSA

6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.
ruzsa@ruzsa.hu

62/285-011
ruzsa.hu

Sánta Gizella
Ollmann-né Lovászi Ágnes

Fődi Anita
Erdélyi-Nagy Renáta

Ruzsai
Közös Önkormányzati Hivatal

SÁNDORFALVA

6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1.
polghiv@sandorfalva.hu

62/572-961
sandorfalva.hu

GajdosnéPatakiZsuzsannaMária
Búza Katalin

Dr. Török Éva
Dr. Másody Zsolt

Sándorfalvi
Közös Önkormányzati Hivatal

SZATYMAZ

6763 Szatymaz, Kossuth u. 30.
pmhivatal@szatymaz.hu

62/583-560
szatymaz.hu

SZEGED

6720 Szeged, Széchenyi tér 10.
info@szegedvaros.hu

62/564-364
szegedvaros.hu

SZEGVÁR

6635 Szegvár, Szabadság tér 2.
polghiv@szegvar.hu

63/364-800
szegvar.hu

Barna Károly
Dékányné dr. Balogh Andrea
Dr. Botka László
Szécsényi Rózsa
Nagy Sándor
Szabó Tibor György
Tóth Péter Pál

Dr. Makay Enikő
–
Dr. Martonosi Éva jegyző
Dr. Kopasz Vanda aljegyző
Dr. Varga Ildikó aljegyző
Dr. Szecskó Tamás
–

SZÉKKUTAS

6821 Székkutas, Béke u. 2.
titkarsag@szekkutas.hu

62/593-050
szekkutas.hu

Szél István
Rostás Péter

Olasz Mónika
–

–

SZENTES

6600 Szentes, Kossuth tér 6.
sztantics@szentes.hu

63/510-300
szentes.hu

Szabó Zoltán Ferenc
Kiss Csaba István

Dr. Sztantics Csaba
Dr. Danyi Katalin

Szentesi
Közös Önkormányzati Hivatal

TISZASZIGET

6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10.
tiszasziget@vnet.hu

62/254-022
tiszasziget.hu

Angyal Zsolt
–

Kübekházi
Közös Önkormányzati Hivatal

TÖMÖRKÉNY

6646 Tömörkény, Ifjúság u. 8.
tomorkeny@tomorkeny.hu

63/577-020
tomorkeny.hu

Ferenczi Ferenc
Nacsa Tamás
Szabó Károly
Bánfi Sándor
Tóth Józsefné

Dr. Faragó Péter
–

Tömörkényi
Közös Önkormányzati Hivatal

ÚJSZENTIVÁN

6754 Újszentiván, Felszabadulás u. 7.
polgarmesterihivatal@ujszentivan.hu

62/277-021
ujszentivan.hu

Putnik Lázár
Dr. Juhász Tibor

Dr. Szentirmay Sára
–

–

ÜLLÉS

6794 Üllés, Dorozsmai út 40.
hivatal@ulles.hu

62/282-122
ulles.hu

Nagy Attila Gyula
Juhász Attila

Dr. Borbás Zsuzsanna
–

–

ZÁKÁNYSZÉK

6787 Zákányszék, Lengyel tér 7.
info@zakanyszek.hu

62/590-490
zakanyszek.hu

Matuszka Antal István
Kazi Péter

Gárgyán István
–

–

ZSOMBÓ

6792 Zsombó, Alkotmány u. 3.
polghiv@zsombo.hu

62/595-555
zsombo.hu

CSONGRÁD-CSANÁD

6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 2–4.
hivatal@csongrad-megye.hu

62/886-840
csongrad-megye.hu

Gyuris Zsolt
Dr. Sziromi Márta
Kiss Péter
MihálffynéZakarAndreaZsuzsanna –
Gémes László elnök
Dr. Somosi Krisztina
Ádók János alelnök
Csáki Béla alelnök
–

község
város

község

megyei jogú város
nagyközség
község
város

község
község
község

nagyközség
község

nagyközség

Megyei Önkormányzat
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Dr. Polner Eörs alelnök
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KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALOK CSONGRÁD-CSANÁD MEGYÉBEN

Nagytőke

CSONGRÁD

Eperjes
Fábiánsebestyén

Felgyő

SZENTES

Tömörkény

Árpádhalom

Csanytelek
Szegvár
Pusztaszer

Csengele

Nagymágocs
Derekegyház

Baks
Mindszent
Székkutas

Ópusztaszer

KISTELEK

Mártély
Dóc

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Balástya

Sándorfalva

Forráskút
Pusztamérges

Öttömös

Üllés

Zsombó

Nagyér
Ambrózfalva

Szatymaz

Algyő

Csanád- Pitvaalberti ros

Földeák

Bordány

Óföldeák

Ruzsa
Zákányszék

Ásotthalom

MÓRAHALOM

Kiadja:
Székhely:
Telefon:
E-mail:
Honlap:
Kiadásért
felelős:
Szerkeszti:

Királyhegyes

Maroslele
Domaszék

SZEGED
Deszk

Röszke

ÚjszentTisza- iván
sziget

Csanádpalota

MAKÓ

Klárafalva Ferencszállás
Kiszombor

Kübekháza

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
62/680-663
vezeto@csongrad.gov.hu
csmkh.hu · kormanyhivatal.hu
dr. Juhász Tünde kormánymegbízott
Jogi és Hatósági Főosztály · Törvényességi Felügyeleti Osztály
dr. Gyüre Izabella · dr. Kecskés Tamás
tfo@csongrad.gov.hu
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Kövegy
Apátfalva
Magyarcsanád

Nagylak

