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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 idei harmadik
Hivatali Tájékoztatónkat. Májusi számunkban a legkülönbözőbb jegyzői és önkormányzati feladatok ellátásához nyújtunk támpontokat az óvodai feladatellátástól a
hulladékgazdálkodás átszervezésén át az elhagyott gépjárművek kezeléséig.
Államigazgatási társszerveink munkatársai is haszonnal forgathatják a közigazgatási
perekkel, jogi segítségnyújtással, TAJ-kártyával vagy épp a legutóbbi jegyzői értekezleten elhangzottakkal – különösen az áldozatsegítés bemutatásával – kapcsolatos
anyagainkat.
A közigazgatáson belüli együttműködést ezúttal is naprakész elérhetőségekkel segítjük. Tájékoztatóinkat az Önkormányzati Helpdesk felületünkön szintén elolvashatják.
Hasznos tájékozódást és eredményes munkát kívánok!

Szeged, 2021. május 26.

dr. Juhász Tünde
kormánymegbízott
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TAJ-kártya/TAJ-szám
kiadása gyakorlati
vonatkozásban
onkormanyzat.csmkh.hu/taj-kartya-taj-szam-kiadasa-gyakorlati-vonatkozasban
Dr. Janiné Lados Dóra
osztályvezető
Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály · Egészségbiztosítási Osztály

Jelen tájékoztató a TAJ-kártya kiállításának gyakorlati vonatkozását kívánja bemutatni annak érdekében, hogy segítséget nyújtson a gördülékeny ügyintézéshez.
Az egészségbiztosítási ellátások igénybevétele során egy sajátos azonosító számot,
az ún. társadalombiztosítási azonosító jelet (közismertebb nevén TAJ) alkalmazzuk.
A TAJ az egészségügyi, szociális, egészség- és nyugdíjbiztosítási rendszerekben – a
személyi adatok védelme érdekében bevezetett – személyt azonosító kód. Az új típusú – 2016. január hó 1-jét követően kiállított – személyi igazolvány (ún. e-kártya) is
alkalmas a TAJ igazolására, ha a TAJ-t tárolja, amely így a személyazonosságot és a
TAJ-t is igazolja. Az e-kártya (személyi igazolvány) a
kiállított TAJ-kártya érvényességét nem érinti,
ezért továbbra is fontos a TAJ-kártya megőrzése!

Aki nem rendelkezik TAJ-számmal, azonban jogosulttá válik társadalombiztosítási, munkanélküli
vagy szociális ellátásra, a lakóhelye/tartózkodási
helye szerinti egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró kormányhivatalnál (a továbbiakban: kormányhivatal) igényelhet TAJ-kártyát az igénylőlap kitöltésével. A postai
úton benyújtott igény esetén – ellenkező kérelem hiányában – a kártyát is postán
kézbesítik.
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A TAJ-t igazoló kártyák kizárólag a TAJ-t mint azonosítót igazolják, az egészségügyi szolgáltatásra
való jogosultságot az egészségügyi szolgáltató a
jogviszony-ellenőrzés során, elektronikus úton ellenőrzi.
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Főszabály szerint a TAJ-kártya a kérelemnek (beleértve az elveszett, ellopott, megrongálódott TAJ-kártya igénylés iránti kérelmet is) a kormányhivatalhoz történő
megérkezését követő naptól számított 60 napon belül készül el. Amennyiben a kérelemhez az összes szükséges dokumentum hiánytalanul került benyújtásra, ún.
sommás eljárás keretében azonnal, de legfeljebb nyolc napon belül kiállítják a TAJkártyát. Amennyiben a kérelmet hiányosan nyújtják be, a hiányzó dokumentum
pótlására szólítják fel a kérelmezőt és a hiánypótlás ideje az ügyintézés időtartalmába beszámít. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben korábbi biztosítási időszak igazolásának hiánya miatt külföldi szerv megkeresése szükséges, pl. EGTtagállam/Svájc/egyezményes állam, a külföldi egészségbiztosító megkeresésének
időtartamára az ügy felfüggesztésre kerül, amelynek időtartama nem számít bele az
ügyintézési határidőbe.
A következőekben az egyes élethelyzetekre, tényállásokra vonatkozóan nyújtunk tájékoztatást a TAJ-szám igényléséhez kötődő eljárások tekintetében. A cél annak
bemutatása, hogy milyen dokumentumok szükségesek az eljárások lefolytatásához.
Magyar állampolgár, belföldi személy, aki biztosítási jogviszonyt létesített a Tbj.1
6. §-a szerint:
 TAJ igénylőlap
 magyar személyazonosító igazolvány, vagy útlevél fénymásolat
 magyar bejelentett lakóhelyet alátámasztó lakcímkártya fénymásolata
 30 napnál nem régebbi munkaszerződés fénymásolat, vagy munkáltatói igazolás
 nyilatkozat (hogy EGT/Egyezményes országban nincs biztosítása)
Magyar állampolgár, belföldi személy, aki a Tbj. 22. § szerint 18 év alatti életkorára
tekintettel és bejelentett lakóhelyére tekintettel jogosult egészségügyi szolgáltatásra:
a)

 TAJ igénylő
 magyar személyazonosító igazolvány vagy útlevél fénymásolat, magyar
születési anyakönyvi kivonat fénymásolat
 magyar bejelentett lakóhelyet alátámasztó lakcímkártya fénymásolat
 E 104/S041 nyomtatvány vagy HUN/SRB 104-es igazolás

1

2019. évi CXXII. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről [Tbj.]
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b)

Ún. nyílt örökbefogadás:
 TAJ igénylő
 magyar személyazonosító igazolvány vagy útlevél fénymásolat, magyar
születési anyakönyvi kivonat fénymásolat
 magyar bejelentett lakóhelyet alátámasztó lakcímkártya fénymásolat
 örökbefogadást alátámasztó határozat fénymásolata
 eredeti TAJ-kártya, amennyiben van
Ilyen esetben úgy kell eljárni, mint a névváltozás esetében, tehát nem
kap új TAJ-számot a gyermek.

c)

Ún. titkos örökbefogadás:
 TAJ igénylő
 magyar személyazonosító igazolvány vagy útlevél fénymásolat, magyar
születési anyakönyvi kivonat fénymásolat
 magyar bejelentett lakóhelyet alátámasztó lakcímkártya fénymásolat
 örökbefogadást alátámasztó határozat fénymásolata
 eredeti TAJ-kártya, amennyiben van
Titkos örökbefogadás esetén új TAJ-szám képzésére kerül sor.

A Magyarországon született, magyar állampolgárságú újszülöttek részére a TAJkártya kiállítása hivatalból történik, arra vonatkozóan külön kérelmet nem kell
benyújtani.
Az újszülött személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerinti adatait a nyilvántartó az
anyakönyvezést követően átadja az egészségbiztosítási nyilvántartást vezető Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részére.
Az újszülött lakóhelye szerinti kormányhivatal soron kívül, postai úton kézbesíti a
TAJ-kártyát. A szülő azonban kérheti, hogy a gyermek születési helye szerint illetékes kormányhivatal állítsa ki az újszülött TAJ-kártyáját.
A kormányhivatal hivatalból – a személy- és lakcímnyilvántartás adatszolgáltatását
követően – soron kívül, legkésőbb 8 napon belül kiállítja, és a gyermek lakóhelyére
vagy a szülő külön kérelmében meghatározott címre postai úton megküldi az újszülött TAJ-kártyáját.
A TAJ-kártya igénylésének szabályai a nem Magyarország területén született magyar
állampolgárságú újszülöttek esetén eltérnek a hazánkban született újszülöttekétől.
A külföldön született újszülöttek esetén szükséges a magyarországi anyakönyvezési
eljárás lefolytatása, amelynek lezárását követően, magyarországi lakóhelyet igazoló
lakcímkártya birtokában igényelhető az újszülött részére a TAJ-kártya. Felhívjuk a
figyelmet, hogy a kettős biztosítás tilalmára tekintettel újszülött részére igényelt TAJ-
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kártya esetén is szükséges annak igazolása, hogy a gyermek külföldön nem biztosított.
A TAJ-kártya a belföldi gyermek lakóhelye szerinti kormányhivatalnál az igénylőlap
kitöltésével és a szükséges személyes dokumentumok és igazolások benyújtásával
igényelhető.
A Magyarországon született, nem magyar állampolgárságú gyermeket születése
után az állampolgársága szerinti államban kell anyakönyvezni, és az okmányokkal
való ellátását, illetve a magyarországi lakóhely létesítését követően igényelhető a
TAJ kártya.
Amennyiben a nem magyar állampolgárságú újszülöttnek nincs magyarországi lakóhelye, mert hazánkban csak tartózkodási hellyel vagy szállásbejelentővel rendelkezik, akkor megállapodás megkötése révén válhat jogosulttá a sürgősségi egészségügyi szolgáltatások igénybevételére, illetve – 24 havi járulék megfizetését követően, vagy a megállapodás megkötésekor 24+1 havi járulék megváltásával – TAJkártyára.
Amennyiben az anya Magyarországon biztosított, az újszülött az anya TAJkártyájának használatával jogosult egészségügyi szolgáltatásra a születést követő
második hónap utolsó napjáig.

Magyar állampolgár, belföldi személy, aki a Tbj. 22. § szerint tanuló/hallgató:
 TAJ igénylő
 magyar személyazonosító igazolvány vagy útlevél fénymásolat
 magyar bejelentett lakóhelyet alátámasztó lakcímkártya fénymásolat
 30 napnál nem régebbi nappali tagozatos tanulói/hallgatói jogviszonyigazolás
 E 104/S041 nyomtatvány vagy HUN/SRB 104-es igazolás
Magyar állampolgár, belföldi személy, aki a Tbj. 22. § szerint egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett/kötelezhető:
 TAJ igénylő
 magyar személyazonosító igazolvány vagy útlevél fénymásolat
 magyar bejelentett lakóhelyet alátámasztó lakcímkártya fénymásolat
 E104/S041 nyomtatvány vagy HUN/SRB 104-es igazolás
Az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetésre való bejelentkezésnek
az a feltétele, hogy a belföldinek minősülő személy legalább 1 éve bejelentett lakóhellyel rendelkezzen Magyarországon.
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Magyar állampolgár belföldi személy, aki szociális rászorultságára tekintettel jogosult egészségügyi szolgáltatás igénybevételére:
 TAJ igénylő
 magyar személyazonosító igazolvány vagy útlevél fénymásolat
 magyar bejelentett lakóhelyet alátámasztó lakcímkártya fénymásolat
 határozat fénymásolata, amely igazolja, hogy az adott személy szociális
rászorultságára tekintettel jogosult egészségügyi szolgáltatás igénybevételére
 E104/S041 nyomtatvány vagy HUN/SRB 104-es igazolás
Külföldön élő magyar állampolgár, aki a Tbj. 6. § szerinti biztosítási jogviszonnyal
rendelkezik:
 Megrendelő (foglalkoztató tölti ki)
 TAJ igénylő
 magyar személyazonosító igazolvány vagy útlevél fénymásolat
 külföldi címet alátámasztó lakcímkártya fénymásolat
 30 napnál nem régebbi munkaszerződés fénymásolat vagy munkáltatói
igazolás
 nyilatkozat (arról, hogy EGT/Egyezményes országban nincs biztosítása)
Külföldön élő magyar állampolgár, a Tbj. 22. § szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény alá tartozó hallgatók:
 Megrendelő (egyetem tölti ki)
 TAJ igénylő
 magyar személyazonosító igazolvány vagy útlevél fénymásolat
 külföldi címet alátámasztó lakcímkártya fénymásolat
 30 napnál nem régebbi nappali tagozatos hallgatói jogviszony-igazolás
 E 104/S041 nyomtatvány vagy HUN/SRB 104-es igazolás
 bejelentett lakóhely igazolása a másik tagállamból
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Biztosított külföldinek minősülő személy, aki a Tbj. 6. § szerint rendelkezik biztosítási jogviszonnyal:
 Megrendelő (foglalkoztató tölti ki)
 TAJ igénylő
 munkavállalásra kiállított tartózkodási engedély fénymásolat
 szálláshely-bejelentőlap harmadik országbeli állampolgár részére
fénymásolata
 útlevél fénymásolat
 30 napnál nem régebbi munkaszerződés fénymásolat vagy munkáltatói
igazolás
 nyilatkozat (arról, hogy EGT/Egyezményes országban nincs biztosítása)
Biztosított külföldi EGT-s állampolgár Tbj. 6. § (90 napos vagy ingázó) esetében
TAJ igénybevétele:
 Megrendelő (foglalkoztató tölti ki)
 TAJ igénylő
 személyi igazolvány vagy útlevél fénymásolat
 30 napnál nem régebbi munkaszerződés fénymásolata vagy munkáltatói igazolás
 nyilatkozat (arról, hogy EGT/Egyezményes országban nincs biztosítása)
Biztosított külföldinek minősülő személy, aki a 3. országbeli állampolgárnak minősül, és tartózkodási engedélymentes foglalkoztatás keretében 90 napig jogosult
Magyarország területén munkát vállalni:
 Megrendelő (foglalkoztató tölti ki)
 TAJ igénylő
 szálláshely-bejelentőlap harmadik országbeli állampolgár részére
fénymásolata
 fénymásolat
 útlevél fénymásolat
 30 napnál nem régebbi munkaszerződés fénymásolat, vagy munkáltatói igazolás
 nyilatkozat (arról, hogy EGT/Egyezményes országban nincs biztosítása)
 a Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztálytól igazolás, arról, hogy tartózkodási engedély nélkül is foglalkoztatható az adott személy
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Biztosított külföldinek minősülő személy, aki a Tbj. 22. § szerint nemzetközi szerződés vagy az oktatásért, a külpolitikáért felelős miniszter által adományozott ösztöndíj alapján létesített tanulói, hallgatói jogviszonyban áll:
 Megrendelő (egyetem tölti ki)
 TAJ igénylő
 tanulmányok folytatása céljából kiállított tartózkodási engedély fénymásolata
 szálláshely-bejelentőlap harmadik országbeli állampolgár részére
fénymásolata
 fénymásolat
 útlevél fénymásolat
 30 napnál nem régebbi nappali tagozatos hallgatói igazolás
 miniszteri ösztöndíj igazolás
 nyilatkozat, valamint az egyezményes országok esetében kell igazolás a
külföldi hivatalos szervtől, hogy nem rendelkeznek biztosítással
EGT-tagállam állampolgára, aki bejelentett lakóhellyel rendelkezik, és a Tbj. 6. §
szerint biztosítási jogviszonnyal rendelkezik; okmánytípustól függően:
1.







2.

 TAJ igénylő
 személyazonossági igazolvány (az állampolgárságnál: pl. román, szerb,
kínai stb.) fénymásolat
 bejelentett lakóhelyes lakcímkártya fénymásolat
 30 napnál nem régebbi munkaszerződés fénymásolat vagy munkáltatói
igazolás
 nyilatkozat (hogy EGT/Egyezményes országban nincs biztosítása)

3.

 TAJ igénylő
 állandó tartózkodási kártya vagy nemzeti letelepedési tartózkodási engedély fénymásolat
 bejelentett lakóhelyet alátámasztó lakcímkártya fénymásolata
 útlevél vagy személyi igazolvány fénymásolat
 30 napnál nem régebbi munkaszerződés fénymásolat vagy munkáltatói
igazolás
 nyilatkozat (hogy EGT/ Egyezményes országban nincs biztosítása)

TAJ igénylő
regisztrációs kártya fénymásolat
bejelentett lakóhelyet alátámasztó lakcímkártya fénymásolat
útlevél vagy személyi igazolvány fénymásolata
30 napnál nem régebbi munkaszerződés fénymásolat vagy munkáltatói
igazolás
 nyilatkozat (hogy EGT/Egyezményes országban nincs biztosítása)
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Alkalmi munkavállalók, akik EGT tagállam állampolgárai:
TAJ-jal nem rendelkező, külföldi, egyszerűsített foglalkoztatott TAJ kiadását a hatáskörrel rendelkező kormányhivatal az állami foglalkoztatási szerv megkeresésére – a
kormányhivatal TAJ-t képez, és erről, valamint a TAJ-t igazoló hatósági igazolvány átvételének lehetőségéről értesíti az állami foglalkoztatási szervet. A „kizárólag baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogosult” szöveggel a TAJ-kártyát az érintett bármely
kormányhivatalnál átveheti. Fontos kiemelni, hogy ebben az esetben az egyszerűsített foglalkoztatás alapján az egészségbiztosítás keretében kizárólag üzemi balesettel összefüggő, ún. baleseti ellátásra jogosult a TAJ kártya birtokosa, amit a TAJkártyán is jeleznek. Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a munkavállaló az uniós rendeletek vagy a Magyarország által kötött kétoldalú egyezmény alapján másik tagállamban, illetve egyezményben részes másik államban biztosított, úgy a munkáltató
közterhet nem fizet, és a foglalkoztatott nem kaphat TAJ-számot sem, mert az ellátásra az egyezmény/rendelet szerint válik jogosulttá, ennek érdekében a munkavállalónak az egyezmény/rendelet alapján kiállított, az egyezményben részes másik államban fennálló biztosítást tanúsító igazolással kell rendelkeznie.
 Megrendelő (foglalkoztató tölti ki)
 útlevél vagy személyi igazolvány fénymásolata
 egyszerűsített munkaszerződés
 (TAJ igénylő csak abban az esetben, ha kér TAJ-kártyát a munkavállaló,
mert a TAJ-kártya csak baleseti ellátásra jogosítja, másra nem jó érvénytelen TAJ)

Külföldön élő magyar állampolgárok, akik egyszerűsített foglalkoztatás keretében
kerülnek foglalkoztatásra:
 Megrendelő (foglalkoztató tölti ki)
 magyar személyazonosító igazolvány vagy útlevél fénymásolat
 külföldi címet alátámasztó lakcímkártya fénymásolat
 egyszerűsített munkaszerződés
 (TAJ igénylő csak abban az esetben, ha kér TAJ-kártyát a munkavállaló, mert a TAJ-kártya csak baleseti ellátásra jogosítja, másra nem jó
érvénytelen TAJ)
__________________
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Tájékoztató
a Csongrád-Csanád Megyei
Kormányhivatal jogi
segítségnyújtó szolgálatának
tevékenységéről
onkormanyzat.csmkh.hu/tajekoztato-a-csongrad-csanad-megyeikormanyhivatal-jogi-segitsegnyujto-szolgalatanak-tevekenysegerol
Dr. Jenei Zsanett
kormánytisztviselő
Jogi és Hatósági Főosztály · Igazságügyi Osztály

A jogi segítségnyújtás funkcióját tekintve egy, a rászoruló és jogi képviseletet, segítséget biztosítani nem tudó személyek számára szolgáló, közpénzből fenntartott állami segítség. A jogi segítségnyújtási támogatás célja, hogy a szociálisan hátrányos
helyzetben lévők szakszerű jogi tanácsot és eljárási jogi képviseletet kaphassanak
ügyeik intézéséhez.
A Kormányhivatal mint jogi segítségnyújtó szolgálat (a továbbiakban: Szolgálat) a
Jst.1 által meghatározott módon és keretek között nyújt segítséget a szociálisan rászorulók részére ügyvédek, ügyvédi irodák révén. A szociális rászorultság megállapítása során a Szolgálat megvizsgálja a kérelmező és a vele közös háztartásban élők
jövedelmi, valamint a kérelmező vagyoni helyzetét.

A TÁMOGATÁS TARTALMA
A szociálisan rászoruló ügyfelek az alábbi támogatásokat vehetik igénybe:
 peren kívüli ügyeikben jogvitáik megoldásához szakszerű segítséget
(tanácsadást, iratkészítést) kaphatnak;

1

2003. évi LXXX. törvény a jogi segítségnyújtásról [Jst.]
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 polgári és közigazgatási bírósági eljárásokban pártfogó ügyvédet igényelhetnek;
 büntetőeljárásban – a sértett, a magánvádló, a magánfél, a vagyoni érdekelt, az egyéb érdekelt, a pótmagánvádló, valamint a terhelt részére
– költségkedvezmény igénybevétele engedélyezhető (a nyomozási, az
ügyészségi és bírósági szakban egyaránt), amelynek keretében a magánvádló, a magánfél, a vagyoni érdekelt, az egyéb érdekelt és a pótmagánvádló pártfogó ügyvédi képviseletre, míg a terhelt a kirendelt
védő díjának állam általi előlegezésére és viselésére jogosult.

A JOGI SZOLGÁLTATÁS DÍJA
A közigazgatási hatósági eljárás kezdeményezése iránti kérelem előterjesztése illeték- és díjmentes. Az eljárásban felmerült tolmácsolási és fordítási költségek viselése – a jogszabályban meghatározott kivételektől eltekintve – az ügyfelet terheli.
Az engedélyezett támogatás keretében igénybe vett jogi szolgáltatás díját a kérelmező helyett vagy viseli az állam, vagy megelőlegezi azt, amit a kérelmezőnek
vissza kell fizetnie.
1. A díj állam általi viselésének esetei
Ingyenesen vehető igénybe a jogi segítség, ha a kérelmező családjában az egy főre
jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum összegét (2021.
évben 28.500,– Ft-ot) – egyedülálló kérelmező esetén ennek az összegnek a 150%át (42.750,– Ft-ot) –, és a kérelmező a jogi szolgáltatás költségét vagyonából sem
tudja fedezni.
A jövedelmi és vagyoni helyzettől függetlenül ingyenesen vehető igénybe a szolgáltatás, ha a kérelmező:
a) aktív korúak ellátására jogosult vagy aktív korúak ellátására jogosult, az
Szoctv.2 szerinti közeli hozzátartozójával él közös háztartásban,
b) közgyógyellátásban részesül, vagy egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságát állapították meg,
c)

átmeneti szállást igénybe vevő hajléktalan személy,

d) menekült, menedékes, menekültkénti vagy menedékeskénti, illetve
hontalankénti elismerését kérő, továbbá az ideiglenes vagy kiegészítő
védelemben részesítését kérő személy, valamint a dublini átadás végrehajtása érdekében menekültügyi őrizetbe vett külföldi, a jövedelmi

2

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról [Szoctv.]
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és vagyoni helyzetéről tett nyilatkozata alapján a számára biztosított ellátásra és támogatásra jogosult,
e)

vízumkiadása, tartózkodási engedély vagy letelepedett jogállás megszerzése, illetve honosítás iránti üggyel kapcsolatban jogi segítségnyújtást kérő olyan személy, akinek a felmenője magyar állampolgár, vagy az
volt, továbbá a visszahonosításra irányuló eljárásban részt vevő személy,

f)

a családjában olyan gyermeket gondoz, akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapították,
g) a 4/2009/EK tanácsi rendelet 46. cikkében meghatározott jogosultként
kér az 56. cikk szerinti eljárás lefolytatásához jogi segítséget (21 év alatti
gyermek tartására vonatkozó, határon átnyúló ügyek),
h) a Harmtv.3 hatálya alá tartozik, azonban lakóhellyel vagy szokásos és
jogszerű tartózkodási hellyel nem rendelkezik Magyarország területén,
és akivel szemben az idegenrendészeti hatóság a Harmtv. 42. § (1) bekezdése vagy 43. § (2) bekezdése alapján kiutasító határozatot hozott.
Ha a kérelmezőről az áldozatsegítő szolgálat külön eljárásban megállapította, hogy
bűncselekmény áldozata, az ezzel összefüggő ügyben peren kívül nyújtható jogi
szolgáltatás számára ingyenes, ha családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a tárgyévet megelőző második év nemzetgazdasági bruttó
havi átlagkereset 86%-át (2021. évben a 316.308,– Ft-ot), és a jogi szolgáltatás költségét vagyonából nem tudja fedezni.
2. Díjvisszatérítési kötelezettség körébe tartozó esetek
Visszatérítéssel vehető igénybe a jogi segítség, ha a kérelmező családjában az egy
főre jutó havi nettó jövedelem meghaladja a 28.500,– Ft-ot, (egyedülálló esetén a
42.750,- Ft-ot), de nem haladja meg a tárgyévet megelőző második év nemzetgazdasági bruttó havi átlagkereset 43%-át (2021. évben 158.154,– Ft-ot) és a jogi szolgáltatás költségét vagyonából sem tudja fedezni.
Büntetőeljárásban a pártfogó ügyvédi képviselet csak előlegezéssel vehető igénybe,
és csak abban az esetben, ha a kérelmező a jövedelmi, vagyoni helyzete alapján az
ingyenes támogatásra jogosult.
Visszatérítési kötelezettség esetén a jogi szolgáltatás díját a kérelmező helyett az állam megfizeti (megelőlegezi), és a kérelmezőnek ezt az összeget kell 1 éves időtartamon belül visszafizetnie az állam részére.
A rászorultság megállapításánál – a jogszabályban meghatározott néhány esetben –
kivételesen lehetőség van méltányosság alkalmazására is.

3

2007. évi II. törvény a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról [Harmtv.]

HIVATALI TÁJÉKOZTATÓ · 2021. MÁJUS 26.

13

CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL · JOGI ÉS HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY

A KÉRELEM BENYÚJTÁSA
A jogi segítségnyújtásra irányuló kérelmet erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani a Szolgálathoz. A nyomtatványt a Szolgálat kérésre ingyenesen
rendelkezésre bocsátja, vagy letölthető az alábbi internetes oldalakról:
 http://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/jogi-segitsegnyujtas
 http://www.csmkh.hu/hu/ugymenet-leirasok
A Szolgálat közreműködhet továbbá az Európai Unió másik tagállamába irányuló jogi segítségnyújtás iránti kérelmek továbbításában is. Az eljárás az erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével indul, mely letölthető az alábbi internetes oldalról:
 https://e-justice.europa.eu/content_legal_aid_forms-157-hu.do

A JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ SZOLGÁLAT
ELÉRHETŐSÉGEI
A jogi segítségnyújtó szolgálatok a fővárosi és megyei kormányhivatalok keretei között működnek. Csongrád-Csanád megyében a jogi segítségnyújtó szolgálat feladatait a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Jogi és Hatósági Főosztály Igazságügyi Osztálya látja el.
 cím: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
 telefon: 62/680-500, 62/680-517, 62/680-523 – ügyfélfogadási időben
hívható
 Hivatali Kapu: CSMKHISZ; KRID azonosító: 401954795
 e-mail: partfogas@csongrad.gov.hu
 ügyfélfogadási idő:
Hétfő:
08.00 – 16.00
Kedd:
08.00 – 16.00
Szerda:
08.00 – 16.00
Csütörtök:
08.00 – 16.00
Péntek:
08.00 – 12.00
__________________
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A közigazgatási hatósági
eljárás során
keletkezett iratanyag
bírósághoz történő
továbbításáról
onkormanyzat.csmkh.hu/a-kozigazgatasi-hatosagi-eljaras-soran-keletkezettiratanyag-birosaghoz-torteno-tovabbitasarol
Dr. Kovács Anita
kormánytisztviselő
Jogi és Hatósági Főosztály · Hatósági és Perképviseleti Osztály

Az elektronikus közigazgatás egyre szélesebb kiterjesztésével a hatóságok ügyintézői
a napi munkájuk során számos megoldandó elektronikus ügykezelési feladattal találkozhatnak.
A kiküldésre kerülő iratok helyes iktatására, a kimenő iratok digitalizálására külön figyelmet kell fordítani, különös tekintettel arra, hogy más hatóságokkal, bíróságokkal
és a nem természetes személyekkel – főszabály szerint – elektronikus úton tart kapcsolatot a hivatal.
Az elektronikus ügykezelési feladatok pontos elvégzésének a fontosságára hívta fel a
figyelmet a Szegedi Törvényszék Közigazgatási Kollégiuma (a továbbiakban: Törvényszék).

A megkeresés lényege szerint a bírósághoz elektronikusan beküldésre kerülő iratanyag sokszor nehezen kezelhető, rendszerezetlen, iratonként beazonosíthatatlan
formában érkezik meg, ugyanakkor a benyújtásra kerülő közigazgatási iratanyagnak
– melyből a bíróságon ún. E-akta lesz – alkalmasnak kell lennie arra, hogy abban a
kinyomtatott, papír alapú iratok nélkül is el tudjon igazodni az eljáró bíró.
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Az egyes iratoknak a fájlok elnevezése alapján beazonosíthatónak kell lenniük, mely
teljesen megalapozott elvárásnak a hatóság azzal tud eleget tenni, ha az elektronikus, tipikusan pdf fájlok elnevezésében megjelenik az irat iktatószáma az irat típusára, tartalmára történő utalással.

Álláspontunk szerint elegendő, ha például úgy kerül elnevezésre a határozat pdf
formátuma, hogy „01234_5_2021_határozat.pdf”. Az elnevezésbe nem célszerű
beleírni, hogy elutasító határozat, mert előfordulhat, hogy a jogi képviselő az elektronikus küldeményről kapott értesítő alapján ezért nem fogja átvenni, letölteni.
Kiemelést igényel továbbá, hogy a Kp.1 40. §-a értelmében az ügy irataival együtt
kell a keresetlevelet és a védiratot a bírósághoz benyújtani, mely iratok, ha elektronikusan elmentésre kerültek, könnyedén összegyűjthetők. Abban az esetben viszont, ha a papír alapon keletkezett iratok szkennelése szükséges, ügyelni kell arra,
hogy azokat ne egy fájlba szkenneljék, hanem az egyes ügyiratokhoz (alszámokhoz)
tartozó iratok külön-külön fájlba legyenek lementve, és tartalmuk szerint elnevezve
(például: 01234_4_2021_hiánypótlás és mellékletei.pdf).
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ha az elektronikusan (pl. E-papíron) beküldött dokumentumok ügyintéző részére – ügyiratba helyezés céljából – kinyomtatásra kerülnek, azok nem „papír alapon keletkezett iratok”, így azokat nem visszaszkennelve
kell elektronikus formájúvá tenni, hanem a beküldött elektronikus formában kell
továbbítani a címzett hatóság, szervezeti egység vagy bíróság részére. Ebben az
esetben az olvashatóságuk, minőségük sem romlik.
Az eljárási jogszabályok (az Ákr.2 és az Air.3) is úgy fogalmaznak, hogy a fellebbezés
felterjesztésekor az ügy összes iratát kell felterjeszteni, mely a gyakorlatban digitalizált formában történik, sokszor azonban az elsőfokú eljárás teljes iratanyaga egy
fájlba szkennelve érkezik meg, melyet több pdf fájlba kimenteni nem lehetséges.
Egyszerűbb és áttekinthetőbb lenne, ha a Tisztelt Jegyző Kollégáktól úgy érkezne
meg az irat a fellebbezés felterjesztésekor, ahogyan a hatóságnál elektronikusan keletkezett.

A Törvényszék kérésként fogalmazta meg továbbá, hogy a keresettel támadott döntéseket a Kormányhivatal anonimizálva, szerkeszthető formában is küldje meg a
védirat benyújtásakor annak érdekében, hogy a döntéseket a Bírósági Határozatok
Gyűjteményében később közzé tudják tenni.

1
2
3

2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról [Kp.]
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról [Ákr.]
2017. évi CLI. törvény az adóigazgatási rendtartásról [Air.]
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Mindezekre tekintettel kérjük a Tisztelt Jegyző és Ügyintéző Kollégákat, hogy a kimenő iratok tartalma mellett fordítsanak kellő figyelmet azok formájára is az ügyiratkezeléskor; beadványok Hivatalunkhoz történő továbbítása során ügyeljenek az
iratanyag teljes körű, rendezett és igényes beküldésére, mely megvalósulhat akár
olyan módon, hogy a keletkezett fájlokat az ügyintéző mappába rendezi, és azokat
egy „zip” fájlba tömörítve küldi meg a Hivatali kapun keresztül.
Együttműködésüket tisztelettel köszönjük!
__________________
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Véglegesség értelmezése
intraweb.csmkh.hu/index.php?view=item&id=2164
(CsCsMKH kormánytisztviselőinek, intraweb-bejelentkezéssel, 2020. július 1.)
Jogi és Hatósági Főosztály · Hatósági és Perképviseleti Osztály

KÉRDÉS:
Ákr. 82. § [A döntés véglegessége]
(1) A hatóság döntése végleges, ha azt a hatóság már – az e törvényben meghatározott kivételekkel – nem változtathatja meg. A véglegesség a döntés közlésével áll be.
Az egységes jogalkalmazás érdekében az alábbi kérdésekre keressük a választ:
 szükséges-e a véglegessé válásról továbbra is értesítést küldeni az ügyfél(ek) részére?
 amennyiben több ügyfél érintett az eljárásban, kinek az átvételekor tekinthető a döntés véglegesnek? Például: kapcsolattartás esetén, a kötelezett lehet, hogy nem is veszi át a döntést, vagy csak a lehető legkésőbbi időpontban, a jogosult már régen átvette és élne a kapcsolattartás jogával (menne a gyermekért).
Mikor tekinthető véglegesnek és végrehajthatónak a döntés? Ahol a jogszabály
azonnali végrehajtást ír elő, arról hogyan kell helyesen rendelkezni? Pl. az Ákr.1 84. §
c) pontja alapján a hatóság a döntést azonnal végrehajthatónak nyilvánítja, ha a
döntés valakinek a tartásáról vagy gondozásáról rendelkezik. Ezért a döntés rendelkező részének, jogorvoslati tájékoztatójának első két mondata: „Jelen határozat a
közléssel végleges és végrehajtható/ azonnal végrehajtható, ellene közigazgatási
úton további jogorvoslatnak helye nincs.”

1

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról [Ákr.]
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VÁLASZ:
Álláspontunk szerint a véglegesítés indokolt, habár a véglegesítés intézményét az
Ákr. nem szabályozza. Ennek oka vélhetően az, hogy a véglegesítés nem vált ki joghatást, azzal csak a döntés véglegessé válásának ténye kerül megállapításra. Erre tekintettel a véglegesítés elmulasztása nyilvánvalóan nem érinti a döntés véglegessé
válását.
A véglegességről való értesítés 2 lehetséges módja: a döntés véglegesítési záradékkal ellátása és annak megküldése az ügyfeleknek, vagy az ügyfeleknek külön küldött
értesítés a véglegessé válásról (egyszerű levél formátumban).
Az Ákr. 82. § (1) bekezdés alapján a véglegesség a döntés közlésével áll be.
Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében a döntés közlésének napja főszabály szerint az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték. Több ügyfél esetén
ez a nap természetszerűen eltérő, annak kicsi a valószínűsége, hogy valamennyi
ügyfél ugyanazon a napon vegye át a döntést.
A döntés közléséhez kapcsolódik a keresetlevél benyújtása is. A Kp.2 39. § (1) bekezdése értelmében a keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott
közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a vitatott
cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez benyújtani.
A Kp. 40. § (8) bekezdése értelmében „az elsőfokon eljárt közigazgatási szerv az ismert érdekeltet a keresetlevél benyújtásáról annak megküldésével haladéktalanul
értesíti. […]”
Mindezeket összegezve a véglegesség napja több ügyfél esetén nyilvánvalóan eltérő
lehet, de magának a döntés egészének a véglegessége akkor áll be, ha valamennyi
ügyféllel közölték azt. A döntés egésze tehát azon a napon végleges, amikor az utolsó ügyfél is tudomást szerzett róla. Az egyes ügyfelek vonatkozásában azonban ez
nem jelenti azt, hogy a jogorvoslati kérelem előterjesztése is a döntés egészének
véglegességéhez igazodjon, a jogorvoslati kérelem előterjesztésére rendelkezésre
álló idő is az egyes ügyfelek vonatkozásában a saját tudomásszerzéshez igazodik.
Az Ákr. 132. §-a alapján a döntés akkor végrehajtható, ha a kötelezett a hatóság végleges döntésében foglalt kötelezésnek nem tett eleget.
A döntés tehát akkor végrehajtható, ha az végleges. Fentiek alapján a végrehajthatóság a döntés egészének véglegességéhez igazodik.

2

2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról [Kp.]
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Az Ákr. 84. § c) pontja szerint a hatóság a döntést azonnal végrehajthatónak nyilvánítja, ha a döntés valakinek a tartásáról vagy gondozásáról rendelkezik.
Az Ákr. kommentár szerint:
„A fellebbezés – ha arra az Ákr. 116. §-a alapján lehetőség nyílik – az
Ákr. 117. §-a alapján halasztó hatállyal van a végrehajtásra. A fellebbezés halasztó hatálya alól kivételt jelentenek azok az ügyek, amelyekben
törvény a döntésnek az azonnali végrehajthatóságát írja elő. A halasztó
hatály a rendes jogorvoslatnak fogalmi eleme, annak kizárása a jogorvoslathoz való jogot korlátozza, ezért annak csak kivételesen és törvényben meghatározott esetekben van helye. Az Ákr. 84. §-a ezen az
azonnali végrehajthatósággal kapcsolatban az „azonnal végrehajthatónak nyilvánítja” kifejezést használja, azaz az Ákr.-ben meghatározott
esetkörökben, az ott foglalt feltételek teljesülése esetén a hatóság köteles elrendelni az azonnali végrehajtást.”
„Az azonnali végrehajtás elrendelése a fellebbezés előterjesztésének
a végrehajtásra gyakorolt halasztó hatályát érinti, de nem befolyásolja az ügyfél fellebbezéshez való jogát. A fellebbezéshez való jog ebben az esetben is az Ákr. 116. és 118. §-ában foglaltak szerint érvényesíthető, így az ügyfél a fellebbezésében kérheti az azonnali végrehajtás
elrendelésének felülvizsgálatát is.”
Amennyiben nincs fellebbezés, csak bírósági jogorvoslat, az azonnali végrehajtás intézménye nem értelmezhető. Egyfokú eljárásban, bírósági jogorvoslat esetén a
döntés végleges és végrehajtható, ebben az esetben a keresetlevélben kérhető az
azonnali jogvédelem.
A határozatban tehát ennek kell szerepelnie: „Jelen határozat a közléssel végleges
és végrehajtható, ellene közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs.”
__________________
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A gyógypedagógiai
feladatellátásban való
közreműködés szakmai
feltételei a többségi óvodában
onkormanyzat.csmkh.hu/a-gyogypedagogiai-feladatellatasban-valokozremukodes-szakmai-feltetelei-a-tobbsegi-ovodaban
Nagy László
kormánytisztviselő
Jogi és Hatósági Főosztály · Hatósági és Perképviseleti Osztály

A GYÓGYPEDAGÓGIAI NEVELÉSBE VALÓ
BEKAPCSOLÓDÁS SZÜKSÉGESSÉGE
Jelen írásban elsősorban arra a kérdésre kívánunk választ adni, tájékoztató jelleggel,
hogy mi a teendője egy óvodafenntartónak, ha az intézményét gyógypedagógiai
feladat ellátására kívánja felkészíteni. A cikk megírását elsősorban az indokolja, hogy
a megyei kormányhivatal a pedagógiai többletszolgáltatás engedélyezése és ellenőrzése során meglehetősen nagy eltéréseket tapasztal az intézmények felkészültségében.
A KSH adatai szerint Csongrád-Csanád megyében az óvodáskorú gyermekek száma
2002/2003. tanévtől kezdődően a 2018/2019. nevelési évig folyamatosan csökkenő
tendenciát mutat, 13 899 főről 12 432 főre esett vissza. Ezzel összefüggésben az
óvodai feladatellátási helyek száma a fenti időszakban 188-ról 166-ra csökkent a
megyében (forrás: https://www.ksh.hu/stadat?lang=hu&theme=okt). Az óvodáskorúak létszámának csökkenése a 2019/2020. nevelési évben megtorpant, a létszám 12 577 főre emelkedett.
Ugyancsak a KSH országos adatai szerint az 1990/91. tanév és a 2019/2020. tanév
időszakában több mint duplájára, 821-ről 1884-re nőtt azon sajátos nevelési igényű
gyermekek száma, akik külön óvodai csoportban, külön intézményben nevelkedtek,
és jelentősen nőtt az integrált formában ellátott óvodás és általános iskolás korú tanulók száma is. Ezen folyamat egyik elrettentő példája az autizmus spektrum zavar-
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ral rendelkező gyermekek, tanulók növekvő száma, ami 30 főről 6593 főre emelkedett országos szinten a fenti időtávlatban.
Az egyes fogyatékosság-típusokban történt létszámváltozások részletezése a
http://www.ksh.hu/stadat_files/okt/hu/okt0006.html weboldalon tanulmányozható.
Ha megvizsgáljuk a Csongrád-Csanád megyében működő óvodák (fenntartótól függetlenül) alapító okirataiban a vállalt köznevelési alapfeladatok körét, akkor kevés
kivételtől eltekintve azt találjuk, hogy vállalják az Nkt.1 4. § 14a. r) pontjában megfogalmazott „a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése” feladatot, azaz a sajátos nevelési igényű
gyermekek integrációját.
A településeken működő körzetes óvodának (óvodáknak) meg kell oldani a körzetben lakó gyermekek felvételét, óvodai nevelését, különösen ha a településen csak
egy óvoda működik, ezért szinte elkerülhetetlen, hogy a kiemelt figyelmet igénylő
gyermekek felvételével és óvodai ellátásával az óvodafenntartó ne szembesüljön.
Az Nkt. 4. § 13. pontja a különleges bánásmódot igénylő gyermekek, tanulók halmazát négy csoportra osztja:
a) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló,
b) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló,
c) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló,
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló.

AZ SNI-S GYERMEKEK ELLÁTÁSÁNAK FELTÉTELEI,
ELŐÍRÁSOK
Az Nkt. 47. § (1) bekezdése az óvodás és iskolás korú gyermekre vonatkozóan előírja, hogy a sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát
megállapították. A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság
szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani.
Az idézett jogszabály rendelkezik továbbá arról, hogy az SNI-s státuszt megállapító
megyei szakértői bizottság szakértői véleménye alapján kell a gyermek részére a

1

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről [Nkt.]
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megfelelő ellátást nyújtó intézményt kiválasztani a szülőnek, törvényes képviselőnek.
A szakértői bizottság a gyógypedagógiai feladatellátásban részt vevő intézmények
kiválasztását, kijelölését az intézményi alapító okiratok, és nem állami fenntartású
intézmény esetén a működési engedélyek alapján végzi el.
Az ellátás személyi, tárgyi, és szakmai feltételei:
Az Nkt. 47. § (4) bekezdése értelmében az integrált óvodai neveléshez és iskolai oktatáshoz, az illetékes szakértői bizottság által meghatározottak szerinti foglalkozáshoz a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógus, konduktor foglalkoztatása, a foglalkozásokhoz speciális tanterv, tankönyv, valamint speciális gyógyászati és technikai eszközök, a fejlesztési területek szakértői
bizottság által történő meghatározása szükséges.
Alapdokumentumok elkészítése:
Az integrációt vállaló intézménynek az alapító okiratában szerepeltetni kell a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelésének-oktatásának feladatát s azt,
hogy milyen fogyatékossági csoporthoz tartozó gyermekekről van szó. Át kell dolgozni az óvodai nevelés országos alapprogramja alapján készített nevelési programot, amelynek tartalmazni kell – a megállapított fogyatékosságokra tekintettel – a
sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvében (32/2012.
(X. 8.) EMMI rendelet) foglalt szempontok alapján készített fejlesztési programot.
Személyi feltételek biztosítása:
Ahhoz tehát, hogy az óvoda a sérült gyermekek részére biztosítani tudja az állapotuknak megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátást, szükség van speciális végzettségű szakemberek (gyógypedagógus, konduktor, gyógypedagógiai asszisztens) alkalmazására, akik segítik az óvodapedagógus munkáját és elvégzik a szakvéleményben előírt speciális egyéni fejlesztéseket.
Ezek a szakemberek lehetnek az óvoda saját alkalmazotti állományában dolgozó
munkavállalók, de megállapodás alapján jöhetnek pedagógiai szakszolgálattól, egységes gyógypedagógiai módszertani intézményből is (utazó gyógypedagógusok).
Az együttnevelésben részt vevő óvodapedagógusokkal szemben elvárás az, hogy:
 a bizottsági szakvéleményben szereplő javaslatokat és a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait beépítsék a napi pedagógiai folyamatokba,
 az óvodai ismeretanyag-feldolgozásnál, a napi foglalkozásoknál figyelembe vegyék a foglalkozások tartalmának – egyes sajátos nevelési igényű gyerekek csoportjaira jellemző – módosulásait,
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 a gyerekek teljesítményeinek elemzése alapján az adott szükséglethez
igazodó módszereket alkalmazzák, probléma esetén alternatív megoldásokat keressenek.
Tárgyi feltételek biztosítása:
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. sz. mellékletében előírt helyiségeket kötelező biztosítani. A rendelet a gyógypedagógiai óvodákra vonatkozóan szigorúbb előírásokat tartalmaz, de ezek megtartása az integráló óvodák számára nem kötelező jellegű. Az EMMI rendelet 2020. szeptember 1-től már kizárólag
csak a helyiségekre vonatkozóan rendelkezik, a helyiségek bútorzatáról, a tisztálkodási eszközökről, az SNI-s gyermekek speciális eszközeiről szóló korábban hatályos
fejezeteket hatályon kívül helyezték.
Az egyes fogyatékosság típusok ellátására vonatkozó fejlesztő eszközök, berendezési
tárgyak beszerzése a fenntartó részéről beruházást igényel. Más eszköz és infrastrukturális feltételrendszere van a mozgássérült gyermekek ellátásának (pl. akadálymentesítés, a kerekesszék-tároló, csúszásmentes padló, biztonságos nyílászárók
stb.), mint a hallássérült vagy értelmi fogyatékos gyermekek ellátásának.
Az EMMI rendelet előírásain túlmenően az óvodának a fejlesztés eszközeinek beszerzését illetően mindenképpen a szakértői véleményben foglalt fejlesztési javaslatokból kell kiindulni. Egyeztetni kell a gyógypedagógussal az egyéni fejlesztés eszközés helyigényéről (pl: fejlesztő szoba, mozgásfejlesztő terem, berendezés, fejlesztő
eszközök, segédletek) továbbá a fejlesztési tapasztalatokat az eszközök használatáról is rögzíteni kell.

ÖSSZEGZÉS
Az SNI gyermekek óvodai együttnevelése olyan pedagógiai többletszolgáltatás,
amelyhez elengedhetetlen, hogy a fenntartó az óvodai nevelés és a gyógypedagógiai rehabilitáció szakmai, személyi és tárgyi feltételrendszerét megteremtse. A
többletszolgáltatás a fenntartóra és az intézményre is többletterheket ró. Nem elegendő az a passzív befogadó szemlélet, hogy a gyermek ugyan a többiekkel részt
vesz az óvodai foglalkozásokon és a gyógypedagógustól megkapja az egyéni fejlesztést, de a napi foglakozások során az óvodapedagógus nem vesz tudomást az eltérő
fejlődési sajátosságokról.
Napjainkban a pedagógiai munka egyik kihívása a sikeres integráció.
__________________
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Online jegyzői értekezletet
tartottunk
2021. április 20.
onkormanyzat.csmkh.hu/online-jegyzoi-ertekezletet-tartottunk-2021-aprilis-20
Dr. Gyüre Izabella
osztályvezető
Jogi és Hatósági Főosztály · Törvényességi Felügyeleti Osztály

Az idei év első jegyzői értekezletét – igazodva a járványhelyzet elvárásaihoz – online
módon szervezte meg a Jogi és Hatósági Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya.

Az értekezleten a kormányhivatal kollégái választ adtak az önkormányzati hivatalok
munkatársainak anyakönyvezéssel, valamint adó- és értékbizonyítvány kiállításá-
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val kapcsolatos kérdéseire, ismertették a Szankciótörvény1 előírásait és a jegyzők ingatlannyilvántartási adattisztítási feladatait, a Szegedi
Áldozatsegítő Központ koordinátora pedig bemutatta a hallgatóságnak a Központ szolgáltatásait,
valamint kérte a jegyzők együttműködését az áldozatsegítés terén. Elhangzott még, hogy igazságügyi területen folyamatban van a Kormányhivatal és az egyes önkormányzatok
mint közérdekűmunka-letöltőhelyek között létrejött együttműködési megállapodások felülvizsgálata és aktualizálása, emellett várható további önkormányzatok
megkeresése is megállapodás létrehozása céljából.
A tanácskozás keretében az építésügyi
szakterület felhívása is tolmácsolásra
került, mely szerint problémát jelent,
hogy több önkormányzat a Kormányhivatalhoz küldi az ügyfeleket az egyes
ingatlanokkal kapcsolatos helyi építésügyi előírásokról, beépíthetőségi feltételekről való tájékoztatás megadása érdekében. Az építésügyi hatóságnak azonban,
az országos építési követelményeken kívül, egyrészt nincs hatásköre ilyen irányú tájékoztatás nyújtására, másrészt mivel az önkormányzatok nem értesítik a hatóságot
a helyi önkormányzati rendeletek módosításáról, a beépítési előírások esetleges változásairól sincs feltétlen ismeretük. Az Étv.2 8. § (4) bekezdése és a Tr.3 24. §-a alapján a polgármester kérelemre, 8 napon belül gondoskodik – a településképi rendeletben foglaltak szerint – az egyes ingatlanokkal kapcsolatos településrendezési követelményekről adandó tájékoztatásról és konzultációról.
A Földhivatali Főosztály kérése is elhangzott az értekezleten, hogy amikor a Kormányhivatal – az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet4 1. melléklet 18. pontja szerinti
földügyi igazgatási eljárások során – megkeresi a jegyzőt annak elbírálása érdekében, hogy az érintett telekalakítás megfelel-e a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak, a jegyzők tartsák a szakkérdés megadása tekintetében a 15 napos határidőt, mivel a földhivatalnak 60 napon belül döntést kell
hoznia a telekalakítás tárgyában.

1
2
3

4

2017. évi CXXV. törvény a közigazgatási szabályszegések szankcióiról [Szankciótörvény]
1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről [Étv.]
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
[Tr.]
531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről
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A fentieken túl a Földhivatali Főosztály azt is kérte, hogy a termőföldre vonatkozó haszonbérleti
szerződések
önkormányzati
kifüggesztését/közzétételét követően a kifüggesztett haszonbérleti szerződéseket – az esetleges elfogadó
nyilatkozatokkal és az iratjegyzékkel együtt – a továbbiakban ne az egyes földhivatali osztályokra
(Makó, Hódmezővásárhely, Csongrád, Szentes,
Mórahalom, Szeged) küldjék meg a jegyzők, hanem a Földhivatali Főosztály Hatósági és Koordinációs Osztályára (dr. Regős-Benák Edit osztályvezető, 6724 Szeged,
Kálvária sgt. 41–43.) hatósági jóváhagyási eljárás lefolytatása végett (ugyanúgy, mint
az adásvételi szerződések esetén).
A rendezvény sikeréért – amit elsősorban a kiemelkedően magas részvételi aránnyal
mérhetünk – köszönet illeti a közérdeklődésre számot tartó témákkal készülő kollegákat.
__________________
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Elhagyott gépjárművek
jogi sorsa
onkormanyzat.csmkh.hu/elhagyott-gepjarmuvek-jogi-sorsa
Dr. Megyeri Szilvia
kormánytisztviselő
Jogi és Hatósági Főosztály · Törvényességi Felügyeleti Osztály

Hazánkban is érvényesül az a nemzetközi tendencia, miszerint az elmúlt évtizedekben ugrásszerűen megemelkedett a személygépjármű-állomány. A KSH adatai szerint míg 1980-ban 1,8 millió volt a teljes magyar gépjárműpark – melyből megközelítőleg másfél millió volt a személygépkocsi –, addig 2000-ben a magyarországi személygépjárművek száma kb. 2,3 millió volt, és 2020-ban ez a szám már majdnem
elérte a 4 milliót. Ha a számok mögé nézünk, számos biztató (társadalmi, gazdasági,
pénzügyi) következtetést is levonhatunk, azonban ez az emelkedés a modernizálódás több problémáját is magával hozta. Ami a leghamarabb eszünkbe jut, az a parkolási nehézségek általánossá válása, melyről szinte minden nap hallhatunk. Amiről
azonban kevesebb szó esik, az egy viszonylag új jelenség: az elhagyott gépjárművek
által okozott konfliktusok, problémák, megoldásra váró feladatok.

Az elhagyott gépjármű kifejezés is mutatja, hogy nem egy-két napja, vagy akár
egy-két hete egy helyben álló kocsikról van szó, a látvány alapján is meg lehet ítélni, hogy a tulajdonos vagy üzembentartó (a továbbiakban: tulajdonos) a visszatérés
szándéka nélkül hagyta ott a gépjárművét, melynek lehet persze rajta kívül álló oka
is. Azonban az ilyen autók látványa rontja a településképet, elsősorban pedig a környéken lakók mindennapjait nehezíti, közérzetét rombolja. Hiszen parkolóhelyeket
foglal(hat) el, akadályozza a szabályosan közlekedőket és a köztisztasági feladatok ellátását is (legyen az a hulladék elszállítása, az utcaseprő autók közlekedése vagy akár
egy fűnyírás).
Súlyosabb következményekkel járhat, hogy ezek az elhagyott autók hatással vannak
a közlekedésbiztonságra, növelhetik a balesetek kockázatát, a veszélyes helyzetek
kialakulását, valamint akadályozhatják az esetleges mentési munkálatokat.
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Az elhagyott autók emberi tényezője legtöbbször egy felelőtlen tulajdonos, persze
előfordulhat más ok is, mondjuk a tulajdonos rajta kívül álló ok miatt nem tud intézkedni, de felmerülhet akár bűncselekmény gyanúja is. Erre a társadalmi problémára
mindenképpen megoldást kellett találni. Az elhagyott járművek eltávolítására a
központi jogalkotás ezért megteremtette a megfelelő jogi hátteret mind a rendőrség, mind az önkormányzatok számára.

El kell határolni az elhagyott gépjárművet a szabálytalanul parkoló (várakozó)
gépjárműtől. Az elhatárolást pedig az alapozza meg, hogy rendelkezik-e hatósági
jelzéssel. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok
kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján ez pedig nem más, mint a rendszámtábla. Amennyiben a gépjárműnek van rendszáma, úgy nem minősül elhagyott gépjárműnek. Ez esetben szabálysértéssel állunk szemben, a szabálysértési eljárás szabályainak megfelelően intézkedhet a rendőrség és a közterület-felügyelő is (bizonyos esetekben a közút
kezelője és a tűzoltóság is). (Kivételt képez ez alól a baleset folytán megsérült és elhagyott gépjármű, ekkor a rendőrség hatásköre annak elszállítása iránt intézkedni.)

Mit tehet az önkormányzat a közterületen elhagyott gépjárművekkel?
Elöljáróban fontos azt megjegyezni, hogy a probléma elsősorban nagyobb településeken jelentkezik, hiszen a kistelepüléseken a közösség tagjai jobban ismerik egymást, kisebb eséllyel lehet csak úgy otthagyni egy rendszámtábla nélküli autót az út
szélén, persze kirívó esetek itt is
előfordulhatnak.

unsplash.com

Az Mötv.1 önkormányzati feladatként határozza meg – többek között – a közbiztonság biztosításában való közreműködést
és a parkolás biztosítását. Ezen
felül az önkormányzat joga (és
kötelessége is) a közösségi
együttélés alapvető szabályairól,
valamint ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről rendeletet alkotni.

1

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól [Mötv.]
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A Köztertv.2 alapján a települési önkormányzat a közterületi rend és tisztaság védelméről és a várakozási közszolgáltatás nyújtásáról közterület-felügyelet vagy közterület-felügyelő útján gondoskodhat. Közterület-felügyeletet a községi, a városi
képviselő-testület, a megyei jogú városi közgyűlés hozhat létre a polgármesteri hivatal belső szervezeti egységeként, önálló költségvetési szervként vagy költségvetési
szerv belső szervezeti egységeként. Közterület-felügyeletet több önkormányzat társulásos formában is működtethet. A közterület-felügyelet feladatait a polgármesteri
hivatalban alkalmazott egy vagy több közterület-felügyelő is elláthatja.
A KRESZ3 59. § (3) bekezdése szerint a hatósági jelzéssel nem rendelkező járművet
főútvonalon tilos, mellékútvonalon – közterület-használati engedély nélkül – legfeljebb 10 napig szabad tárolni. Az úton e rendelkezések megszegésével tárolt járművet a közterület-felügyelet – a tulajdonos költségére – eltávolíthatja. Ezen rendelkezéssel összhangban, ezt kiegészítve határozza meg a közterület-felügyelő feladatait
a helyi közúton közterület-használati engedély nélkül tárolt, hatósági jelzéssel nem
rendelkező jármű észlelése esetén a Köztertv. 20. §-a és a kerékbilincs közterületfelügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X. 16.) IRM rendelet 12–14. §-ai.
Ezen felül, fenti jogszabályi keretek között van lehetősége a települési önkormányzatnak, hogy a helyi sajátosságokat szem előtt tartva a közösségi együttélési szabályokra vonatkozó rendeletében
az ilyen önkormányzati hatósági ügyekre további anyagi és eljárási szabályokat állapítson
meg.

2
3

unsplash.com

Mivel ilyenkor (is) kardinális
kérdés a költségek viselése,
megelőlegezése, behajtásának
nehézkessége, ezért nemcsak a
jogszabályi előírások betartása
végett, hanem az önkormányzati költségvetés megterhelésének elkerüléséért is először
mindent meg kell tenni annak
érdekében, hogy a tulajdonos
felkutatása megtörténjen, és
lehetőleg felszólítással rávenni
őt a jogkövető magatartásra.

1999. évi LXIII. törvény a közterület-felügyeletről [Köztertv.]
1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól [KRESZ]

HIVATALI TÁJÉKOZTATÓ · 2021. MÁJUS 26.

30

CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL · JOGI ÉS HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY

Gépjárműveket azonban nemcsak közterületen, hanem a hipermarketek megjelenése óta azok parkolóiban is hagynak sorsukra. Mivel ezek közforgalom számára
megnyitott magánterületek, az intézkedés is nehezebb, a tulajdonos cég kevésbé
motivált. Egyrészt a költségviselés az egyik hátráltató tényező, másrészt az ilyen gépjárművek tulajdonosának felkutatása adatvédelmi aggályokat is felvethet. Ez esetben segítségül hívhatjuk a Köztertv. 27. § a) pontját, mely a közterület fogalma alá
vonja a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által megnyitott és kijelölt részét, továbbá azt a magánterületet, amelyet azonos feltételekkel
bárki használhat. Ezen esetekben tehát szükséges a magánterület tulajdonosának
és a közterület-felügyeletnek a szoros együttműködése.

Ezen felül a jelenleg hatályos jogszabályi környezetben nagyon kirívó esetben a
hatóság részéről felmerülhetnek közegészségügyi és környezetvédelmi hatáskörök. Még újdonság ugyan, de megfontolandó az átfogó módosításon átesett Ht. elhagyott hulladékra vonatkozó szabályainak alkalmazása, pl. a tulajdonos jogi személy mögöttes felelősségének megállapítása.
__________________
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Egyes energetikai és
hulladékgazdálkodási tárgyú
törvények módosítása
onkormanyzat.csmkh.hu/hulladekgazdalkodas-2021
Dr. Megyeri Szilvia
kormánytisztviselő
Jogi és Hatósági Főosztály · Törvényességi Felügyeleti Osztály

A Ht.-t1 módosító, az egyes energetikai és hulladékgazdálkodási tárgyú törvények
módosításáról szóló 2021. II. törvény általános indokolása szerint a Kormány 2020
februárjában meghirdette a Klíma- és Természetvédelmi Akciótervét (a továbbiakban: KTA), melynek egyik fő eleme az illegális hulladéklerakás felszámolása, valamint az üveg és műanyag palackok, valamint a fémdobozok visszaváltásának biztosítása.
A törvény második nagy célja, hogy megvalósítsa az Európai Unió körforgásos gazdaságra történő átállást célzó, 2018 tavaszán elfogadott irányelvcsomagjának végrehajtását. Az Európai Unió álláspontja szerint az Unió gazdasága jelentős mennyiségű potenciális másodnyersanyagtól esik el, ezért szükség van egy olyan uniós szinten egységes rendszer kialakítására, amely biztosítja a hulladékban rejlő
másodnyersanyagok kiaknázását és felhasználását, és kedvezően befolyásolja az Európai Unió hulladékgazdálkodási és újrafeldolgozási ágazatának versenyképességét,
csökkenti függőségünket a nyersanyagimporttól.
Ennek a folyamatnak a gazdaságpolitikai célja a hulladékgazdálkodási ágazat körforgásos gazdasági modellre történő áttérése, közigazgatási célja a hazai hulladék
normatív szabályoknak megfelelő kezelési rendszerbe integrálása, közpolitikai célja
pedig – összhangban a KTA-val – az ország megtisztítása az illegális hulladéktól.

1

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról [Ht.]
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A fentiek miatt a hulladékelhagyó magatartás felszámolásához a hulladékgazdálkodás rendszerszintű módosítása szükséges. Erre való figyelemmel egymásra épülő,
szigorú szankciórendszer bevezetését tartalmazza a törvény az alábbiak szerint:
 szigorúbb új büntetőjogi szankciórendszer,
 korrigált szabálysértési szankciórendszer,
 új közigazgatási szankciórendszer.
A módosítás 2023. július 1. napjától megszünteti a települési önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszervezéséért fennálló felelősségét azáltal,
hogy hatályát veszti az Mötv.2 13. § (1) bekezdés 19. pontja.
Az állam két típusú hulladékgazdálkodási tevékenység ellátására köt koncessziós
szerződést egységesen az ország egész területére vonatkozóan:
1. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységre (melybe a
települési hulladék tartozik, amely a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásnak felel meg), és
2. a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenységre (melybe a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység körébe nem tartozó
települési hulladék:
 gazdálkodó szervezetek elkülönítetten gyűjtött települési hulladéka,
 a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer hatálya alá tartozó
termékek hulladéka,
 a környezetvédelmi termékdíjas termék hulladéka és
 a visszaváltási díjas rendszer hulladéka
tartozik).
A települések tisztán tartásáért a települési önkormányzatok most is felelősséggel
tartoznak, hiszen az Mötv. 13. § (1) bekezdés 5. pontjában foglalt köztisztasági feladatok ellátásába beleértendő az elhagyott hulladék felszámolásával összefüggő
feladatok köre is.
Ez a felelősségük továbbra is fennmarad, melyet megerősít a 2021. március 1. napján hatályba lépett Ht. 33. § új (4) bekezdése:
„(4) A települési önkormányzat önkormányzati hulladékgazdálkodási
közfeladat ellátási kötelezettsége nem mentesíti a települési önkormányzatot a Mötv. 13. § (1) bekezdés 5. pontjában foglalt köztisztasági
feladatok ellátásának, azon belül is a közterületen elhagyott hulladék
felszámolásával összefüggő kötelezettsége alól.”

2

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól [Mötv.]
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A települési önkormányzatok rendeletalkotási kötelezettsége:
A Ht. 35. § (1) bekezdése tartalmazza a települési önkormányzatok rendeletalkotási
felhatalmazását, mely új h) ponttal egészült ki 2021. március 1-i hatállyal:
(35. § (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati
rendeletben állapítja meg:)
„h) az elhagyott hulladék felszámolásához szükséges helyi intézkedések
körét.”
A Jat.3 5. § (8) bekezdése szerint a felhatalmazás jogosultja a jogszabályt köteles
megalkotni, azaz a települési önkormányzatok hulladékgazdálkodási közfeladatára
vonatkozó önkormányzati rendeletét mihamarabb szükséges módosítani.

A Ht. 51. §-a egy új, (3) bekezdéssel bővült, mely alapján a települési önkormányzatokkal (települési önkormányzati társulásokkal) szemben a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) is kiszabhat bírságot, melynek
legmagasabb összege a település(ek) lakosainak száma, szorozva 100 forinttal, de
legfeljebb 50 M Ft:
a) a B3 alkategóriájú hulladéklerakóban alkalmazható hulladéklerakási díjra vonatkozó rendelkezések megsértése miatt [18/C. § (2) bekezdés
2021.03.28-tól];
b) a 18/D. §-ban alkalmazandó díj, illetve a díjra vonatkozó rendelkezések
megsértése miatt [18/D. § (4) bekezdés 2021.03.28-tól];
c)

amennyiben a települési önkormányzat (települési önkormányzati társulás) a Hivatal hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjjal kapcsolatos
díjelőkészítő és díjfelügyeleti tevékenységéhez szükséges tájékoztatási
és adatszolgáltatási kötelezettségének, a Hivatal által megjelölt tartalommal, formában és határidőn belül nem tesz eleget [47/A. § (4) és
(4a) bekezdések 2021.03.13-tól].

d) A Hivatal a működő hulladékgazdálkodási eszközökről és létesítményekről vagyonkatasztert működtet. A Hivatal a vagyonkataszter adatai
hitességének biztosítása érdekében az ország területén működő hulladékgazdálkodási eszközről és létesítményről azok tulajdonosától és
használójától minden olyan tájékoztatást és adatot kérhet, amely a vagyonkataszter teljességéhez szükséges.
Amennyiben a tulajdonos és a használó települési önkormányzat (vagy
települési önkormányzati társulás), és a Hivatal által megjelölt tartalommal, formában és határidőn belül hiánypótlási felhívás ellenére

3

2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról [Jat.]
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sem tesz eleget tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségének,
úgy a Hivatal bírságot szabhat ki [47/D. § (2) bekezdése 2021.03.13-tól].

A Ht. 61. §-a 2021. március 1-től jóval részletesebben határozza meg a hulladék
jogellenes elhelyezésével, illetve elhagyásával kapcsolatos szabályokat. A legfontosabb megállapítások a teljesség igénye nélkül:
 Az ingatlan tulajdonosát felelősség terheli az illegális hulladéklerakás
vagy elhagyás megelőzéséért [(1) bekezdés].
 Az ingatlanon más által, az ingatlantulajdonos hozzájárulása nélkül, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett vagy elhagyott hulladék elszállításának és kezelésének kötelezettsége (a továbbiakban: elhagyott
hulladék felszámolása) – a hulladékgazdálkodási hatóság bírságot, valamint kötelezést megállapító közigazgatási hatósági döntésének véglegessé válásától számított tizenöt napon belül – a hulladék tulajdonosát
vagy korábbi birtokosát terheli [(2) bekezdés].
 Ha a (2) bekezdés szerinti tulajdonos vagy a korábbi birtokos ismeretlen, az elhagyott hulladék felszámolásának kötelezettsége – ellenkező
bizonyításig – azt az ingatlantulajdonost terheli, akinek az ingatlanán a
hulladékot elhelyezték vagy elhagyták. (A módosítást megelőzően ez a
kötelezettség az ingatlan használóját terhelte.) Az ingatlan tulajdonosa
mentesül a felelősség alól, ha megtett minden tőle elvárható intézkedést, hogy a hulladék elhelyezését vagy elhagyását megakadályozza és
a hulladékgazdálkodási hatóság eljárása során bizonyítja a hulladék korábbi birtokosának vagy az ingatlan tényleges használójának személyét.
Társasházak esetében az ingatlan tulajdonosa vonatkozásában a Társasházi törvényben,4 a lakásszövetkezetek esetében az Lszt.-ben5 foglaltak irányadóak [(3) bekezdés].
 Az elhagyott hulladék felszámolására a (2) vagy (3) bekezdés szerint kötelezett személy (e § alkalmazásában a továbbiakban: kötelezett) a kötelezést megállapító közigazgatási hatósági döntés véglegessé válásától
számított tizenöt napon belül gondoskodik a hulladék ingatlanról történő elszállításáról, és az elszállítás tényét igazolja a hulladékgazdálkodási hatóság ingatlan fekvése szerint illetékes területi szervénél. A hulladékgazdálkodási hatóság a döntést közérdekből azonnal végrehajthatónak nyilváníthatja. A hulladék felszámolásával összefüggésben
felmerülő költségek a kötelezettet terhelik [(4) bekezdés].

4
5

2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról [Társasházi törvény]
2004. évi CXV. törvény a lakásszövetkezetekről [Lszt.]
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 A kötelezettet terhelő meg nem fizetett hulladékgazdálkodási bírság
adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül. Ha a köztartozásnak
az adók módjára történő behajtása eredménytelen, természetes személy kötelezett esetén a meg nem fizetett közigazgatási bírság helyébe
ötezer forintonként hat óra közérdekű munkát kell meghatározni. A
meg nem fizetett közigazgatási bírság ötezerrel nem osztható részét
nem kell a közérdekű munka előírásánál figyelembe venni [(5) bekezdés].
 A hulladékgazdálkodási hatóság a határozatában tájékoztatja a kötelezettet a meg nem fizetett bírság közérdekű munkával történő megváltásáról [(7) bekezdés].
 A hulladékgazdálkodási hatóság által elrendelt közérdekű munka végrehajtásáról a kötelezett lakóhelye, tartózkodási helye, ennek hiányában a jogellenes magatartás elkövetésének a helye szerint illetékes
jegyző gondoskodik [(9) bekezdés].
 A meg nem fizetett bírság közérdekű munkával történő átváltása esetén a kötelezett a közérdekű munkára történő jelentkezéstől számított
tizenöt munkanapon belül köteles a foglalkoztathatósági szakvéleményt a jegyzőnél bemutatni [(11) bekezdés].
 A jegyző a rendőrség útján elővezetését rendeli el annak a kötelezettnek, aki a közérdekű munka végzése céljából a közérdekű munkavégzés
helyén a kijelölt időpontban nem jelent meg [(14) bekezdés].
 Az elővezetést határozattal kell elrendelni. Az adók módjára be nem
hajtható bírság helyébe lépő közérdekű munka végrehajtása során a
határozatnak azt is tartalmaznia kell, hogy a kötelezett mentesül az elővezetés foganatosítása, illetve a közérdekű munka végrehajtása alól, ha
a kötelezett vagy más személy a közérdekű munka átváltásának alapjául szolgáló bírság közérdekű munkával meg nem váltott fennmaradó
összegét az elővezetés megkezdésekor vagy annak foganatosítása alatt
hiánytalanul megfizeti és ezt igazolja [(15) bekezdés].
 A jegyző által elrendelt elővezetés esetén az elrendelés és az elővezetés
között negyvennyolc órának el kell telnie [(16) bekezdés].
 A jegyzőnek az elővezetés elrendeléséről az ügyészt haladéktalanul értesíteni kell [(17) bekezdés].
 A hulladékgazdálkodási hatóság a közérdekű munka végrehajtásának
megkezdésére az elkövető kérelmére indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb kéthavi halasztást engedélyezhet, ha a kötelezett családi
körülményei szükségessé teszik, vagy egészségi állapotában olyan változás következett be, amely a közérdekű munka végrehajtását nem teszi lehetővé [(21) bekezdés].
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 A jegyző a közérdekű munkával sújtott kötelezettekről, a közérdekű
munka megszervezése és a végrehajtás feltételeinek biztosítása, valamint a közérdekű munka végrehajtásának ellenőrzése céljából nyilvántartást vezet [(22) bekezdés].
 A (3) bekezdésben foglaltak esetén a hulladékgazdálkodási hatóság a
magyar állam javára a követelés és kamatai összegéig jelzáloggal terheli
meg a (3) bekezdésben meghatározott ingatlant, az ingatlanügyi hatóság a hulladékgazdálkodási hatóság megkeresésére a jelzálogjogot az
ingatlan-nyilvántartásba soron kívül bejegyzi [(24) bekezdés].
 Az eljárás során elkobzás alkalmazásának van helye [(28) bekezdés].
Jelentősen módosult a Ht. 86. §-a, mely a hulladékgazdálkodási bírságra vonatkozó
rendelkezéseket tartalmazza. Az (1) bekezdés szerint azt a természetes vagy jogi
személyt (pl. önkormányzatot), egyéni vállalkozót, továbbá jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetet, aki vagy amely a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait
megsérti, a hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről,
valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló kormányrendelet [a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának
módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet] szerint hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi. A hulladékgazdálkodási bírság felső határa százmillió forint, természetes személy esetében tízmillió forint.
Új lehetőség, hogy a 86. § (10) bekezdése szerint a hulladékgazdálkodási bírság
helyszíni bírságként is kiszabható. Helyszíni bírságot az ún. közreműködő hatóság –
pl. jegyző, közterület-felügyelő vagy mezőőr – is kiszabhat [86. § (11) bekezdés].

A Ht. 88. § (3a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország Kormánya megalkotta a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021.
(III. 12.) Korm. rendeletet, melynek 1. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Kormány
közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hulladékgazdálkodási hatóságként
 a megyei kormányhivatalt területi hulladékgazdálkodási hatóságnak,
 a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter által kijelölt szervezeti egységet minisztériumi hulladékgazdálkodási hatóságnak
jelöli ki.
Fenti Kormányrendeletnek megfelelően a kormányhivatalok szervezetén belül új
szervezeti egység alakul, mely ellátja a hulladékgazdálkodási hatóság feladatait.
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Amennyiben a Ht. átfogó módosítása okán további végrehajtási rendeletek kerülnek elfogadásra, úgy arról a későbbiekben tájékoztatással leszünk.
Felhívnám a figyelmet a HulladékRadar mobilapplikációra, melynek célja az illegális
szemétlerakás terjedésének megakadályozása. Az alkalmazás biztosítja a lakosság
számára az illegális hulladéklerakó helyek bejelentési lehetőségét mobil eszköz
használatával. A bejelentés az illetékes hatósághoz érkezik meg.
__________________
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Kormányablakok
Csongrád-Csanád megyében
www.csmkh.hu/hu/kormanyablak-1216

A kormányablakok 2021. május 25-étől időpont nélkül is fogadják az ügyfeleket.
Kérjük, hogy az ügyféltéren kívül, egymástól legalább 1,5–2 méter távolságot
tartva várják meg, míg munkatársunk szólítja Önöket.
Az ügyféltérben egyszerre tartózkodók számát korlátozhatjuk. Az elkészült okmányokat levélküldeményben kézbesítjük ügyfeleinknek, személyes átvételre nincs lehetőség. Javasoljuk, vegyék igénybe az elektronikus ügyintézési lehetőségeket:
mo.hu | kormanyablak.hu | 1818 kormányzati ügyfélvonal
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.
CBA Nova

7 – 17
8 – 20
8 – 20
8 – 18
8 – 12

További 50 településünkön havonta
kormányablak-busz biztosítja az
ügyintézést. Ügyfélfogadása:
csmkh.hu/hu/kormanyablak-1216/
kab-busz-telepulesiugyfelszolgalatok-idopontjai
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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. március 24-ei) állapothoz képest
szervezeti egység

vezető

telefon / @csongrad.gov.hu

Kormánymegbízott

Dr. Juhász Tünde

62/680-607

Főigazgató

–

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

Titkár

Meleg Károly tű. alezredes
Csepregi Balázs őrnagy

titkárságvezető

Titkárság

Kormánymegbízotti
Kabinet

Védelmi
Bizottság
Titkársága

kommunikáció

Titkárhelyettes
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juhasz.tunde

zakar.peter
nagy.reka

fodor.krisztina
forrai.dora

anita.torok

szentpeteri.szilvia
fg

szabo.sandorgabor
sari.zsolt

herczegh.robert

molnar.monika
bodor.bernadett
baunoch.magdolna

62/680-451
meleg.karoly

62/680-452

csepregi.balazs
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Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató
Főosztály
Helyszíni Ellenőrzési Osztály

vezető

Schultz József
Király János

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

Agrárügyi
Főosztály

Dr. Kun Andrea

telefon / @csongrad.gov.hu

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

Növény- és Talajvédelmi Osztály

Borcsik Zoltán

62/681-080

Családtámogatási és Társadalombiztosítási
Főosztály
Adategyeztetési és

Pintér Tamásné

horvath.eva

kovacs.gabor

borcsik.zoltan

62/680-757

pinter.tamasne

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
Építésügyi Hatósági Osztály 1.
Építésügyi Hatósági Osztály 2.

Foglalkoztatási
Főosztály
Alapkezelő Osztály

Daróczi Krisztina

sapine.magdolna
lados.dora

toth.ferencne
muzsik.anita
czirok.aniko

62/680-129

daroczi.krisztina

–
Mányainé Piti Gabriella
Budai László

62/681-015

manyaine.gabriella

62/680-900
budai.laszlo

Bakos László Attila

62/680-908

Közfoglalkoztatási Osztály

Janovics Péter

62/680-952

Munkaerőpiaci Osztály

Kővágó Márta

62/680-902

Földhivatali
Főosztály
Hatósági és Koordinációs Osztály

Tóth Zoltán

bakos.laszlo

janovics.peter
kovago.marta

62/680-152
toth.zoltan

Dr. Regős-Benák Edit

62/680-157

Csongrádi Földhivatali Osztály

Török József

63/814-725

Hódmezővásárhelyi Földhivatali O.

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
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torok.jozsef

balogh.gabriella
elek.robert

nagy.izabella.morahalom
dabis.tamas

bertus.maria
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Jogi és Hatósági

vezető

Dr. Bangha Ágnes

Főosztály

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

Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Hulladékgazdálkodási
Főosztály

Dr. Vér Zalán

Hulladékgazdálkodási Osztály

Katona Csaba

Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Osztály

–

Működést Támogató
Főosztály

telefon / @csongrad.gov.hu

Fődi Edit

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

62/681-667
ver.zalan

62/681-654
katona.csaba

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

Dr. Horesnyi Julianna

Főosztály

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

Dr. Bosnyákovits Tünde

Főosztály

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

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

hivatalvezető-helyettes

KISTELEKI
Járási Hivatal

MAKÓI

hivatalvezető-helyettes

nemeth.anna
gyovai.reka

becsei.daniel
szegeny.judit
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

HIVATALI TÁJÉKOZTATÓ · 2021. MÁJUS 26.

hivatalvezető-helyettes

bardi.laszlo
rotar.gabor

molnar.renata

43

HIVATALI ELÉRHETŐSÉGEK

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

Dr. Mezey Róbert

62/680-011

MÓRAHALMI
Járási Hivatal

SZEGEDI
Járási Hivatal

hivatalvezető-helyettes

hivatalvezető

hivatalvezető-helyettes

Járási Hivatalvezetői Titkárság

Leinweberné Hankóczy Nikolett

makovits.tunde
csala.eva

balint.melinda
holuban.csilla
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

63/400-175

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

pinter.julianna

––––––––––––––––––
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A Csongrád-Csanád Megyei
Államigazgatási Kollégium
tagjai
Kiemelten jelezve a változások a legutóbbi (2021. március 24-ei) állapothoz képest

szervezet / vezető

postacím / email

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja
Dr. Juhász Tünde kormánymegbízott
CSCSMKH főigazgatója
–
CSCSMKH igazgatója
Zakar Péter mb. igazgató

6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
juhasz.tunde@csongrad.gov.hu

(62)
680-607

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 Környezetv., Természetv. és Hulladékgazd. Főosztály
Dr. Vér Zalán főosztályvezető

6726 Szeged, Derkovits fasor 7–11.
ver.zalan@csongrad.gov.hu

(62)
681-667

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

telefon

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
6721 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 22–24.
Dr. Polyák József Zsolt r. dandártábornok megyei rendőrfőkapitány 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
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ÁLLANDÓ MEGHÍVOTTAK:
szervezet / vezető

postacím / email

Csongrád-Csanád Megyei Közgyűlés
elnöke
Gémes László elnök
Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat
jegyzője
Dr. Somosi Krisztina jegyző
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
jegyzője
Dr. Tatár Zoltán jegyző

telefon

6720 Szeged, Tisza Lajos körút 2–4.
elnok@csongradcsanad.hu

(62)
886-831

6720 Szeged, Tisza Lajos körút 2–4.
somosi@csongradcsanad.hu

(62)
886-840

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. március 24-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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település

postacím
email

telefon
honlap

polgármester
alpolgármester

jegyző
aljegyző

közös
önkormányzati hivatal

CSANÁDPALOTA

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

62/263-001
csanadpalota.hu

Dr. Debreczeni István
Jancsik Zoltán
Dr. Paja Gábor

az új jegyző kinevezéséig:

Csanádpalotai
Közös Önkormányzati Hivatal

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.
hivatal@domaszek.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
–

–

város

község
község
város

község
község
község

nagyközség
község
község
község
község
község
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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

KIRÁLYHEGYES

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

62/287-945
kiralyhegyes.hu

Horváth Lajos
Miklós Imre

az új jegyző kinevezéséig:

KISTELEK

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

62/598-100
kistelek.hu

Nagy Sándor
Domonics János

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

Csanádpalotai
Közös Önkormányzati Hivatal

KISZOMBOR

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

62/525-090
kiszombor.hu

Szirbik Imre
Szekeres Krisztián

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

KÖVEGY

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

62/523-820
kovegy.hu

Galgóczkiné Krobák Mária Anna az új jegyző kinevezéséig:
Dr. Kriván Norbert
Jakab Tiborné
projektkoordinátor

Csanádpalotai
Közös Önkormányzati Hivatal

KÜBEKHÁZA

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

62/254-514
kubekhaza.hu

Dr. Molnár Róbert
Kucsera Istvánné

Angyal Zsolt
–

Kübekházi
Közös Önkormányzati Hivatal

MAGYARCSANÁD

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

MINDSZENT

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

62/527-010
mindszent.hu

Zsótér Károly Sándor
Zsótér Gábor

Dr. Végh Ibolya
Németh István

–

község

megyei jogú város
község
város

nagyközség
község
község
község
község
város

község
község
város
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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
–

–

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

város

község
község

nagyközség
község
község
község
község
község
község
község
község
község
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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
Dr. Kopasz Vanda
Dr. Varga Ildikó
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, Fő 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@csongradcsanad.hu

62/886-840
csongradcsanad.hu

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

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

Kövegy
Apátfalva
Magyarcsanád

Nagylak

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. Semperger Zsolt
tfo@csongrad.gov.hu
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