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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)

Örömmel ajánlom Csongrád megye jegyzői, munkatársaik és államigazgatási
társszerveink figyelmébe Hivatali Tájékoztatónkat, amelyben a legfrissebb
szakmai információkkal kívánjuk segíteni egyrészről az önkormányzati és hatósági
munkát, másrészt pedig az ügyfelek felmerülő kérdéseinek megválaszolását.
A közegészségügyi tudnivalóktól, a játszóterek karbantartásától, az elektronikus
ügyintézésen, jogalkotási, adóügyi, hatósági, oktatási feladatokon, a
gazdálkodókat érintő híreken és az állatvédelmen keresztül az önkormányzati
gazdálkodásig számos terület tartogat olyan újdonságokat, amelyeket
időszerűnek tartunk megosztani Önökkel.
Szokásunkhoz híven számot adunk megyénk munkaerő-piaci változásairól is,
továbbá – a közigazgatási szervek együttműködésének elősegítése érdekében –
közzétesszük hivatalunk, a Megyei Államigazgatási Kollégium tagjai és a helyi
önkormányzatok elérhetőségeinek adatait.
Remélem, a (formátumában az online és hagyományos olvasást egyaránt
szolgáló) Tájékoztatónkat a lehető legszélesebb szakmai közönség forgatja
haszonnal, cikkei pedig segítik Önt munkájában.
Szeged, 2016. szeptember 30.

dr. Juhász Tünde
kormánymegbízott
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ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI ÉS FÖLDMŰVELÉSÜGYI
FŐOSZTÁLY TÁJÉKOZTATÓI

RÓKÁK VESZETTSÉG ELLENI ORÁLIS
VAKCINÁZÁSA
Dr. Lamperné dr. Horváth Éva
megyei főállatorvos, főosztályvezető
(Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály)

1.
2.
3.

2016 őszén, október hónapban ismét sor kerül Csongrád megyében a rókák őszi,
veszettség elleni orális vakcinázására. A kampány célja, hogy a vadon élő rókák
minél nagyobb arányban védetté váljanak a betegséggel szemben. Az érintett
térségekben a vakcinázás kezdetétől 21 napig ebzárlat és legeltetési tilalom lesz
érvényben.
A veszettség vírusára a vadon élő és házi emlősállatok egyaránt fogékonyak.
Vadállatokban a fertőzés fő fenntartói a vörös rókák. Zoonózis (állatról emberre
terjedő betegség), humán megbetegedés azonban 1994 óta nem történt
hazánkban, köszönhetően többek közt annak, hogy az állategészségügyi hatóság
’92 óta rendszeresen, évente két alkalommal megszervezi a rókák vakcinázását.
A vakcinázott területeken piros színű plakátok tájékoztatják a lakosságot az
immunizációs kampányról, valamint az önkormányzatoknak a lehető
legszélesebb körben, hirdetmény útján tájékoztatniuk kell a lakosságot. A
csalétkeket kisrepülőgépekről szórják ki – a lakott területek kivételével – az ország
területének mintegy kétharmadán. A repülőgép személyzete a csalik kiszórását
lakott területen kívül is szünetelteti, ha a repülési útvonalon kirándulókat,
mezőgazdasági munkát végző embereket látnak.
A csalétek az ember számára kellemetlen szagú, belsejében alumínium
bliszterben található az oltóanyag. A vakcina kutyára és macskára nem veszélyes,
azonban elfogyasztása veszettség elleni védettséget sem alakít ki ezekben a
fajokban. Annak érdekében, hogy a rókák minél nagyobb arányban egyék meg a
csalétekbe rejtett oltóanyagot az érintett területeken, a vakcinázás kezdetétől
számított huszonegy napig ebzárlat és legeltetési tilalom lép érvénybe.
A több mint 600 millió forintba kerülő magyarországi program az Európai Unió
támogatásával valósul meg. 2016-ban az EU 13 tagállamában zajlik veszettségmentesítési program. Az Európai Bizottság célkitűzése, hogy 2020-ra az EU
valamennyi tagállamában felszámolják a betegséget. A mentesség elérésében,
valamint közegészségügyi szempontból is kiemelt szerepe van a kutyák évenkénti
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kötelező veszettség elleni védőoltásának, emellett javasolt a nem kizárólag
lakásban tartott (kijáró) macskák megelőző veszettség elleni oltása is.
További információk, valamint a vakcinázással érintett települések listája –
megyei bontásban – elérhető a NÉBIH honlapján.
__________________
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A BŐRCSOMOSÓDÁS KÓR
ELŐFORDULÁSA, MEGELŐZÉSE
Dr. Lamperné dr. Horváth Éva
megyei főállatorvos, főosztályvezető
(Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály)

1.
2.
3.
4.

Görögország és Bulgária után Szerbiában és Macedóniában is megjelent a
bőrcsomósodáskór (LSD – lumpy skin disease), a szarvasmarhákat, bivalyokat
megbetegítő himlővírusos betegség, melyet vérszívó ízeltlábúak terjesztenek. A
betegség nevét onnan kapta, hogy a megbetegedett állatok fején, nyakán, hátán,
lábain, tőgyén, valamint a farok tájékon lévő bőrfelületen 2-5 cm-es csomók
jelennek meg.
A betegség eddig főleg Afrikában és a Közel-Keleten fordult elő, de 2015-ben
megjelent Görögországban is. 2016-ban átterjedt Bulgáriára, Szerbiára és a
Balkán-félsziget több más országára is.
Eddig Magyarországon nem fordult elő a betegség, de a terjedését figyelembe
véve, hazánkban is hamarosan megjelenhet.
A bőrcsomósodáskór a szarvasmarhákat és a bivalyokat betegíti meg. A
betegséget fertőzött állatok terjesztik.
A betegség elsődlegesen vérszívó ízeltlábúakkal terjed (pl.: szúnyogok, legyek
vagy kullancsok) melyek fertőzött állatok vérével táplálkoztak. Ritka esetekben
közvetlen úton is terjedhet a betegség, például a fertőzött állatokról leváló
pörkkel, nyállal, orrváladékkal, tejjel vagy ondóval.
A bőrcsomósodáskór komoly gazdasági károkat okozhat, mivel a fertőzött
állomány teljes felszámolásával jár. Az egyes állatok esetén tejtermeléscsökkenést, a bőr károsodását és a betegség miatti szövődményeket okoz, de
ennél sokkal jelentősebb a korlátozások miatti közvetlen bevételkiesés.
Közvetett gazdasági kár az adott régióra kiszabott Európai Uniós (élőállat és
termék kivitelének) korlátozásból fakad. Ennél súlyosabb kárt okozhat a harmadik
országokkal történő kereskedelem ideiglenes vagy tartós leállása mind régiós,
mind országos szinten.
A betegség emberre nem veszélyes. Sem a bőrcsomósodáskórral fertőzött állat,
sem a fertőzött állatból származó élelmiszer nem jelent semmilyen veszélyt az
emberre, viszont a betegség megjelenése rendkívül súlyos gazdasági károkat
okozhat.
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5.
6.

Az állattartók kötelezettsége állatának megbetegedése esetén haladéktalanul
értesíteni a szolgáltató állatorvosát vagy közvetlenül az illetékes hatósági
állatorvost.
Mivel vérszívó ízeltlábúakkal terjedő betegségről van szó, a betegség
megelőzését segítheti az állatok szúnyog és légy elleni szerekkel történő kezelése,
a vérszívók gyérítése az állatok közvetlen környezetében, a szaporodóhelyek
(pangó víz, trágyalé stb.) felszámolása. Nagyon fontos, hogy kerülni kell az
egészséges állományokba ismeretlen eredetű, egészségi állapotú állatok
beszállítását, elkerülve ezzel a betegség behurcolását. A betegséggel
kapcsolatban a legfontosabb a MEGELŐZÉS!
Az EU-ban jelenleg a megelőző vakcinázás nem, kizárólag a vészvakcinázás
engedélyezett. Az ezzel kapcsolatos aktuális információkért keresse az illetékes
hatósági állatorvost.
A betegség megállapítása esetén az érintett állományban lévő összes fogékony
állatot állami kártalanítás mellett haladéktalanul le kell ölni. Az állatok tetemeit és
termékeit meg kell semmisíteni. A telepen szigorított fertőtlenítést kell
végrehajtani.
__________________
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FOLYTATÓDNAK A KÖLCSÖNÖS
MEGFELELTETÉS ALAPJÁN VÉGZETT
ELLENŐRZÉSEK
Dr. Berta Attila
állattenyésztési főfelügyelő
(Járványügyi és Állatvédelmi Osztály)

1.
2.
3.

Az Európai Unió 2007-es Közös Agrárpolitikájának (KAP) reformja keretében
került átalakításra az agrár- és vidékfejlesztési támogatások rendszere. A
változások mögött álló legfontosabb célkitűzés, hogy a mezőgazdasági termelők
minél gyorsabban tudjanak igazodni a változó gazdasági viszonyokhoz, a lakosság
egészséges környezetben éljen, a fogyasztók pedig megfelelő minőségű
élelmiszerekhez jussanak hozzá.
A kölcsönös megfeleltetés (KM) rendszer alapvető előírásokat foglal magába a
KAP-ban a környezetre, az éghajlatváltozásra, a földterület jó mezőgazdasági és
környezeti állapotára, a közegészségügyre, az állategészségügyre, a
növényegészségügyre és az állatjólétre vonatkozóan. A KM a fenntartható
mezőgazdaság megteremtését szándékozik elősegíteni, annak elérése révén,
hogy a kedvezményezettek nagyobb mértékben tudatában legyenek annak, hogy
az említett alapvető előírásokat be kell tartani. Mindezeken túl azt is elő kívánja
mozdítani, hogy a környezetre, a közegészségügyre, az állategészségügyre, a
növényegészségügyre és az állatjólétre vonatkozó szakpolitikákkal való nagyobb
fokú összhang kialakítása révén a KAP jobban megfeleljen a társadalmi
elvárásoknak.
Aki földet művel, állatot tart, illetve a földműveléssel, állattartással összefüggő
tevékenységet folytat, azok számára általános kötelezettség a különböző
szakhatósági előírások betartása, függetlenül attól, hogy támogatást vesznek-e
igénybe. Ha valaki pl. földtulajdonnal rendelkezik, akkor is védekeznie kell a
parlagfű ellen, ha egyébként nem részesül semmilyen közösségi támogatásban.
Ha a földművelők, állattartók közösségi forrásokból tevékenységükhöz
támogatást vesznek igénybe, számukra szintén kötelező az ún. szakhatósági
előírások betartása.
A 2016. év első felében már elkezdődtek az ellenőrzések a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal által kijelölt gazdálkodókra vonatkozóan. A korábbi
gyakorlatnak megfelelően 2016. második félévében további kijelölésekre került
sor. Az ellenőrzéseket 2016. december 31-ig kell végrehajtani. A helyszíni
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szemlék során az ellenőr(ök) megbízólevéllel vagy igazolvánnyal azonosítják
magukat. Az ügyfél az ellenőrzésen köteles együttműködni, az ellenőrzés
gördülékenységét elő kell segítenie (pl.: biztonságos előkészítés az állatok gyors
azonosításához, dokumentációk előkészítése stb).
__________________
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VÁLTOZÁSOK A NÖVÉNYVÉDELMI
TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉBEN
Borcsik Zoltán
osztályvezető
(Növény- és Talajvédelmi Osztály)

2016. január 6. napján a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.)
FVM rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) változások történtek. Az
alábbiakban a teljesség igénye nélkül adunk tájékoztatás a jogszabályban történt
főbb változásokról. A változások a szövegben vastag betűvel kerültek kiemelésre.

1.
2.

A módosításokon kívül tájékoztatásunk kiterjed azokra a növényvédő szer
felhasználást szabályozó rendelkezésére, amelyekre különösen felhívjuk a
figyelmet.
A Rendelet Értelmező rendelkezéseiben (1. §) az alábbi új fogalmak kerültek be:
 házi kert: lakott területrészhez kapcsolódó, jellemzően saját
felhasználásra szolgáló, haszon- vagy dísznövények termesztésére
használt terület,
 lakott területrész: a település olyan bel- vagy külterülete, amelyen a
tulajdonosok az év valamely szakában életvitelszerűen tartózkodnak,
 növényorvos: a 17. § (2) bekezdése szerinti, felsőfokú növényvédelmi
képesítéssel rendelkező személy,
 növényvédelmi munkavégző: a 18. § (1) bekezdés a)-d) pontjában
felsorolt képesítéssel rendelkező személy.
6. § (2) Közterületen, lakott területrészen, üdülőterületen – ideértve az ott
áthaladó vasúti pályatestet is –, közösségi célt szolgáló területen (így különösen
oktatási, egészségügyi, szociális intézmények, vallási közösségek intézményeinek
területén), házi kertben és jogszabály rendelkezése szerint az ingatlantulajdonos
kezelésébe utalt közterületen kizárólag az engedélyokirat szerint, II. vagy III.
forgalmi kategóriába tartozó növényvédő szerek használhatók fel.
(2a) Közterületen, valamint közösségi célt szolgáló területen közterületi
felhasználásra engedélyezett növényvédő szer a Magyar Növényvédő Mérnöki
és Növényorvosi Kamarában (a továbbiakban: Növényorvosi Kamara) tagsággal
(a továbbiakban: növényorvosi kamarai tagság) rendelkező szakirányító
irányításával juttatható ki. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a jogszabály
rendelkezése szerint az ingatlantulajdonos kezelésébe utalt közterületen
végzett kezelésre.
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3.
4.
5.

(2b) Növényvédő szer közterületen és közösségi célt szolgáló területen
történő kijuttatásáról az érintett lakosságot a helyben szokásos módon
tájékoztatni kell.
(2c) Autópálya, autóút, főút besorolású közutak és vasutak lakott területen
kívüli szakaszai bármely forgalmi kategóriájú növényvédő szerrel kezelhetők.
(3) A növényvédő szerekkel folytatott valamennyi tevékenységet úgy kell
megszervezni, hogy az elszóródás és a hulladékképződés a lehető legnagyobb
mértékben elkerülhető legyen.
(4) A jogellenesen forgalmazott növényvédő szert és annak
csomagolóanyagát - a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeiről szóló külön jogszabályban meghatározott hulladék
minősítési eljárás befejeződéséig - veszélyes hulladékként kell kezelni.
(5) Növényvédő szer lakott terület közvetlen szomszédságában, nem kézi
erővel hajtott géppel történő kijuttatásáról az érintett területtel határos
ingatlanon tartózkodókat a kezelés megkezdése előtt tájékoztatni kell.
9. § (5) A csávázott vetőmagról ledörzsölődő port pneumatikus vetőgéppel
történő vetés esetén, az elsodródás megakadályozása céljából megfelelő
csővezetékkel, eszközzel (deflektorral) a talaj felszínére vagy a barázdába kell
vezetni, abban az esetben, ha azt a csávázószer engedélyokirata előírja.
11. § (1) Zárt térben (például üvegházban, fólia alatt, gombapincében,
szemes- és nyerstermény tárolóban) növényvédelmi célra kizárólag az adott
légtérben termesztett, illetve tárolt, valamennyi kultúrára, illetve terményre
engedélyezett növényvédő szer használható, amennyiben nem biztosítható, hogy
a kezelésre nem engedélyezett kultúrákra, terményre növényvédő szer ne
kerüljön.
(2) A növényvédő szerrel kezelt zárt tér bejáratára, az adott növényvédő
szerre előírt élelmezés-egészségügyi várakozási idő tartamára a 8. § (3)
bekezdése szerinti feliratú, vagy azzal azonos tartalmú táblát kell elhelyezni.
(3) Növényvédő szerrel kezelt térben a munkaegészségügyi várakozási idő
letelte előtt és az azt követő szellőztetés alatt bármilyen munkát végezni kizárólag
az alkalmazott növényvédő szer engedélyokiratában előírt védőeszköz viselésével
szabad.
(4) Zárt térben automata adagolással működő növényvédelmi gépet,
berendezést a kezelés ideje alatt a szakmai felügyeletet ellátó szakember nem
hagyhatja őrizetlenül. A preventív kezelésben részesített terményt az élelmezésegészségügyi várakozási idő leteltéig a kezelés feltüntetésével meg kell jelölni.
18. § (1) II. forgalmi kategóriájú növényvédő szer forgalmazási, vásárlási és
felhasználási engedélyre - a (2) bekezdésben foglaltak szerint - jogosult - a
növényorvoson kívül - aki
a) növénytermesztő és növényvédelmi technikus; növénytermesztési,
kertészeti és növényvédelmi technikus; kertész és növényvédelmi
technikus, növényvédelmi és talajerő-gazdálkodási technikus
képesítésű,
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b) növényvédő és méregraktár-kezelő szakképesítéssel, illetve növényvédő
szak- és betanított munkás képesítéssel rendelkezik,
c) növényvédelmi tantárgyakból egyetemi vagy főiskolai képzés során
vizsgát tett, vagy
d) legalább általános iskolát végzett, 18. életévét betöltötte, és a miniszter
által meghatározott növényvédelmi alaptanfolyamot követően
eredményes vizsgát tett.
(2) A II. forgalmi kategóriájú növényvédő szer forgalmazási, vásárlási és
felhasználási engedéllyel rendelkező,
a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott személyek jogosultak a II.
és a III. forgalmi kategóriájú növényvédő szerrel folytatható bármely
tevékenység végzésére, különösen forgalmazásra, vásárlásra, szállításra,
tárolásra, felhasználásra vagy növényvédelmi szolgáltatás nyújtására,
valamint szakirányító felügyelete és felelőssége mellett növényvédelmi
munkavégzőként részt venni az I. forgalmi kategóriájú növényvédő
szerrel folytatott bármely tevékenység végzésében,
b) az (1) bekezdés b) pontjában említett személyek jogosultak a III. forgalmi
kategóriájú növényvédő szerrel folytatott bármely tevékenységre,
továbbá - a növényvédelmi szolgáltatás kivételével - jogosultak a II.
forgalmi kategóriájú növényvédő szerrel folytatott bármely
tevékenységre, illetve szakirányító felügyelete és felelőssége mellett
jogosultak növényvédelmi munkavégzőként részt venni I. és II. forgalmi
kategóriájú növényvédő szerrel folytatott bármely tevékenységben,
c) az (1) bekezdés c)-d) pontjában említett személyek jogosultak - a
növényvédelmi szolgáltatás kivételével - a II. és a III. forgalmi kategóriájú
növényvédő szerrel folytatott bármely tevékenységre, illetve a
szakirányító felügyelete és felelőssége mellett jogosultak növényvédelmi
munkavégzőként részt venni az I., II. és III. forgalmi kategóriájú
növényvédő szerrel folytatott bármely tevékenységben.
19. § (1) Végfelhasználó számára I. forgalmi kategóriájú növényvédő szert a
forgalmazó csak növényorvosi vény ellenében adhat át.
(2) I. és II. forgalmi kategóriájú növényvédő szer vásárlására és szállítására
az arra nem jogosult személy csak a szakirányító által a 4. melléklet szerint
kiállított, egyszeri vásárlásra jogosító növényorvosi vénnyel jogosult.
20. § Ha egy vállalkozás más számára végez növényvédelmi szolgáltatási
tevékenységet, a munkavállalónak vagy a tagnak meg kell felelnie a
növényvédelmi szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó képesítési és - ha a
növényvédelmi tevékenységet I. forgalmi kategóriájú növényvédő szerrel
végzik - a növényorvosi kamarai tagsági követelményeknek is.

6.

21. § (7a) A növényvédő szer forgalmazására, vásárlására, felhasználására
vagy a növényvédelmi szolgáltatásra vonatkozó valamely előírásnak a (7)
bekezdésben fel nem sorolt módon, egy éven belül történő ismételt
megsértése esetén a megyei kormányhivatal az engedéllyel rendelkezőt
továbbképzésre kötelezi. Amennyiben az engedéllyel rendelkező egy éven belül
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7.

1
2

nem tesz eleget a továbbképzési kötelezettségének, a megyei kormányhivatal
az engedélyét visszavonja.
(7b) A visszavonás tényét a NÉBIH a honlapján közzéteszi. Új engedély a (7)
bekezdés a) pontjában és a (7a) bekezdésben meghatározott esetben az
engedély visszavonásától számított két év, a (7) bekezdés b) és c) pontjában
meghatározott esetben pedig a visszavonástól számított egy év elteltét
követően, a (8) bekezdés szerinti továbbképzésen való részvétel után adható ki.
(8) Az engedéllyel rendelkező személynek 5 évenkénti vagy folyamatos, a
miniszter által meghatározott intézmények által szervezett, valamint az előírt
feltételek és tematika szerinti szakmai továbbképzésen kell részt vennie. A
továbbképzés időtartama növényorvosok esetében 40 tanóra, a 18. § (1)
bekezdés a) és b) pontjában meghatározott képesítéssel rendelkező személyek
esetében 24 tanóra,1 a 18. § (1) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott
képesítéssel rendelkező személyek esetében2 8 tanóra. A továbbképzés szakmai
ismeretanyagának elsajátítása nem vizsgaköteles. A továbbképzésen való
részvételről a továbbképzést végző intézmény tanúsítványt állít ki, ha a kötelezett
a továbbképzés óráinak legalább 90%-án részt vett. A tanúsítvány kiállítására a
Növényorvosi Kamara jogosult, együttműködésben azzal a szervezettel vagy
intézménnyel, amely a továbbképzésen résztvevők képesítésének megfelelő
képzési akkreditációval rendelkezik.
22. § (1) A felhasználási tevékenységet folytató felelőssége kiterjed a
növényvédő szerek jogszabálynak megfelelő vásárlására, szállítására, tárolására
és kijuttatására vonatkozó tájékoztatásra, kijuttatására, a keletkezett hulladék
előírásszerű kezelésére, a növényvédő szer címkeszövegében megfogalmazott
előírások betartására, valamint az ezekkel összefüggő egyéb tevékenységekre. Az
ebből származó kötelezettségek csak más növényvédelmi szolgáltatásra
jogosultra, vagy az időközben megszerzett megfelelő engedélye esetén, a
megrendelőre ruházhatók át.
(2) A 4. melléklet szerinti növényorvosi vény kiállításával a szakirányítónak az
(1) bekezdésben meghatározottak szerinti felelőssége keletkezik, amely kiterjed a kiürült és szabályszerűen megtisztított csomagolóeszköz kezelésén kívül valamennyi, a növényorvosi vényen szereplő növényvédelmi tevékenységre,
függetlenül az általa vállalt vagy végzett ilyen tevékenységtől.
(3) A növényorvosi vényt mint szigorú számadású, egyszeri vásárlásra
jogosító bizonylatot a Növényorvosi Kamara adja ki.
(4) A növényorvosi vény elektronikus úton is kiállítható, amennyiben a
szakirányító a Növényorvosi Kamara által erre a célra kialakított, megfelelő
biztonsági elemekkel ellátott informatikai rendszert működtet.
(5) A szakirányító növényorvosi vényt kizárólag olyan személy részére
állíthat ki, akivel a növényvédelmi szolgáltatás nyújtására irányuló írásbeli
szerződést kötött. A növényvédelmi szolgáltatásra vonatkozó szerződés
megkötését a növényvédelmi szolgáltatónak 15 napon belül a 9. mellékletben
––––––––––––––––––––––––––––
Technikus, méregr.k., szak -és bet. munkás
Felsőfokú vizsga, 80 óra
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8.
9.
10.
11.
12.

foglalt adattartalommal elektronikus úton be kell jelentenie a NÉBIH által
működtetett internetes felületen. A szerződés megszűnését, valamint azon
módosításait, amelyek a 9. melléklet szerinti adattartalmat érintik, 15 napon
belül kell bejelenteni.
(6) Az (5) bekezdésben foglalt szerződés időtartama nem lehet rövidebb
egy vegetációs időszaknál, amely az elővetemény betakarításától a főnövény
betakarításáig tart. Közterületen végzett növényvédelmi kezelés esetén a
szerződés időtartama rövidebb lehet egy vegetációs időszaknál.
(7) A növényvédelmi szolgáltatás igénybevételével érintett területre
egyidejűleg csak egy szerződés lehet hatályban.
(8) A növényorvosi vény kizárólag az (5) bekezdésben foglalt szerződés
hatályának időtartama alatt használható fel, a növényorvosi vény kiállításától
számított 30 napon belül.
(9) Helyettesítő növényvédő szer kizárólag akkor adható ki, ha a
szakirányító ezt a növényorvosi vényen feltüntette. Egy növényorvosi vényen
maximum három helyettesítő növényvédő szer tüntethető fel.
22. § (11) Növényvédő szer felhasználása során elkövetett jogszabálysértés
esetén, amennyiben a NÉBIH a kockázatbecslése során olyan elfogadhatatlan
kockázatot állapít meg az ember, az állat egészségére vagy a környezetre
vonatkozóan, amely nem kezelhető kockázatcsökkentő intézkedésekkel, a
megyei kormányhivatal elrendeli
a) a kifogásolható növényi kultúra megsemmisítését,
b) álló kultúra esetén az azévi termés megsemmisítését.
23. § (3) Növényvédő szer raktár vezetésével, illetve I. forgalmi kategóriájú
növényvédő szerrel történő raktári tevékenység végzésével szakirányító vagy
annak felügyelete mellett legalább a 18. § (1) bekezdés d) pontja szerinti
szakképesítéssel rendelkező növényvédelmi munkavégző bízható meg.
26. § (1) Növényvédő szereket - a szoba- és balkonnövények, valamint
házikerti dísznövények ápolására engedélyezett készkiszerelésű, III. forgalmi
kategóriájú növényvédő szerek kivételével - tilos élelmiszerekkel és
takarmányozás célját szolgáló anyagokkal egy légtérben árusítani, tárolni,
valamint szállítani.
30. § (1) Az értékesítési célra szánt növény, növényi termék előállítása,
raktározása és feldolgozása során végzett növényvédő szeres kezelésekről a 2.
melléklet szerint vezetett vagy tartalmában annak megfelelő permetezési napló,
vagy a külön jogszabály szerint a támogatási időszak alatt kötelezően vezetendő
Gazdálkodási Napló nyilvántartást folyamatosan kell vezetni, amelyet az utolsó
bejegyzést követő 3 évig meg kell őrizni.
35. § (1) A növényvédelmi szolgáltatás és árutermelés során használt
növényvédelmigépeken - a kézi, illetve háti növényvédelmi berendezések
kivételével - háromévente a 3. melléklet szerinti időszaki felülvizsgálatot (a
továbbiakban: felülvizsgálat) kell végezni.

13/73

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI ÉS FÖLDMŰVELÉSÜGYI FŐOSZTÁLY TÁJÉKOZTATÓI · CSMKH HIVATALI TÁJÉKOZTATÓ · 2016. SZEPTEMBER

13.

(2) A növényvédelmi gépek felülvizsgálatát kérelemre a Növényorvosi
Kamara által üzemeltetett felülvizsgáló állomások (a továbbiakban:
felülvizsgáló állomások) végzik el. A felülvizsgálat elvégzésére feljogosító
tanúsítványt az Intézet adja ki.
(3) A felülvizsgálat rendjét és az Intézet által tanúsított felülvizsgáló
állomások jegyzékét az Intézet javaslatára a NÉBIH a honlapján teszi közzé.
Különösen felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Rendelet 18. § (2) bekezdés c) pontja
szerint az (1) bekezdés c)-d) pontjában említett személyek jogosultak – a
növényvédelmi szolgáltatás kivételével – a II. és a III. forgalmi kategóriájú
növényvédő szerrel folytatott bármely tevékenységre, illetve a szakirányító
felügyelete és felelőssége mellett jogosultak növényvédelmi munkavégzőként
részt venni az I., II. és III. forgalmi kategóriájú növényvédő szerrel folytatott
bármely tevékenységben.
További kérdés esetén kérjük, forduljon a növényvédelmi felügyelőkhöz vagy
hívja a CSMKH Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály Növényés Talajvédelmi Osztályát.
__________________
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TÁJÉKOZTATÁS ŐSTERMELŐI
IGAZOLVÁNYOKRÓL
Dr. Kovács Gábor
osztályvezető
(Földművelésügyi Osztály)

1.
2.

A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm.
rendelet 13. §-a értelmében az őstermelői igazolványok használata
jogszerűségének, illetve az igazolványok nyilvántartásában szereplő adatok
valódiságának ellenőrzésére a területileg illetékes megyei kormányhivatalok
jogosultak.
A minőségi magyar termékek fokozott védelme, a visszaélések számának
csökkentése érdekében szükségszerűen folytatódik a mezőgazdasági őstermelők
piaci ellenőrzése. Az ellenőrzéseket az Élelmiszerlánc-biztonsági és
Földművelésügyi Főosztály Földművelésügyi Osztály munkatársai folytatják le. Az
ellenőrzések végrehajtása elsősorban a mezőgazdasági őstermelők
termékértékesítésének leggyakoribb helyszínein, azaz a zöldség- és
gyümölcspiacokon történnek. Az ellenőrzés kezdetén az ellenőrzési jogosultságot
a kollégáink minden esetben igazolják.
A fent hivatkozott számú Korm. rendelet értelmében az Osztály munkatársai
ellenőrzés során az alábbiakra jogosultak:
a) a mezőgazdasági őstermelő által értékesíteni kívánt, vagy értékesített
őstermelői termék származását ellenőrizni;
b) a mezőgazdasági őstermelő igazolványát és értékesítési betétlapját, valamint
a személyazonosító igazolványát vagy egyéb, a személyazonosság
igazolására alkalmas okmányát elkérni, abba betekinteni;
c) az őstermelői tevékenység végzésének helyszínén és az értékesítés
helyszínén ellenőrzést tartani;
d) az igazolványt visszatartani az őstermelői tevékenység jogszerűségének e
rendeletben foglaltak szerinti vizsgálatára irányuló eljárás jogerős lezárásáig,
ha a Nyilvántartásban szereplő és az értékesítés helyszínén lévő őstermelői
termékek köre egymástól eltér;
e) az igazolványt visszavonni, ha az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a
mezőgazdasági őstermelő
ea) őstermelői tevékenységre vonatkozó adatai eltérnek a
Nyilvántartásban szereplő adatoktól,
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eb)
ec)

ed)
ee)

3.

egyéni vállalkozói tevékenysége között a Nyilvántartásba bejegyzett
tevékenység is szerepel,
által értékesíteni kívánt vagy értékesített termék mennyisége
legalább 10%-kal több, mint amennyi a Nyilvántartásban szerepel,
vagy a saját gazdasága adatai alapján lehetősége van termelni,
olyan terméket értékesített vagy kívánt értékesíteni, amit a
Nyilvántartásba nem jelentett be.
ha a rá vonatkozó alábbi előírások valamelyikét megszegi:
– A mezőgazdasági őstermelő érvényes igazolványának
birtokában mezőgazdasági őstermelőként, kizárólag azt a
saját őstermelői tevékenységéből származó őstermelői
terméket értékesítheti, ami szerepel a Nyilvántartásban.
– Az őstermelői termék értékesítésének helyszínén a
mezőgazdasági őstermelő köteles az igazolvány száma
mellett az őstermelői termékét vagy az értékesítés
helyszínét a „Saját őstermelői tevékenységből származó
termék” felirattal a vásárló tájékoztatására alkalmas
módon ellátni.
– A mezőgazdasági őstermelő a Nyilvántartásba általa
bejegyeztetett tevékenységet egyéni vállalkozóként nem
végezheti. Amennyiben a mezőgazdasági őstermelő
egyéni vállalkozói tevékenységet is folytat, akkor
ugyanolyan terméket – egy időben, ugyanazon a
helyszínen – kizárólag mezőgazdasági őstermelőként
vagy kizárólag egyéni vállalkozóként értékesíthet.

A d) és e) pontban hivatkozott „Nyilvántartás” a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
által vezetett közhiteles nyilvántartás, amely az őstermelők személyes adatait,
valamint a termelésre vonatkozó (földterületek, épületek, termesztett
növénykultúrák) adatokat tartalmazza. A mezőgazdasági őstermelő a
„Nyilvántartás”-ban rögzített adataiban bekövetkezett változást annak
bekövetkezésétől számított 15 napon belül köteles a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara felé bejelenteni.
Az Osztály ellenőrzést végző munkatársai az ellenőrzések lefolytatásához
szükséges mértékben hozzáféréssel rendelkeznek a Nyilvántartásban rögzített
adatbázisokhoz.

4.

Kiemelendő, hogy az értékesítés helyszínén tapasztaltak függvényében, a termék
származásának megállapítása illetve egyéb körülmények tisztázása érdekében az
ellenőrzést végzők az őstermelői tevékenység végzésének helyszínén is jogosultak
további ellenőrzés lefolytatására.
A Kormányhivatal a tapasztalt jogsértés súlyától függően az igazolvány
visszavonásának időtartamát két hónaptól két évig terjedő időtartamra
határozhatja meg.

16/73

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI ÉS FÖLDMŰVELÉSÜGYI FŐOSZTÁLY TÁJÉKOZTATÓI · CSMKH HIVATALI TÁJÉKOZTATÓ · 2016. SZEPTEMBER

Az eddigi ellenőrzések tapasztalatait összegezve az alábbi megállapításokat
tehetjük meg:
 a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyújtott tájékoztatók, illetve a
szakmai fórumokon átadott információk ellenére az értékesítés
helyszínén sok esetben még mindig hiányzik a vásárlók tájékoztatására
szolgáló „Saját őstermelői tevékenységből származó termék” feliratú
tábla/szöveg elhelyezése.
 Ritkán, de tapasztalható, hogy a piacon mezőgazdasági terméket
értékesítő személyek sem őstermelői igazolvánnyal, sem vállalkozói
engedéllyel, igazolvánnyal, vagy megbízással nem rendelkeznek.
 Az őstermelő által értékesítés helyszínén bemutatott termékek
származása nem minden esetben tisztázott, azaz nem a saját
gazdaságból származik.
A fenti megállapítások ellenére az ellenőrzések tapasztalatai alapján a
jogszerűtlen tevékenységek számának csökkenését észleljük.
A Hatóságunknak nem célja a jogkövető magatartást tanúsító őstermelők
felesleges zaklatása, az ellenőrzések – az „álőstermelők kiszűrésével” az
őstermelőkbe vetett vásárlói bizalom további növelését is szolgálják.
__________________
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MŰKÖDTETŐI FUNKCIÓ
MEGSZŰNÉSE – FENNTARTÁS ISMÉT
EGY KÉZBEN
Nagy László
hatósági szakügyintéző
(Oktatási és Hatósági Osztály)

1.
2.
1

Az Nkt.1 módosításával bevezetésre kerülő egyik legnagyobb változtatás, amely
2017. január 1-jén lép életbe, hogy újra egységes lesz a fenntartói irányítás az
állami intézményfenntartó által fenntartott intézmények vonatkozásában is.
A fenntartói feladatok fenntartói és működtetői funkciókra történő bontása
előzmények nélkülinek mondható volt 2013-ban, azt megelőzően ugyanis
évtizedekig egy kézben összpontosult minden fenntartói feladat, a köznevelési
intézmény működéséhez szükséges összes feltétel megteremtése. 2013-ban a
települési önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények állami
fenntartásba történő átvételekor a települési önkormányzatok határozott
kérésére született meg a működtetői szerepkör, hogy azok a települési
önkormányzatok, amelyek képesek erre és szeretnék, továbbra is segíthessék a
korábban általuk fenntartott köznevelési intézmény működését.
A két funkció megbontása azonban számos esetben vitákat eredményezett, a
szabályozást csak elvek mentén lehetett kialakítani, hiszen egy köznevelési
intézmény működéséhez szükséges összes tárgyi, anyagi és egyéb feltétel taxatív
felsorolása mondhatni lehetetlen, de mindenképp kazuisztikus, a változásokra
nehezen reagáló, életszerűtlen szabályozást eredményezett volna, elvek alapján
pedig nem mindig értelmezték egységesen a működtető és a fenntartó
feladatainak határait.
Többféle lehetséges megoldás közül a működtetői funkció megszüntetését látta
célravezetőnek a jogalkotó, amely a felelősségi kérdéseket nyilvánvalóan
tisztázza, a települési önkormányzatok igényeit és elvárásait azonban nem tudja
maradéktalanul figyelembe venni. Egyértelmű viszonyok születnek ugyanakkor, a
köznevelési intézmények a biztonságos, szakszerű és megfelelő minőségű
––––––––––––––––––––––––––––
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
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működés érdekében kizárólag fenntartójukhoz, a tankerületi központokhoz
fordulhatnak. A települési önkormányzatok köznevelési célokat szolgáló
ingatlanainak használatával kapcsolatban, pontosan az önkormányzatok jogos
igényeinek eleget téve garanciális szabályok is találhatók a törvényben:

3.

„76. § A tankerületi központ, valamint a szakképzési centrum fenntartója
együttműködik a települési önkormányzattal a helyi közösségi és kulturális élet
feltételeinek biztosítása érdekében oly módon, hogy a vagyonkezelésében lévő
önkormányzati tulajdonú ingatlan használatát tanítási időn kívül és a pedagógiai
programban, továbbá egyéb jogszabályban meghatározott feladatok
végrehajtásának biztosítása mellett külön megállapodás alapján ingyenesen
biztosítja a tulajdonos települési önkormányzat számára. A megállapodás
megkötéséhez szükség van az érintett köznevelési intézmény vezetőjének előzetes
véleményére.”

A Jegyző Kollegák figyelmébe ajánljuk az Emberi Erőforrások Minisztériuma
Oktatásért Felelős Államtitkárságának a 2016/2017. tanévre szóló – a
http://www.kormany.hu/download/2/ec/c0000/tanévkezdő16per17vegl.docx
címen megtalálható, Hivatalunk által körlevélben is megküldött –, tanévkezdést
támogató szakmai anyagát.
––––––––––––––––––
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AZ ADÓ- ÉS
ÉRTÉKBIZONYÍTVÁNNYAL
KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK
Dr. Kovács Anita
hatósági szakügyintéző
(Oktatási és Hatósági Osztály)

1.

1

A Hatásköri törvény1 140. § (2) bekezdés d) pontja értelmében a jegyző adóügyi
feladata és hatáskörében külön jogszabály rendelkezése alapján, az ügyfél
kérelmére vagy hatóság megkeresésére kiállítja, illetőleg megküldi az adó- és
értékbizonyítványt.
A vonatkozó jogszabályhelyek, melyek alapján az adó- és értékbizonyítvány
kiállításának van helye:
 a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 140. § (1)
bekezdése;
 a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. r. 78. § (1) bekezdés ac) pont, 143. § b)
pont, 153. § (1) bekezdés b) pont;
 a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény 26. § (1) bekezdés;
 az egyes állami és önkormányzati ingatlanok ingyenes tulajdonba
adásáról, valamint a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget
tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló
2011. évi CLXX. törvény módosításáról szóló 2013. évi CXVIII. törvény 4.§
(1) bekezdés c) pont;
 a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló
2006. évi V. törvény 117.§ (7) bekezdés;
 a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV.
törvény 1. melléklet 2. pont h) alpont, 4.1. g) alpont;
 a természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adós vagyona
forgalmi értékének meghatározásáról szóló 231/2015. (VIII.12.) Korm.
rendelet 2. § (1) bekezdés a) pont; 3. § (2)-(3) bekezdések;

––––––––––––––––––––––––––––
A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű
szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény
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2.

Az Illetéktörvény2 101. § értelmében az ingatlan fekvése szerint illetékes
települési önkormányzat jegyzője által kiállított adó- és értékbizonyítvány
tartalmazza az ingatlan és az ingatlanszerzők (tulajdonosok) adatait, az érték
megállapításánál figyelembe vett tényezőket, továbbá az ingatlannak az adott
időpontban fennálló forgalmi értékét. Az adó- és értékbizonyítvány kiállítására
irányuló eljárásban az ügyintézési határidő 8 nap.
A jegyzőnek az adó- és értékbizonyítvány iránti kérelem beérkezését követően
értékbecslés céljából helyszíni szemlét kell tartania, melynek időpontjáról – a
határidő rövidségére tekintettel – az ügyfelet célszerű rövid úton értesíteni.

3.

A bizonyítványban fel kell tüntetni a fentieken túlmenően azt, hogy azt kinek,
milyen bizonyítékok alapján állították ki, valamint a vonatkozó jogszabályhelyet is
meg kell jelölni.
A Ket.3 83. § (5) bekezdése értelmében a hatósági bizonyítvány ellen az
ellenérdekű ügyfél nem élhet fellebbezéssel, de a hatósági bizonyítvány
felhasználási célja szerinti eljárásban bizonyíthatja, hogy a hatósági
bizonyítvány tartalma valótlan.
Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy amennyiben az adó- és értékbizonyítvány
ellen fellebbezést nyújtanak be, azt a Ket. 30.§ f) pontja alapján érdemi vizsgálat
nélkül, nyolc napon belül el kell utasítania a jegyzőnek. A jegyző ezen
eljárásokban kvázi szakhatóságként jár el, ugyanis az adó- és értékbizonyítványt
az ügyfél egy másik eljárásban kívánja felhasználni, ami azt jelenti, hogy ha annak
tartalmát vitatja, kifogásait is ezen eljárásban kell előadnia.
Abban az esetben, ha a jegyző az adó- és értékbizonyítvány kiadását megtagadja,
alakszerű határozatot hoz, mely ellen fellebbezésnek van helye.
––––––––––––––––––

2
3

––––––––––––––––––––––––––––
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
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AZ ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ
ÜGYLETEK ENGEDÉLYEZÉSÉVEL
KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOK
Dr. Csongrádi Helga
törvényességi felügyeleti szakügyintéző
(Törvényességi Felügyeleti Osztály)

1.

A Magyar Közlöny 2016. évi 88. számában megjelent a Magyarország 2017. évi
központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvény (a
továbbiakban: Módtv.), amely jogszabály több ponton módosította a
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényt (a
továbbiakban: Stab.tv.). A módosító rendelkezések egy része 2016. június 18.
napjával, másik része 2017. január 1. napjával lép hatályba.
A 2016. június 18. napján hatályba lépett változások
Módosult a Stab.tv. 10. § (2) bekezdése, amely az adósságot keletkeztető ügylet
megkötésének előfeltételeként rögzíti a helyi iparűzési adó, vagy valamely
vagyoni típusú helyi adó bevezetését. Az új szabályozás értelmében a törvényi
feltételt nem kell alkalmazni abban az esetben, ha a megkötni kívánt
adósságkeletkeztető ügylet célja meglévő adósság visszafizetése, és az ügylet
összege nem haladja meg az adósság összegét. (Az eddigi szabályozás csak arra
az esetkörre adott felmentést, ha az ügylet összege pontosan megegyezett az
adósság összegével.)
A Stab.tv. 10/B. §-a kiegészült egy új (6) bekezdéssel, amely rögzíti, hogy a
kormányzati hozzájárulás az adósságot keletkeztető ügylet tárgyévben történő
megkötésére, illetve a tárgyévben történő kezesség- vagy garanciavállalásra
vonatkozik. Egyértelműen rögzíti tehát a törvény, hogy amennyiben a tervezett
ügyletet a tárgyévben nem kötik meg, a hozzájárulás érvényessége nem vihető át
a következő évre.
Szintén a Stab.tv. 10/B. §-át érintő módosítás (10/B. § (2) bekezdés), hogy a
törvényben rögzítésre került az az alapelv, miszerint az önkormányzati kezesség-,
illetve garanciavállalások engedélyezése során figyelemmel kell lenni az Áht.
szabályozására is (nevesítetten az Áht. 96. §-ára, amely a kezesség- és
garanciavállalás egyes feltételeit állapítja meg, így azt, hogy az ügylet megkötése
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csak akkor lehetséges, ha a rendelkezésre álló információk szerint a visszafizetés
kellően biztosított).
A korábban létrejött adósságkeletkeztető ügyletek módosítását érintően a
kormányzati engedélyhez kötött módosítások esetei közé – a már megkötött
ügylet futamidejének, összegének, illetve az ügyletből származó fizetési
kötelezettség változtatása mellett – bekerült az ügylet céljának módosítására
irányuló szerződéskötés (10/D. § (1) bekezdés).

2.

A Stab.tv. 10/E. §-ának módosítása a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló
gazdasági társaságok ügyletei mellett kiterjeszti az engedélyeztetési
kötelezettséget az ezen társaságok 100%-os tulajdonában álló (vagyis a nem
közvetlenül, hanem közvetetten 100%-osan önkormányzati tulajdonú) gazdasági
társaságok adósságot keletkeztető ügyeleteire is.
A 2017. január 1. napján hatályba lépő változások
A Stab.tv. 10. § (3) bekezdése sorolja fel azokat az ügyleteket, amelyek esetében
nincs szükség a kormányzati hozzájárulásra. A Módtv. által beiktatott módosítás
értelmében a mentességi körbe tartozó, a központi költségvetésből nyújtott
európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől elnyert támogatások
előfinanszírozására szolgáló ügyleteken belül különválik a fejlesztési és a nem
fejlesztési célú támogatásokhoz kapcsolódó ügyletek kezelése. A fejlesztési célú
támogatások vonatkozásában (10. § (3) bekezdés c) pont ca) alpontja) abban az
esetben nem szükséges a Kormány hozzájárulásának beszerzése, ha az ügylet a rá
vonatkozó előzetes adatszolgáltatásban (Stab.tv. 10/C. § (1) bekezdés) a
megkötni tervezettel megegyező, vagy annál nagyobb összeggel szerepel. Vagyis
nem mentesül a fejlesztési célú ügylet az engedélykérés alól, ha azt az
eredetileg tervezetthez képest magasabb összeggel kívánják megkötni.
A központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi
szervezettől elnyert, nem fejlesztési célú támogatások esetében (10. § (3)
bekezdés c) pont cd) alpontja) nincs a ca) alpontban szereplőhöz hasonló
megkötés, vagyis ezek az ügyletek teljes körűen mentesülnek az engedélyeztetési
kötelezettség alól.
A Stab.tv. újraszabályozott 10/A. §-a azt rögzíti, hogy milyen esetekben van
lehetősége az önkormányzatnak – a Kormány előzetes hozzájárulásával – naptári
éven túli lejáratú működési célú adósságot keletkeztető ügyletek megkötésére.
Az ilyen ügyletek kizárólag
a) jogerős és végrehajtható bírósági határozatban foglalt fizetési
kötelezettségének teljesítésére, és
b) a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi
szervezettől elnyert, nem fejlesztési célú pályázata önrészének
biztosítására
köthetőek.
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A Stab.tv. 10/C. § (1) bekezdésében szabályozott előzetes adatszolgáltatási
kötelezettséget érintő változás, hogy 2017. január 1. napjától a törvény szerint
nem kötelező a tájékoztatást benyújtani:
 a 10. § (3) bekezdés b) pontja szerinti működési célú adósságot
keletkeztető
 a 10. § (3) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti működési célú
adósságot keletkeztető
 a 10. § (3) bekezdés c) pont cd) alpontja szerinti működési célú
adósságot keletkeztető
 a 10/A. § szerinti működési célú adósságot keletkeztető
 a 10/B. § (3) bekezdése szerinti adósságmegújító
ügyletek esetében.
__________________
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15 JOGALKOTÁSI JÓTANÁCS
Dr. Gyüre Izabella
törvényességi felügyeleti szakügyintéző
(Törvényességi Felügyeleti Osztály)

1.
2.

Tájékoztatónkban összegyűjtöttük azokat az általunk legfontosabbnak tekintett,
formai jellegű jogalkotási elveket, amelyek megtartása alapvető gyakorlati
jelentőséggel bír (és amelyek figyelmen kívül hagyását gyakran tapasztaljuk).
Természetesen nem célunk bürokratikus módon bevasalni a jogszabályszerkesztés során felmerülő minden egyes apró előírást. Szándékunk arra irányul,
hogy az önkormányzati rendeletek megalkotása világos logika alapján történjen,
elősegítve azok egyértelmű alkalmazását. Jelen írásunkat hasznos útbaigazítóként
szánjuk nemcsak a Jegyző Kollégák, hanem a rendelet-előkészítéssel foglalkozó
Munkatársaik számára is.
A jogszabályokkal – így a helyi rendeletekkel – szemben támasztott egyik
legfontosabb elvárás az egyértelműség. Ez jelenti egyrészről azt, hogy a
módosító, hatályba léptető és hatályon kívül helyező rendelkezések alapján
mindig világosan végig lehessen követni, hogy pontosan mely rendeletek milyen
szöveggel vannak hatályban, másrészről pedig azt, hogy a szöveg alapján mindig
legyen pontosan meghatározható annak jelentése. Ez nem csak azért szükséges,
hogy a polgárok félreérthetetlenül meg tudják állapítani jogaikat és
kötelességeiket (jogbiztonság elve), hanem azért is, hogy a helyi rendeletekben
valóban a képviselő-testület szándéka jelenjen meg. Hiszen mint tudjuk, betartani
nem a rendelet mögött esetleg sejthető jogalkotói szándékot, hanem az
elfogadott, írásban rögzített szöveget kell.
Általános követelmény, hogy a jogszabályt világosan, közérthetően,
ellentmondásmentesen és szakszerűen kell megfogalmazni. A gyakorlatban
nem mindig könnyű egyszerre megfelelni ezen követelményeknek: gyakran
megesik, hogy a szakszerű és pontos fogalmazásra való törekvés az érthetőség
rovására megy. Fontos szem előtt tartani, hogy nem szükséges jogásziasnak
tűnően túlbonyolítani a nyelvezetet: az adott szakmai terület logikája és a józan
ész szerint kell egyértelműnek lennie a rendelkezéseknek. Minél szélesebb egy
jogszabály címzettjeinek köre, annál inkább indokolt előtérbe helyezni a
(köz)érthetőség követelményét, ami pedig mindenekelőtt az egyszerűséget
foglalja magába. Ezt segítik a rövid, tömör rendelkezések, így ajánlott kerülni a
nehézkes és bonyolult, többszörösen összetett mondatokat, esetleg a már
korábban leírtak megismétlését.
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3.

4.
5.

A törvények és más központi jogszabályok rendelkezéseinek megismétlése
káros lehet. Nyilván önmagában is meggyőző érv, hogy a Jogalkotási törvény ezt
megtiltja, de érdemes belegondolni a tiltás indokába is. A gyakrabban emlegetett
ok az, hogy a központi jogszabályok módosítása miatt az önkormányzati rendelet
is gyakran elavulna, folyamatos módosításra, felülvizsgálatra szorulna. A
ritkábban szóba kerülő magyarázat szerint pedig a központi jogszabályok
beidézése – a polgárok alapos tájékoztatásának nemes szándéka ellenére –
akaratlanul is félrevezeti az olvasót, azt a látszatot keltve, mintha a rendelet
elolvasásával az adott helyzetre (társadalmi viszonyra) vonatkozó minden
szabályt megismert volna. Ez a látszat azonban téves, hiszen az ilyen teljes körű
tájékoztatás – ésszerű terjedelmi keretek között – lehetetlen. A megismerni
szükséges törvényi rendelkezéseket érdemesebb a rendelet szövegén kívül, egy
tájékoztató formájában elhelyezni. E tájékoztató akár függelékként a rendelethez
is kapcsolható.
A magasabb szintű rendelkezések megismétlésének tilalma nem jelenti azt, hogy
a központi jogszabályok tartalmát bizonyos mértékig ne lehetne átvenni a
normavilágosság érdekében. A megismétlés tilalma csak a teljes rendelkezésekre
vonatkozik; szavakra, mondatrészekre nem. Teljes rendelkezés viszont még
átfogalmazva sem ismételhető meg.
Módosítani módosító rendelkezéssel lehet: nem elég tehát egy új rendelkezést
megállapítani, az annak ellentmondó régit pedig a feledésre bízni, mert így két
egymással összeütközésben levő szabály lesz hatályban. A rendelet
megváltoztatandó pontját (§-át, bekezdését, mondatát) és annak új szövegét úgy
kell megjelölni, hogy ez alapján pontosan végigkövethető legyen, mely
rendelkezések mit fognak tartalmazni. (Pl. »a 2. § (1) bekezdése helyébe a
következő szöveg lép „…”«.) Ezért javasoljuk elkerülni a gyakorlatban
rendszeresen előforduló megoldások közül pl. „a felhalmozási célú kiadás … Ft-ra
módosul” formula alkalmazását. Szintén bevett, ám kerülendő technika az,
amikor a (címe szerint) módosító rendelet nem áll másból, mint az alaprendelet
megváltoztatott szövegéből, így bizonytalanságot hagy afelől, hogy az
alaprendelet szerepét akarja-e átvenni (tisztázatlanul hagyva az alaprendelet
sorsát), vagy tényleges módosító rendeletként meghagyja azt, és csupán a
tartalmát cseréli ki.
Ne tévesszük szem elől, hogy a fenti alapelv ugyanúgy érvényes a melléklet
módosításakor is: a rendelet melléklete csak kifejezetten ezt kimondó
rendelkezéssel módosítható (például „az 1/2016. (I. 15.) önkormányzati rendelet
1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép”). Több esetben látunk ugyanis
példát ennek ellenkezőjére, amikor a melléklettel is rendelkező módosító
rendelet az alaprendelet szövegének módosítása mellett elmulaszt rendelkezni
arról, hogy a melléklete miként viszonyul az alaprendelet mellékletéhez. Ennek
következtében a módosító rendelet és az alaprendelet melléklete párhuzamosan
hatályban marad, jogbizonytalan helyzetet okozva.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Módosítás esetén az eredeti rendelkezés hatályvesztését nem kell külön
kimondani. A módosító rendelkezés a hatályba lépésével beépül az
alaprendeletbe, vagyis az alaprendelet adott szövegrészei helyébe a módosító
rendelet megfelelő szövegrészei lépnek. Ezért a hatályvesztés kimondása nem
csak szükségtelen, de akaratlanul hatályon kívül is helyezi az új, módosított
rendelkezéseket.
A módosító rendelkezések és az azokat tartalmazó módosító rendelet sorsa
elválik. A módosító rendelkezések a hatályba lépésük utáni napon (a Jogalkotási
törvény alapján) hatályukat vesztik (ekkorra az általuk elrendelt módosítások az
alaprendeletbe már beépültek, ezeket a hatályvesztés nem érinti), a módosító
rendelkezéseket tartalmazó módosító rendelet azonban egy üres vázként
hatályban marad. Az ilyen kiüresedett (csupán címből, bevezető részből, szöveg
nélküli paragrafusokból és a saját hatályba léptető rendelkezéséből) álló
rendeletet indokolt hatályon kívül helyezni, hogy ne terhelje szükségtelenül a
jogrendet.
Az ilyen „technikai dereguláció” eszközéül javasoljuk, hogy a kizárólag
módosításokat tartalmazó rendelet önmaga hatályvesztéséről is rendelkezzen.
Pl.: „ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését
követő napon hatályát veszti”. Ügyelni szükséges azonban a dátumokra, nehogy
egybecsússzon a hatályvesztés a hatálybalépéssel.
Egy rendelet vagy rendelkezés megalkotásakor, módosításakor vagy hatályon
kívül helyezésekor célszerű áttekinteni, hogy ezzel egyidejűleg nem válik-e egy
másik rendelet vagy rendelkezés okafogyottá, vagy szükséges-e összhangba
hozni más rendelkezésekkel (pl. a megváltozott hatásköri szabályokkal
összhangba kell hozni a szervezeti és működési szabályzatot is).
Hatályba léptetni nem lehet visszamenőleg. Egy szabály alkalmazása
elrendelhető adott napra visszamenően (hacsak az adott szakterületre vonatkozó
előírás ezt nem tiltja), feltéve, hogy – az önkormányzaton kívül – senkire nézve
sem tartalmaz szigorítást. Azonban a „múltat átírni”, a korábban hatályos
szövegállapotot utólag megváltoztatni nem lehet.
A különböző rendelkezések hatálybalépésének összehangolására tanácsos
kiemelt figyelmet fordítani. Például a jogszabály ne helyezze hatályon kívül a
rendelkezést, mielőtt az még hatályba lépne (a módosító rendelkezést sem).
A rendelet megjelölésében a rendelet kihirdetésének napját kell szerepeltetni
(hónapját római számmal és napját arab számmal), nem pedig a testületi ülés
napját.
Minden önkormányzati rendeletnek tartalmaznia kell bevezető részt, amely
garanciális funkciót tölt be, a felhatalmazó és feladatkört megállapító
törvényhelyek megjelölésével igazolva, hogy a képviselő-testületnek hatalmában
áll szabályozni az adott témakört. Ez természetesen a módosító rendeletekre is
vonatkozik.
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13.

14.
15.

A melléklet és a függelék nem megfelelő alkalmazása súlyos félreértésekhez
vezethet. A melléklet a rendelet szerves része, csupán formai okokból
(táblázatot, képet, hosszú felsorolást stb. tartalmaz) különül el a törzsszövegtől,
így változtatása is rendeletmódosítást igényel. A függelék azonban olyan, a
rendelettől függetlenül keletkezett dokumentum lehet, amely nem válik a
rendelet részévé, csak (mivel a témával összefüggő többletinformációkat
tartalmaz) indokolt a rendelet mellé csatolni. Ezt a mellécsatolást maga a
rendelet is előírhatja, anélkül, hogy tartalmát meghatározná. (Pl. „a képviselőtestület tagjainak névsora függelékként e rendelethez csatolandó”.) Ilyen pl. egy
tájékoztató a témához kapcsolódó törvényi szabályokról, egy közszolgáltatási
szerződés, a jegyző hatáskörébe tartozó valamely szabályzat stb. Mivel a függelék
csupán a rendelthez csatolandó, de nem része annak, a függelék változtatása
nem igényel rendeletmódosítást. Folyamatos aktualizálása a jegyző feladata.
A melléklet és a függelék megkülönböztetésének jelentőségét szemlélteti az a
helyzet, amikor pl. a kiadmányozási szabályzat nem függelékként, hanem
mellékletként kerül csatolásra, így a képviselő-testület elvonja a jegyző
törvényben biztosított hatáskörét, mivel a kiadmányozás rendje emiatt csak
rendeletmódosítással módosítható, amíg azt – szintén rendeletmódosítással –
mellékletből függeléknek nem minősíti át a testület.
A rendelet törzsszövege és a melléklet között meg kell teremteni a kapcsolatot:
a rendelet valamely §-ának rendelkeznie kell arról, mi a szerepe az adott
mellékletnek (pl. „az 1. mellékletben meghatározott díjat kell fizetni”, vagy „a
bevételi és kiadási előirányzatok fő összegeit a 2. melléklet tartalmazza”).
A rendelet elfogadását megelőzően szükséges felmérni a szabályozás
szükségességét és várható következményeit. Ennek érdekében szükséges a
rendelettervezetet előzetes hatásvizsgálattal és indokolással alátámasztani.
A fentiek sikeres alkalmazásához a Törvényességi Felügyeleti Osztály munkatársai
készséggel állnak a Jegyző Kollégák és Munkatársaik rendelkezésre.
__________________
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A KÖZTEMETŐI DÍJAKRA
VONATKOZÓ IDŐSZAKOS
FELÜLVIZSGÁLATI KÖTELEZETTSÉG
Dr. Csongrádi Helga
törvényességi felügyeleti szakügyintéző
(Törvényességi Felügyeleti Osztály)

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban:
Ttv.) 40. § (2)-(3) bekezdése a temető fenntartását érintően az alábbiak szerint
rendelkezik:

1.

„(2) A temető tulajdonosa, köztemető esetén az önkormányzat a temető üzemeltetésével
és fenntartásával kapcsolatosan felmerült szükséges és indokolt költségek alapján állapítja
meg
a) a temetési hely, illetőleg az újraváltás díját,
b) a temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők
által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulás díját,
c) a temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások
igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjat,
d) a temetőbe való behajtás díját.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott díjfajtákon belül a köztemetőkre vonatkozó díjak
mértékét az önkormányzat rendeletben állapítja meg. A díjmértékeket évente felül kell
vizsgálni.”

A fenti jogszabályhelyhez kapcsolódóan jogértelmezési problémát jeleztek
hivatalunk felé azzal összefüggésben, hogy miként kell alkalmazni a Ttv. 40. § (3)
bekezdését akkor, ha a települési önkormányzat nem rendelkezik temető
tulajdonjogával.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdésének 2. pontja a helyi önkormányzat
közfeladatai között sorolja fel a köztemetők kialakítását és fenntartását. A Ttv. 3.
§ b) pontja a köztemető fogalmát a következőképpen definiálja:
„3. § E törvény alkalmazásában: (…)
b) köztemető: az önkormányzat tulajdonában lévő temető, továbbá az a nem
önkormányzati tulajdonban lévő temető vagy temetőrész, amelyben az önkormányzat - a
temető tulajdonosával kötött megállapodás alapján - a köztemető fenntartására
vonatkozó kötelezettségét teljesíti;”

Az Mötv. és a Ttv. hivatkozott rendelkezéseiből levezethetően a köztemető
fenntartása kötelező közfeladat a települési önkormányzatok számára. A Ttv. 3. §
b) pontja alapján egyrészt minden, az önkormányzat tulajdonában lévő temető
köztemetőnek minősül, másrészt köztemetőnek minősül az a nem
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önkormányzati (egyházi stb.) tulajdonban álló temetőben lévő temetőrész,
amelyre vonatkozóan az önkormányzat megállapodást köt a feladatellátásra.
Köztemetőről tehát nem csak az önkormányzati tulajdonban lévő temető
esetében beszélünk, hanem olyan temető/temetőrész esetében is, amely nem áll
önkormányzati tulajdonban, de az önkormányzat és a tulajdonos között kötött
megállapodás tárgyát képezi. (A temetőrész konkrét megjelölését illetően a
jogszabály nem tartalmaz megkötést, lehet akár a soron következő sírhely
méretének megfelelő terület, vagy nagyobb kiterjedésű parcella is.)

2.

A Ttv. 40. § (3) bekezdése a köztemetőkre vonatkozó díjak mértékének
megállapításáról akként rendelkezik, hogy azt önkormányzati rendeletben kell
szabályozni, vagyis kötelező rendeletalkotási tárgykörként nevesíti. Ez abban az
esetben is igaz, amikor a köztemető-fenntartási kötelezettségét az
önkormányzat megállapodás útján teljesíti. A köztemetőnek ugyanis a törvény
értelmében nem fogalmi eleme, hogy az önkormányzat tulajdonát képezze, így
rendeletet sem csak akkor kell alkotni, ha a köztemető az önkormányzat
tulajdonában van.
A kifejtettekkel összefüggésben szükségesnek tartjuk leszögezni, hogy
amennyiben a köztemető fenntartásáról a települési önkormányzat
megállapodás útján gondoskodik, a megállapodásban foglaltakra a
rendeletalkotás – így a köztemetőre vonatkozó díjtételek megállapítása – során
tekintettel kell lennie. Ez azonban önmagában nem érinti a helyi önkormányzat
Ttv.-ben rögzített azon kötelezettségét, hogy a köztemetőben alkalmazott
díjmértékeket évente felülvizsgálja, így a Ttv. 40. § (3) bekezdése alapján a
díjtételek, illetőleg az erre vonatkozó rendeleti szabályozás felülvizsgálatára azon
önkormányzatok is kötelezettek, amelyek a köztemető fenntartási
kötelezettségüket nem saját tulajdonban lévő temetőben biztosítják.
A felülvizsgálat eredményét a képviselő-testület döntésében rögzíti, amely a
felülvizsgálat eredményétől függően (a díjak változatlanul hagyása esetén)
határozati, vagy (változtatás esetén) rendeleti formát ölthet.
__________________
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AZ ÖZVEGYI JOG MEGÍTÉLÉSE A
HELYI ADÓZTATÁSBAN
A Nemzetgazdasági Minisztérium
tájékoztatása alapján

1.
2.
1
2
3

A Nemzetgazdasági Minisztérium Jövedelemadók és Járulékok Főosztálya
tájékoztatást adott ki az önkormányzati adóhatóságok és a kormányhivatalok
számára az özvegyi jog megítéléséről a helyi adóztatás terén. A Nemzetgazdasági
Minisztérium tájékoztatóját az alábbiakban ismertetjük.
A Htv.1 vonatkozó rendelkezéseinek [12. §; 18. §; 24. §] együttes olvasatából
egyértelműen kitűnik, hogy az adó alanya az, aki a naptári év első napján az
építmény tulajdonosa. Amennyiben azonban az építményt az ingatlannyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására
jogosult az adó alanya.
A Htv. alkalmazásában vagyoni értékű jognak a kezelői jog, a vagyonkezelői jog, a
tartós földhasználat, a haszonélvezet, a használat joga – ideértve a külföldiek
ingatlanhasználati jogát is –, a földhasználat és a lakásbérlet minősül. Így tehát
kizárólag akkor nem az ingatlantulajdonos az adóalany, ha az építményt olyan, a
Htv. szerinti vagyoni értékű jog terheli, amelyet az ingatlan-nyilvántartásba
bejegyeztek.
Az ún. özvegyi jogot a Htv. kifejezetten nem rögzíti a vagyoni értékű
jogosultságok körében, ezért etekintetben a Polgári Törvénykönyvet kell felhívni.
Az ún. régi Ptk.2 615. § (1) bekezdése szerint az örökhagyó házastársa, bejegyzett
élettársa örökli mindannak a vagyonnak a haszonélvezetét, amelyet egyébként
nem ő örököl (özvegyi jog). Az új Ptk.3 7:58. § (1) bekezdése viszont akként
szabályoz, hogy az örökhagyó házastársát leszármazó örökös mellett megilleti a
holtig tartó haszonélvezeti jog az örökhagyóval közösen lakott lakáson és a hozzá
tartozó berendezési és felszerelési tárgyakon, és egy gyermekrész a hagyaték
többi részéből.

––––––––––––––––––––––––––––
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

31/73

ÉPÍTÉSÜGYI, HATÓSÁGI, OKTATÁSI ÉS TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI FŐOSZTÁLY TÁJÉKOZTATÓI · CSMKH HIVATALI TÁJÉKOZTATÓ · 2016. SZEPTEMBER

Bár az Inytv.4 nem nevesíti külön az özvegyi jogot az ingatlan-nyilvántartásba
bejegyezhető jogosultságok között, az Inyvhr.5 10. § (2) bekezdése egyértelműen
rendelkezik arról, hogy a túlélő házastárs törvényes öröklésen alapuló
haszonélvezeti jogát „özvegyi jog” elnevezéssel kell megjelölni.
Mindezek alapján megállapítható tehát, hogy egyfelől az ún. özvegyi jog a
haszonélvezeti jog egyik típusa, másfelől pedig mint ilyen, a helyi adótörvény
alkalmazásában vagyoni értékű jognak minősül. Ebből következik, hogy
amennyiben az özvegyi jogot az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetik, az
építményadóban, telekadóban, magánszemélyek kommunális adójában az adó
alanya az özvegyi jog jogosultja, vagyis a túlélő házastárs.
__________________

4
5

––––––––––––––––––––––––––––
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM
rendelet
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MUNKAERŐ-PIACI HELYZETKÉP
CSONGRÁD MEGYE
2016. AUGUSZTUS
Fejes Ágnes
elemző
(Munkaerőpiaci Osztály)

Főbb megyei adatok
Csongrád megye
Nyilvántartott álláskeresők száma
Férfi
Nő
legfeljebb ált. iskola
szakmunkásképző, szakiskola
szakközépiskola, technikum
gimnázium
diplomás
25 évnél fiatalabb
50 éves és idősebb
Nyilvántartásba belépő
Első alkalommal belépő
RSZS+FHT
álláskeresési járadék
álláskeresési segély
Tartósan (1 éven túl) regisztráltak
Tartós munkanélküli arány
Nyilvántartott pályakezdő
álláskeresők száma
A nyilvántartott álláskeresők aránya (a
gazdaságilag aktív népesség százalékában)

Rendelkezésre álló álláshelyek száma

2015
augusztus

2016
augusztus

11512
4975
6537
3319
2917
2693
1328
1255
1811
3636
1528
237
3304
1260
679
3220
28,0%

július
fő
9592
4376
5216
2772
2482
2295
1075
968
1470
3143
1796
242
2464
1412
804
2656
27,7%

1490

1168

1176

6,3

5,2

4,9

4670

4840

3926

9041
3969
5072
2635
2284
2147
1017
958
1496
2951
1501
209
2288
1394
779
2494
27,6%

változás az előző
hónaphoz
évhez
%-ban
94,3
78,5
90,7
79,8
97,2
77,6
95,1
79,4
92,0
78,3
93,6
79,7
94,6
76,6
99,0
76,3
101,8
82,6
93,9
81,2
83,6
98,2
86,4
88,2
92,9
69,2
98,7
110,6
96,9
114,7
93,9
77,5
100,7

81,1

78,9

84,1

változás az előző
hónaphoz
évhez
főben
-551
-2471
-407
-1006
-144
-1465
-137
-684
-198
-633
-148
-546
-58
-311
-10
-297
26
-315
-192
-685
-295
-27
-33
-28
-176
-1016
-18
134
-25
100
-162
-726
-0,1%
-0,4%
8

-314

-0,3

-1,4

-914

-744
* százalékpont

Fontosabb adatok térségenként
Járások
Szeged
Csongrád
Hódmezővásárhely
Makó
Szentes
Kistelek
Mórahalom
Csongrád megye
Dél-Alföld
Magyarország

Nyilvántartott álláskeresők száma (fő)

A nyilvántartott álláskeresők aránya
(a gazdaságilag aktív népesség százalékában) %

Nyilvántartott
pályakezdő álláskeresők száma (fő)

Tartósan regisztrált álláskeresők
száma (fő)*

2015.
2016.
2016.
2015.
2016.
2016.
2016.
2016.
augusztus
július
augusztus
augusztus
július
augusztus
augusztus
augusztus
5534
4756
4400
6,0
5,1
4,7
538
1300
696
525
523
7,5
5,6
5,6
81
114
1387
1038
990
5,7
4,2
4,0
128
299
1377
1380
1319
7,3
7,2
6,9
166
332
993
661
660
5,6
3,7
3,7
104
141
737
575
553
9,7
7,5
7,2
79
140
788
657
596
6,4
5,3
4,8
80
168
11512
9592
9041
6,3
5,2
4,9
1176
2494
42844
37157
35859
7,6
6,5
6,3
4622
9992
338978
291984
283350
7,6
6,5
6,3
34332
83761
* Egy éve, vagy annál régebben megszakítás nélkül minden hónapban szerepel a nyilvántartott álláskeresők állományában
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2016. augusztusban, Csongrád megyében a nyilvántartott álláskeresők száma
alig haladta meg a 9 ezer főt

4400

4756

5000

5534

6000

4000

Nyilvántartott álláskeresők száma Csongrád megyében
2015. augusztus
2016. július
2016. augusztus

3000

0
fő

Szeged

Csongrád

Hmvhely

Makó

Szentes

Kistelek

596

657

788

553

575
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660

661

993

1319

1380

1377
990

523

525

696

1000

1038

1387

2000

Mórahalom

Csongrád megyében, 2016. augusztus végén a nyilvántartott álláskeresők száma
alig haladta meg a kilencezret (9 041 fő), amely 6%-kal, 551 fővel lett
alacsonyabb, mint az előző hó végi záró létszám. Az álláskeresők 49%-a (4 400 fő)
a szegedi, 14,5% (1 319 fő) a makói, 11% (990 fő) a hódmezővásárhelyi
regisztrációban szerepelt. Egy hónap alatt nagyobb számú létszámcsökkenés volt
megfigyelhető Szegeden 356 fővel (7,5%-kal). Makó és Mórahalom térségében
61-61 fővel (4, illetve 9%-kal), Hódmezővásárhelyen 48 fővel (4,5%-kal),
Kisteleken 22 fővel (4%-kal) esett vissza a nyilvántartásban lévők száma.
Szentesen és Csongrádon minimális, 1-2 fős változás történt a regisztrált
álláskeresők számában. A 2015. augusztusi adatokkal összevetve a tényadatokat,
megyei szinten egy év távlatában az előbbinél jóval jelentősebb, 2 471 fős – 21
és fél százalékos – létszámcsökkenés következett be. A térségek közül Szentesen
33,5%-kal (333 fővel), Hódmezővásárhelyen 28,5%-kal (397 fővel), Kisteleken és
Csongrádon egynegyedével (184, illetve 173 fővel), Mórahalmon 24,5%-kal
(192fővel) mérséklődött egy év alatt az álláskeresők száma. Szegeden 20,5%-kal
(1 134 fővel), Makón 4%-kal (58 fővel) lett alacsonyabb a regisztrációban lévők
száma.
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Álláskeresők relatív szintje
12,0%

A nyilvántartott álláskeresők arányának alakulása (%)
2015. augusztus
2016. augusztus
megye 2015. augusztus
megye 2016. augusztus

10,0%

8,0%

6,3%
6,0%

5,6%

6,4%

7,3%
5,7%

6,0%

7,5%

4,0%

9,7%

4,9%

4,8%

7,2%

3,7%

6,9%

4,0%

5,6%

4,7%

2,0%

0,0%
Szeged

Csongrád

Hmvhely

Makó

Szentes

Kistelek

Mórahalom

A megyében nyilvántartott álláskeresők relatív szintje (gazdaságilag aktív
népesség százalékában mért aránya) 2016. augusztus végén – az előző hónaptól
0,3%-ponttal elmaradva – 4,9% volt, mely az egy évvel korábbinál 1,4%-ponttal
lett kedvezőbb.
A mutató értéke a megye járásai közül továbbra is Szentesen volt a
legalacsonyabb 3,7%-kal, illetve Hódmezővásárhelyen is 4% a ráta szintje. Ebben
a hónapban Kistelek térségében volt legmagasabb a ráta értéke, 7,2%-kal.
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Pályakezdők, tartósan álláskeresők, iskolai végzettség
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Álláskeresők száma iskolai végzettség szerint · 2016. augusztus
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≤ 8 általános
szakmunkás
középfokú (szakközépiskola, technikum, gimnázium)
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1039
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146
172
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Hmvhely

301

370
328
563
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59
255
200
146

146
167
214

180
148
239

Szentes

Kistelek

Mórahalom

A tárgyhónap végén nyilvántartásban szereplő 1 176 fő pályakezdő a
regisztráltak 13%-át képviseli. A fiatalok száma egy hónap alatt minimálisan,
nyolc fővel emelkedett, ezzel párhuzamosan 314 fővel, 21%-kal elmaradt a 2015.
augusztusi pályakezdő zárólétszámtól.
Álláskeresőink 56,4%-a (5 103 fő) kevesebb, mint fél éve; 16%-a 6 hónapnál
régebben, de 12 hónapnál rövidebb ideje; 27,6%-a (2 494 fő) egy éve, vagy annál
hosszabb ideje szerepel folyamatosan a nyilvántartásban, tehát tartósan
regisztrált álláskereső. E réteg aránya a járásokban 21 és 30% között mozog,
Szentesen a legalacsonyabb, Hódmezővásárhelyen a legmagasabb.
Az álláskeresők iskolai végzettségenkénti összetétele egy hónap alatt kisebb
mértékben változott. 2016. augusztus végén a megyében nyilvántartott
álláskeresők 29%-a, 2 635 fő legfeljebb általános iskolát végzett, egynegyedük
szakmunkás, illetve szakiskolai végzettségű (2 284 fő). Az álláskeresők húsz
százaléka (1 839 fő) szakközépiskolában, 3,5 százaléka technikumban fejezte be
tanulmányait. A gimnáziumi érettségivel rendelkezők aránya 11%-os (1 017 fő).
Diplomával az álláskeresők tíz és fél százaléka rendelkezett, számuk 988 fő volt a
vizsgált hónap végén. A felsőfokú végzettségűek 71,5%-a (685 fő) a szegedi
nyilvántartásban szerepel.
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Álláshelyek
2016. augusztus hónapban a megye foglalkoztatási osztályain bejelentett új
álláshelyek száma másfélezer (1 505) db volt. A hónap elején meglévő 2 421
álláshellyel együtt közel négyezer álláshelyet tudtunk a hónap során felkínálni
munkát kereső ügyfeleinknek. A tárgyhónapban rendelkezésre álló
állásbejelentések közel 60%-a volt támogatott foglalkoztatásra (főleg
közfoglalkoztatás) vonatkozó igény, az általános, nem támogatott
álláslehetőségek száma 1 600 db volt. Az új állások 56%-ának betöltéséhez
legfeljebb általános iskolai végzettség elegendő volt, egynegyedéhez szakmunkás,
illetve szakiskolai végzettség, 16%-ához érettségi, 3%-hoz diploma volt szükséges.
Az augusztusban érvényes munkaerő-igények 41%-a a közigazgatás
(közfoglalkoztatás), 22%-a az ipar (beleértve az építőipart is), 6,5%-a a
kereskedelem, illetve az egészségügy területéről származott.
––––––––––––––––––
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A FÖLD TULAJDONJOGÁNAK
MEGSZERZÉSÉRE IRÁNYULÓ
SZERZŐDÉSEK HIRDETMÉNYI
KÖZLÉSÉNEK IDŐTARTAMÁRÓL
Dr. Tóth Róbert
ingatlan-nyilvántartási ügyintéző
(Ingatlan-nyilvántartási Osztály)

1.

Főosztályunk a föld tulajdonszerzés hatósági jóváhagyása körében eljárva
tapasztalta, hogy a vételi ajánlat közlése során számos alkalommal a kifüggesztés
60 napos időtartama tévesen kerül megállapításra az illetékes jegyzők által.
Sajnálatos módon a kifüggesztés kötelezően előírt időtartamának megsértése a
tulajdonszerzés hatósági jóváhagyásának megtagadásával jár. Ennek elkerülése
érdekében szükségesnek és indokoltnak tartjuk a vonatkozó jogszabályi
környezetről és az annak mentén kialakított gyakorlatról szóló tájékoztatást.
Vonatkozó jogszabályok:
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a
továbbiakban: Földforgalmi tv.):
„21. § (3) A közlés kezdő napja az adás-vételi szerződésnek a polgármesteri hivatal
hirdetőtábláján történő kifüggesztését követő nap. Az elővásárlási jog jogosultja a
közlés kezdő napjától számított 60 napos jogvesztő határidőn belül tehet az adásvételi szerződésre elfogadó, vagy az elővásárlási jogáról lemondó jognyilatkozatot.
Az elővásárlásra jogosult - ide nem értve a földalapkezelő szervezetet - a
jognyilatkozatát a jegyző részére személyesen adja át. A földalapkezelő szervezet a
jognyilatkozatát a jegyzőnek megküldi, vagy a földalapkezelő szervezet
képviseletében eljáró személy átadja a jegyzőnek. Az elővásárlási jogról való
lemondásnak kell tekinteni, ha az elővásárlásra jogosult az e bekezdésben
meghatározott határnapig nem nyilatkozik.”
„23. § (2) A mezőgazdasági igazgatási szerv - az (1) bekezdésben foglaltakon túl - az
okiratok beérkezésétől számított 15 napon belül döntést hoz az adás-vételi
szerződés jóváhagyásának a megtagadásáról akkor is, ha a jegyző által megküldött
okiratok alapján megállapítja az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó eljárási
szabályok megsértését.
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Az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a
haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási
szabályokról szóló 474/2013. (XII.12.) Korm. rendelet:
„3. § (4) A jegyző a 2. §-ban meghatározottak szerint benyújtott közzétételi kérelem
alapján, annak beérkezését követő 15 napon belül a benyújtott eredeti adás-vételi
szerződések közül a nem biztonsági okmányon szerkesztett szerződések egyikén
felismerhetetlenné teszi a Földforgalmi tv. 21. § (2) bekezdésében előírtak szerinti
természetes személyazonosító adatokat, és ezt a szerződéspéldányt függeszti ki. A
jegyző a kifüggesztett adás-vételi szerződésre rávezeti a kifüggesztés időpontját és
a Földforgalmi tv. 21. § (3) bekezdésében meghatározott, az elővásárlásra jogosult
jognyilatkozatának megtételére nyitva álló 60 napos határidő utolsó napját, azzal a
figyelemfelhívással, hogy e határidő jogvesztő.”
„5. § (1) A jegyző az adás-vételi szerződést a Földforgalmi tv. 21. § (3)
bekezdésében meghatározott 60 napos határidő utolsó napját követő legközelebbi
munkanapon veszi le a hirdetőtábláról.”

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény:
„8:3. § [A határidők számítása]
(3) Ha a határidő utolsó napja munkaszüneti nap, a határidő a következő
munkanapon jár le.”

2.

A tárgyban alkalmazott gyakorlat:
Az illetékes jegyzőhöz beérkezett közzétételi kérelem alapján a jegyző 15 napon
belül az un. anonimizált szerződéspéldányt a hirdetőtáblára kifüggeszti. A
kifüggesztett szerződéspéldányra rávezeti a kifüggesztés időpontját és az
elővásárlásra jogosult jognyilatkozatának megtételére nyitva álló 60 napos
határidő utolsó napját azzal a figyelemfelhívással, hogy e határidő jogvesztő. A
kifüggesztés napja nem számít bele a jogvesztő határidőbe, a 60 napos határidő
kezdő napja a kifüggesztést követő nap. A határidő utolsó napja tehát a
kifüggesztést követő naptól mint kezdő naptól naptári napokkal számított
hatvanadik nap.
Amennyiben 60. nap munkanapra esik, úgy ez a nap lesz a jogvesztő határidő.
Amennyiben a számított 60. nap munkaszüneti napra esik, úgy a jogvesztő
határidő a következő munkanapon jár le. (Pl. a hatvanadik nap szombatra esik,
akkor a jogvesztő határidő utolsó napja a soron következő hétfői nap, azaz ezt a
napot kell megjelölni a kifüggesztett szerződésen.)
A jegyző a hirdetményt a jogvesztő határidőt követő legközelebbi munkanapon
veszi le a hirdetőtábláról. Tehát amennyiben a munkanapra eső jogvesztő
határidőt munkanap követi, úgy ezen a napon kell levenni a hirdetményt, viszont
ha a jogvesztő határidőt munkaszüneti nap követi, úgy a hirdetményt csak a
legközelebbi munkanapon lehet levenni. (pl. ha a jogvesztő határidő péntekre
esik, akkor a hirdetményt hétfőn kell levenni).
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Tapasztalatunk szerint a legtöbb problémát az a helyzet jelenti, mikor is a
számított hatvanadik nap munkaszüneti napra esik, tehát ilyenkor a jogvesztő
határidő a következő munkanap és ilyenkor a hirdetmény levételének időpontja
pedig a határidő utolsó napját követő legközelebbi munkanap. (Pl. a hatvanadik
nap szombatra esik, akkor a jogvesztő határidő utolsó napja a soron következő
hétfő, azaz ezt a napot kell megjelölni a kifüggesztett szerződésen és a
hirdetmény levételének az ezt követő munkanapon, azaz kedden kell
megtörténnie.)
__________________
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MŰSZAKI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI
FŐOSZTÁLY TÁJÉKOZTATÓI

JÁTSZÓTÉRI ESZKÖZÖK
ÜZEMELTETÉSI FELTÉTELEINEK
PIACFELÜGYELETI ELLENŐRZÉSE
Szűcs Péter
fogyasztóvédelmi szakügyintéző
(Fogyasztóvédelmi Osztály)

A játék rendkívül fontos szerepet tölt be a gyermekek fejlődési folyamatában. A
játszótéren található játékok tanulást segítő eszközök, ismeretszerzést tesznek
lehetővé, teljesen kötetlen gyakorlási lehetőséget jelentenek. Segítenek a
tájékozódás, az egyensúly fejlesztésében, a magasság és távolság felmérésében, a
használatuk során végzett erőkifejtés növeli a fizikai erőt.

1.
2.

A játszótéri eszközök használata azonban különböző veszélyeket, kockázatokat is
magában rejt. Megfelelő, a szabványok előírásait figyelembe vevő tervezéssel,
anyagválasztással, telepítéssel és rendszeres karbantartással azonban egyes
veszélyek kizárhatóak, mások csökkenthetőek, minimalizálhatóak, elfogadható
szinten tarthatóak. A cél az, hogy játék közben a gyermekek ne szenvedhessenek
maradandó károsodást, a játszótereken ne történhessenek súlyos kimenetelű
balesetek.
A 2004. évet megelőzően hazánkban a területnek nem volt jogi szabályozása.
2004. február 1-jén lépett hatályba a játszótéri eszközök biztonságosságáról
szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet. A rendelet alapján a tulajdonosoknak
vagy üzemeltetőknek 2005. június 30-ig kellett elvégeztetniük kijelölt
szervezetekkel a hatályba lépés előtt telepített játszótéri eszközök első
ellenőrzését. Ezt követően a nem megfelelőnek értékelt játszótéri eszközöket
legkésőbb 2008. december 31-ig kellett a rendelet követelményeinek
megfelelőre átalakítaniuk. Ezen túlmenően a játszótéri eszközök tulajdonosai,
illetve üzemeltetői kötelesek a játszótéri eszközök ellenőrzését évente legalább
egyszer, a 2009. évtől legalább kétévente, 2012-től pedig már csupán négyévente
az arra kijelölt szervezettel elvégeztetni.
A vonatkozó előírások szerint csak olyan játszótéri eszköz telepíthető, illetve
vehető használatba, melyek megfelelnek a rájuk vonatkozó biztonságossági
követelményeknek. A biztonságosságot egy arra kijelölt vizsgáló szervezettel kell
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3.

ellenőriztetni, aki az eszköz biztonságosságát vizsgálatokon alapuló megfelelőségi
tanúsítvánnyal igazolja.
A játszótéri eszköz üzemeltetője a 2012. évi jogszabály-módosításig köteles volt
karbantartási és ellenőrzési tervet készíteni, az alábbiak szerint. Ez a kötelezettség
ugyan jelenleg már nem szerepel a vonatkozó jogszabályban, de javasolt ennek
működtetése, mert ezáltal jobban követhető és biztosítható a játszótéri eszközök
biztonságossága.
Rendszeres ellenőrzés szemrevételezéssel
Ez olyan, szemmel látható veszélyforrások felismerésére szolgál, amelyek a
vandalizmus, a használat vagy az időjárás hatásának a következményei: például
törött alkatrészek, széttört üvegek. Az erősen igénybe vett vagy a vandalizmus
által veszélyeztetett játszótereken ez a fajta ellenőrzés naponta szükséges lehet.
Operatív ellenőrzés
Olyan részletes ellenőrzés, amely az eszköz állékonyságának és működésének a
felülvizsgálatára terjed ki, különös tekintettel a bárhol fellépő kopásokra. Ezeket
az ellenőrzéseket 1-3 havonta vagy a gyártó utasítása szerint kell elvégezni.
Éves átfogó ellenőrzés
Az éves átfogó ellenőrzések során meg kell állapítani az eszköz, az alapok és a
felületek általános biztonsági állapotát, az időjárás hatását, a meglévő korhadást
vagy korróziót, továbbá az eszköz biztonságának minden változását az elvégzett
javítások vagy beépített, illetve cserélt alkatrészek következményeként.
A kijelölt szervezet által elvégzett időszakos ellenőrzés során
 megfelelőnek kell értékelni azt a játszótéri eszközt, amely megfelel a
biztonságossági követelményeknek;
 részben megfelelőnek kell értékelni azt a játszótéri eszközt, amely teljes
mértékben nem elégíti ki e rendelet követelményeit, de a hiányosság az
eszköz biztonságos használatát nem veszélyezteti;
 nem megfelelőnek kell értékelni azt a játszótéri eszközt, amely nem
felel meg a biztonságossági követelményeknek és az eszköz nem tehető
biztonságossá, kijavítása nem lehetséges.

4.

Az időszakos ellenőrzés eredményéről a vizsgáló szervezetnek időszakos
ellenőrzési jegyzőkönyvet kell kiállítania.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy az időszakos ellenőrzések során feltárt
hiányosságok a legtöbb esetben nem sorolhatók be a fenti kategóriákba. A
vizsgálati jegyzőkönyvek tanúsága szerint a megállapított hiányosságok miatt a
kifogásolt játszótéri eszközök nagy többsége balesetveszélyes ugyan, de a feltárt
hibák kijavíthatók. E miatt viszont nem sorolható be a részben megfelelő
kategóriába, mert az eszköz balesetveszélyes, ugyanakkor nem sorolható be a
nem megfelelő kategóriába sem, mert a hiba kijavítható.
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A vizsgáló szervezetekkel történő egyeztetés eredményeképpen az üzemeltetők
a „részben megfelelő/balesetveszélyes” minősítésekkel találkozhatnak a
vizsgálati jegyzőkönyvekben, mely azt mondja ki, hogy a játszótéri eszköz a
megtekintett állapotában balesetveszélyes, de javítással biztonságossá tehető.
A játszótéri eszköz üzemeltetője az időszakos ellenőrzést követően köteles
megtenni a szükséges intézkedéseket, amennyiben a vizsgálat hiányosságokat tár
fel. Ennek értelmében a részben megfelelő/balesetveszélyes eszközök esetében
intézkednie kell a hibák kijavítására, vagy amennyiben nem tudja, vagy nem
akarja a hibát kijavítani, akkor az eszköz elbontására. A balesetveszélyes játszótéri
eszköz további használatát köteles megakadályozni az eszköz biztonságossá
tételéig, illetve elbontásáig.
A nem megfelelőnek minősített, vagyis biztonságossá nem tehető eszközök
esetében az üzemeltetőnek intézkednie kell az eszköz használatának
megakadályozására, és annak elbontására vonatkozóan.

5.
6.

A játszótéri eszközökről, azok állapotáról, valamint az időszakos ellenőrzésekről –
a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet 6. számú melléklete szerinti adattartalommal –
az üzemeltetőnek nyilvántartást kell vezetnie. A nyilvántartásokat és az
intézkedést igazoló dokumentumokat a játszótéri eszköz üzemeltetőjének
legalább 10 éven keresztül meg kell őriznie. Az üzemeltető köteles a játszótéri
eszköz kijavítását, illetve elbontását a nyilvántartásban dokumentálni.
A nemzetgazdasági miniszter 7/2012. (IV. 18.) NGM rendelete, mely a játszótéri
eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendeletet módosítja, a
Magyar Közlöny 46/2012. számában jelent meg. Ennek értelmében az
üzemeltetők kötelesek 2012. augusztus 31-ig tájékoztatni az illetékes
fogyasztóvédelmi felügyelőségeket a játszóterek, illetve az azokon található
játszótéri eszközök számáról, valamint azok állapotáról. Bejelentési
kötelezettségüknek a rendelet 6. számú mellékletében megtalálható
nyilvántartási lap kitöltésével és megküldésével tehetnek eleget. A nyilvántartási
lap, a rendeletnek megfelelően, az NFH honlapján (www.nfh.hu) megtalálható.
A rendelet kimondja azt is, hogy az időszakos ellenőrzési jegyzőkönyvek egy
példányát a vizsgálatot végző kijelölt szervezetek kötelesek az ellenőrzést követő
15 napon belül megküldeni az illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőségek részére,
egy példányt pedig az üzemeltetőnek kötelesek átadni. A kijelölt szervezetek ezen
kötelezettségüknek az aláírt és lepecsételt jegyzőkönyv elektronikus úton történő
megküldésével tehetnek eleget. Csongrád megyében a Csongrád Megyei
Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztálya részére, a fogyasztovedelem@csongrad.gov.hu
elektronikus címre kell megküldeni a dokumentumokat.
A fentiekből kitűnik, hogy a játszótéri eszközök biztonságossága komoly vizsgálati,
bejelentési kötelezettséget és folyamatos feladatokat ró annak üzemeltetőjére,
illetve bejelentési kötelezettséget ír elő a kijelölt vizsgáló szervezetekre is.
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Példa javítható hiányosságokra
Éles, kiálló csavarvégek:
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Repedt műanyag alkatrészek:
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Az eszköz szerkezeti elemei repedtek, deformálódottak. Az ütéscsillapító talaj
tömör-kemény és gazos:

––––––––––––––––––
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NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY TÁJÉKOZTATÓI

A LEGIONELLA KÓROKOZÓ ÁLTAL
OKOZOTT FERTŐZÉSI KOCKÁZATOT
JELENTŐ KÖZEGEKRE, ILLETVE
LÉTESÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ
KOCKÁZAT ÉRTÉKELÉSÉRŐL
Népegészségügyi Főosztály

A Legionella-fajok által létrehozott emberi megbetegedéseket összefoglaló néven
legionellosisnak nevezzük. Klinikailag két kórforma különíthető el: a legionárius
betegség és a nem tüdőgyulladásos forma. A legionárius betegség vezető klinikai
tünete a tüdőgyulladás, amely magas lázzal és változatos tünetekkel társul,
gyakran életveszélyes állapot kialakulásához vezet. A nem tüdőgyulladásos forma
enyhébb lefolyású, influenzaszerű
tünetekkel járó, néhány nap alatt
spontán gyógyuló betegség.
A Legionella-fajok tünetmentes fertőzést is okozhatnak. Egyes becslések
szerint a populáció átfertőzöttsége 116%, ez az arány nagy valószínűséggel
földrajzi területenként változik. A közegészségügyi járványügyi megelőzést
szem előtt tartva szükségessé vált
olyan intézkedések hozatala, melyek ezt a kockázatot megfelelően kezelik, illetve
minimalizálják.
A legionella baktérium által okozott fertőzési kockázatot jelentő közegekre, illetve
létesítményekre vonatkozó közegészségügyi előírásokról az emberi erőforrások
miniszterének 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelete (továbbiakban: Rendelet)
rendelkezik. A rendelet a Magyar Közlöny 2015/167. számában található meg,
kihirdetését követő 90. napon, azaz 2016. február 04-én lépett hatályba.
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A Rendelet leglényegesebb tudnivalóit az alábbiakban foglaljuk össze:

1.
2.
0.

Felelősség
A jogszabályban foglalt előírások betartásáért a létesítmény üzemeltetője, illetve
annak hiányában a tulajdonosa felelős.
Főbb kockázati tényezők
 A Rendelet meghatározása alapján Legionella-expozíció szempontjából
kockázatot jelentő közeg: azon 20-50 °C közötti hőmérsékletű víz és az azt
tartalmazó berendezések vagy rendszerek, amelyek használata, működése,
bemutatása vagy karbantartása során aeroszol képződés lehetséges;
 Legionella-fertőzési kockázatot jelentő létesítmények: olyan közforgalmú
létesítmények, amelyekben Legionella-expozíció szempontjából kockázatot
jelentő közegek találhatóak;
 Fokozott Legionella-fertőzési kockázatot jelentő létesítmények: az előző
létesítmények közül az egészségügyi és szociális intézmények, kereskedelmi
szálláshelyek, nedves hűtőtornyok és azon közfürdők, ahol aeroszol előállító
meleg vizű medencét üzemeltetnek, különösen pezsgőmedencét,
élménymedencét, hidroterápiás kezelőt.
Kockázatot jelentő rendszerek:
– használati ivó- és melegvíz rendszerek,
– hűtőtornyok,
– pezsgőfürdők,
– szökőkutak (főként zárt téri)
– permetezők,
– kerti locsolók,
– nagynyomású vizes tisztítók,
– tűzoltásra alkalmas sprinkler rendszerek,
– párásítók,
– fogászati székek,
– lélegeztető készülékek,
– légkezelő és klímaberendezések (épületek, vonatok, buszok,
villamosok, repülők)

3.

Eljárás


A Legionella-fertőződési kockázatot jelentő létesítményekben, ill. fokozott
Legionella-fertőződési kockázatot jelentő létesítményekben egységes
módszertan szerint fel kell mérni a Legionella-fertőződési kockázatot. A
kockázatbecslési dokumentáció kötelező tartalmi elemeit a jogszabály 1.
számú melléklete tartalmazza. Azokra az objektumokra
– melyek a Rendelet hatálybalépésekor működtek, ezt a
kockázatelemzést egy éven belül kell elkészíteni,
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– új létesítmények esetében a használatbavételi engedély jogerőre
emelkedését követő 2 hónapon belül kell az üzemeltetőnek az
említett elemzést elkészíteni.
Azon Legionella-fertőzési kockázatot jelentő létesítmények esetében, ahol a
kockázatbecslés magas kockázatot állapít meg, ill. a fokozott Legionellafertőzési kockázatot jelentő létesítményekben az Országos Közegészségügyi
Központ Módszertani útmutatójában meghatározott gyakorisággal
monitoringot (laboratóriumi vizsgálat) kell végezni. Különböző monitoring
vizsgálati gyakoriságokat határoz meg a jogszabály pl. használati melegvíz
rendszerek, közfürdők, nedves hűtőtornyok esetén.
A kockázatbecslés alapján indokolt esetben kockázatkezelési intézkedéseket
kell végrehajtani a fertőződés megelőzése érdekében a jogszabály 2. számú
melléklete szerint.


A Magyarország területén működő nedves hűtőtornyokat az Országos
Tisztifőorvosi Hivatal (a továbbiakban: OTH) által működtetett elektronikus
rendszeren keresztül az üzemeltetőnek, ennek hiányában a tulajdonosnak
be kell jelentenie az OTH részére a Rendeletben meghatározott adatok
megadásával.
a) az üzemeltető, ennek hiányában a tulajdonos neve, székhelye vagy
lakcíme,
b) a létesítmény címe (település irányítószáma, neve, a közterület
megnevezése, helyrajzi szám), ahol a hűtőtorony működik,
c) a hűtőtorony: ca) gyártója, cb) típusa, típusszáma, cc) gyártásának
éve, cd) megnevezése, ce) kialakítása (zárt vagy nyitott), valamint
d) a rendszer térfogata.
A Rendelet
– hatálybalépésekor működő nedves hűtőtornyot a Rendelet
hatálybalépésétől számított 6 hónapon belül,
– hatálybalépését követően létesítendő nedves hűtőtornyot a
használatbavételi engedély jogerőre emelkedését követő 15 napon
belül
kell bejelenteni a www.antsz.hu honlapon.

4.

Módszertani segítség
A jogszabályi előírások teljesítése érdekében az Országos Közegészségügyi
Központ Módszertani útmutatót készített, mely segítséget nyújthat a Legionellafertőződési kockázattal járó létesítményt üzemeltetőnek, tulajdonosnak. Ez az
anyag a www.oki.wesper.hu honlapon (ezen belül a dokumentumtárban, a
legionárius betegség kategóriában: „legionella módszertani útmutató 2016
néven”) található meg és onnan letölthető.
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5.

Ellenőrzés
A legionella szempontjából kockázatot jelentő közegeket, fertőzési kockázatot
jelentő létesítményeket a kormányhivatalok járási hivatalainak Népegészségügyi
Osztályai ellenőrzik. A jogszabály türelmi időt is biztosít, mely értelmében az
Osztályok a Rendelet (2016. február 4-i) hatálybalépésétől számított egy évig
mellőzik az egészségügyi bírság kiszabását a Rendeletben foglaltak megsértése
esetén.
__________________
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ELEKTRONIKUS KAPCSOLATTARTÁS
A KORMÁNYHIVATALLAL ÉS A
BÍRÓSÁGGAL A GYAKORLATBAN
Kiss Anna
informatikai referens
(Informatikai Osztály)
és
Dr. Hajnal Péter
törvényességi felügyeleti szakügyintéző
(Törvényességi Felügyeleti Osztály)

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 2016. július 1-jén hatályba
lépett változásainak következtében kötelezővé vált az elektronikus
kapcsolattartás a közigazgatási perekben, illetve a jegyző birtokvédelmi ügyben
hozott határozatának megváltoztatása iránti perekben a jogi képviselővel eljáró
fél és belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet számára. Ennek
kapcsán az első fokon eljáró közigazgatási szervnek hivatali kapun keresztül kell
továbbítania a keresetlevelet és mellékleteit a másodfokú szerv, illetve
közvetlenül a bíróság felé.

1.
2.
3.

Erre tekintettel az önkormányzatok számára kötelező elektronikus
kapcsolattartással összefüggésben felmerült eddigi gyakorlati kérdések
vonatkozásában kívánunk tájékoztatást nyújtani.
Az önkormányzatok által beadványok fogadásra megadott hivatali kapukat
okvetlenül szükséges folyamatosan figyelemmel kísérni, mivel a Pp. 330. § (2)
bekezdése szerint 5, de végrehajtás felfüggesztését kérő kereset esetén 3 (!)
naptári napon belül az iratot fel kell terjeszteni a másodfokon eljáró szervnek. A
benyújtás időpontjáról a benyújtó igazolást kapott.
A kormányhivatalok maguk állították be a fogadó hivatali kapukat. Lényeges,
hogy minden megadott hivatali kaput figyelni kell, mert egy 3 napos határidejű
ügynél eleve nehéz a határidő betartása. Ha szükséges, a megadott hivatali kapuk
változtathatók. Kiemelten fontos, hogy folyamatosan figyelt fogadási pontok
működjenek a hivataloknál.
A beadvány egy „.krx” kiterjesztésű fájl, ami valójában általánosan elérhető
programokkal kezelhető tömörített állomány (fájl), „.zip” formátum. Ebből a
tömörített állományból kell a kapott dokumentumokat (űrlapot, kísérőlapot,
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

csatolmányokat) kinyerni. Ennek a módszere függ a helyi informatikai
környezettől (pl.: Microsoft, Linux). A beadvány mérete jelenleg nem haladhatja
meg a 30 MB-ot.
Amennyiben az irat eredeti aktája tisztán papír formájú, elég a beadvány
kísérőlapját kinyomtatni, az iktatószámot azon feltüntetni („bélyegezni”), hogy az
iratkötegből kitűnjön, egy elektronikus dokumentum is tartozik hozzá.
A kapott beadvány formai megfelelőségének ellenőrzése során hasonlóan kell
eljárni, mintha azt papír alapon nyújtották volna be. Itt is ellenőrizni kell, hogy
amely iratnál ez szükséges (például keresetlevél, ügyvédi meghatalmazás), ott a
hitelesítés rendben van-e.
a) Az azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH) esetén
ez a PDF dokumentumhoz csatolt igazolás ellenőrzéséből, illetve az
elektronikus aláírás érvényességének ellenőrzéséből áll.
b) Az ügyvédek saját aláíró kártyával hitelesített (azaz minősített
elektronikus aláírással ellátott), nem PDF formátumú dokumentumot is
beküldhetnek. Ennek megtekintése és ellenőrzése csak külön
programmal lehetséges. Mindkét hazai hitelesítésszolgáltató (Microsec,
Netlock) ingyenesen biztosít ilyen ellenőrző programot. A helyi
informatikának ilyen ellenőrző programot a beadványokat ellenőrző
munkahelyeken biztosítania kell.
A kapott beadványt (.krx) és az elektronikusan rendelkezésre álló hivatalos
dokumentumokat (egy papíron hozott határozat Word formátuma nem minősül
annak) a hivatalban szokásos módon kell a határidőn belül a másodfokon eljáró
szervnek továbbítani.
A papíron lévő iratanyagot is meg kell küldeni a másodfok számára az
iratkezelési szabályok figyelembe vételével, mivel a másodfok köteles azt a
bíróságnak továbbítani.
Csak a nem természetes személyek és jogi képviselők esetén kötelező az
elektronikus kapcsolattartás. Természetes személy papíron is benyújthat
keresetlevelet, ezt az első fokon eljáró hatóságnak kell digitalizálnia, s a
másodfokra már csak az elektronikus változatot küldheti tovább.
Azokban az ügykörökben (önkormányzati adóhatósági ügyek, kereskedelmi
ügyeken belül a vásár, piac engedélyezése, vízgazdálkodási hatósági jogkör,
természetvédelmi hatósági jogkör, hulladékgazdálkodási jogkör, építésügyi
hatósági jogkör a járásszékhely települések esetében), ahol a jegyzők jártak el
első fokon, és a kormányhivatal jár el másodfokon, a jegyzőtől a
kormányhivatalhoz történő felterjesztésre is kialakításra került egy IKR-es
űrlap, amin a jegyző a hozzá benyújtott dokumentumokat felterjesztheti.
Lényeges, hogy a jegyző a hozzá OBH-s ÁNYK űrlapon benyújtott
adatszerkezetet NE küldje meg a kormányhivatalnak, ugyanis az ÁNYK űrlapot a
kormányhivatal nem tudja kezelni, mivel a titkosítása miatt csak a fogadó
önkormányzatnál tudják olvasni. A jegyzőnek a kapott beadványból az ÁNYK
52/73

PÉNZÜGYI ÉS GAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY TÁJÉKOZTATÓI · CSMKH HIVATALI TÁJÉKOZTATÓ · 2016. SZEPTEMBER

11.
12.
13.

program segítségével elő kell állítania az űrlap PDF formáját, készíteni egy
kísérő lapot, amiben a beadvány érkezési idejét feltünteti. A felterjesztésre két
lehetősége van:
a) az IKR felületen a felterjesztésre szolgáló űrlapot tölti ki (ehhez is
ügyfélkapus azonosítás kell, de a hivatali kapu miatt ilyennel
rendelkeznie kell), ahhoz csatolja a felterjesztendő dokumentumokat, és
a beküld paranccsal felterjeszti (ez a preferált forma), vagy
b) az űrlapot, kísérőlapot, valamint az űrlaphoz csatolt állományokat (ez
utóbbiakat változtatás nélkül) egy .zip állományba tömörítve hivatali
kapu – hivatali kapu kapcsolattal küldi meg a kormányhivatal megfelelő
hivatali kapujába.
A papír formában rendelkezésre álló iratokat az elektronikus feltöltéssel
párhuzamosan, időveszteség nélkül szükséges megküldenie.
Innentől kezdve a kormányhivatal lényegében azonos módon dolgozza fel, mint
ha saját elsőfokú hatóságától kapta volna a beadványt (.krx fájból, vagy átnevezés
nélkül .zip fájlból).
Jegyzői birtokvédelmi ügy
A jegyző által hozott birtokvédelmi határozat megváltoztatása iránti kereset
esetén az önkormányzat által rendelkezésre bocsátott P26 ÁNYK űrlap ügyfél
általi ÁNYK programmal történő kitöltését, és az adott önkormányzat hivatali
kapujába történő beküldését követően a jegyző az önkormányzat hivatali
kapuján keresztül terjeszti be az ügy irataival együtt a bírósághoz a
keresetlevelet.
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Feladatcsoport

Ügytípus

Eljárási
cselekmény

Járási hivatalhoz
történő
keresetlevélbeterjesztés
közigazgatási per
indításához

Közigazgatási pert
indító keresetlevél
beterjesztése a
járási hivatalhoz

Megyei kormányhivatalhoz történő
keresetlevélbeterjesztés
közigazgatási per
indításához

Első fokon eljáró
hatósághoz benyújKeresettott keresetlevél
levél feltermásodfokon eljáró
jesztése
hatósághoz történő
felterjesztése

Megyei kormányhivatalhoz történő
keresetlevélbeterjesztés
közigazgatási per
indításához
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Közigazgatási pert
indító keresetlevél
beterjesztése a
megyei kormányhivatalhoz

Keresetlevél
beterjesztése

Keresetlevél
beterjesztése

Beterjesztő

Beterjesztő teendője

Eljáró hatóság

 Ügyfél
 Önkormányzat
 Egyéb
hatóság

1. A csomag létrehozása
Az irat adatainak
rögzítése az ÁNYK-ban az
OBH K01
nyomtatványában
2. A csomag továbbítása
Hivatali Kapun az illetékes
Járási Hivatal részére:
JH06CSONGR
JH06HODMEZ
JH06KISTEL
JH06MAKOI
JH06MORAHA
JH06SZEGED
JH06SZENTE

 Önkormányzat
 Járási
hivatal
 Egyéb
hatóság

1. A csomag létrehozása
Az irat adatainak
rögzítése az ÁNYK-ban az
 Megyei
OBH K01
kormánynyomtatványában
hivatal
2. A csomag továbbítása
Hivatali Kapun a Kormányhivatalnak: CSMKH

 Önkormányzat
 Járási
hivatal
 Egyéb
hatóság

 Járási
hivatal

1. A csomag létrehozása
Az irat adatainak
rögzítése az ÁNYK-ban az
 Megyei
OBH K01
kormánynyomtatványában
hivatal
2. A csomag továbbítása
Hivatali Kapun a Kormányhivatalnak: CSMKH

Eljáró hatóság teendője
1. Az érkezett irat/csomag
fogadása
a) Ha papíron érkezett, az
irat adatainak rögzítése
az ÁNYK-ban az OBH
XXX nyomtatványában
b) Ha elektronikus úton
érkezett, a csomag
kibontása
2. A küldemény továbbítása
A létrehozott/kibontott
KR(x) fájlból új csomag
képzése és továbbítása
Hivatali Kapun a Kormányhivatalnak: CSMKH
1. Az érkezett csomag
fogadása
A csomag kibontása
2. A küldemény továbbítása
A létrehozott/kibontott
KR(X) fájlból új csomag
képzése és továbbítása
Hivatali Kapun a Kormányhivatalnak: CSMKH

Határidő
330. § (2) […] Az elsőfokú
közigazgatási szerv a
keresetlevelet az ügy
irataival együtt ÖT NAPON
BELÜL felterjeszti a
másodfokú közigazgatási
határozatot hozó szervhez
[…]. Ha a keresetlevél a
végrehajtás
felfüggesztésére irányuló
kérelmet is tartalmaz, […]
HÁROM NAPON BELÜL
terjeszti fel […]

330. § (2) […] ÖT NAPON
BELÜL felterjeszti […]. Ha a
keresetlevél a végrehajtás
felfüggesztésére irányuló
kérelmet is tartalmaz, […]
HÁROM NAPON BELÜL
terjeszti fel […]

330. § (2) […] ÖT NAPON
BELÜL felterjeszti […]. Ha a
keresetlevél a végrehajtás
1. Az érkezett csomag
felfüggesztésére irányuló
fogadása
kérelmet is tartalmaz, […]
A csomag kibontása
HÁROM NAPON BELÜL
2. A küldemény továbbítása
terjeszti fel […]
A létrehozott/kibontott
(3) Ha a keresetet az első
KR(X) fájlból új csomag
fokon eljáró közigazgatási
képzése és továbbítása
szerv ellen kell megindítani,
Hivatali Kapun a Kormánya (2) bekezdés alkalmazása
hivatalnak: CSMKH
során rá a másodfokú
szervre vonatkozó
rendelkezések irányadók.
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Feladatcsoport

Ügytípus

Eljárási
cselekmény

Közigazgatási per
indítása

Közigazgatási pert
indító keresetlevél
beterjesztése a
bírósághoz

Keresetlevél
beterjesztése

Jegyző
birtokvédelmi
ügyben hozott
határozatának
megváltoztatása
iránti per indítása

A keresetlevél
benyújtása a
birtokvédelmi
határozatot hozó
jegyzőhöz

Keresetlevél
beterjesztése

––––––––––––––––––
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Beterjesztő

 Önkormányzat
 Kormányhivatal
 Egyéb
hatóság

 Önkormányzat

Beterjesztő teendője

Eljáró hatóság

1. Az érkezett irat/csomag
fogadása
a) Ha papíron érkezett,
akkor az irat
adatainak rögzítése
az ÁNYK-ban az OBH
nyomtatványában
b) Ha elektronikus úton
 OBH
érkezett, a csomag
kibontása
2. A küldemény továbbítása
A létrehozott/kibontott
KR(x) fájlból új csomag
képzése és továbbítása
Hivatali Kapun az OBHnak: OBHGEPI
1. Az érkezett irat/csomag
fogadása
a) Ha papíron érkezett,
akkor az irat
adatainak rögzítése
az ÁNYK-ban az OBH
nyomtatványában
b) Ha elektronikus úton
 OBH
érkezett, a csomag
kibontása
2. A küldemény továbbítása
A létrehozott/kibontott
KR(x) fájlból új csomag
képzése és továbbítása
Hivatali Kapun az OBHnak: OBHGEPI

Eljáró hatóság teendője

Határidő

 OBH továbbítja
az elektronikus csomagot
az illetékes bíróság
részére

–

 OBH továbbítja
az elektronikus csomagot
az illetékes bíróság
részére

Pp. 341/F. § (2) A jegyző a
keresetlevelet az ügy
irataival együtt nyolc napon
belül a bírósághoz
felterjeszti.

HIVATALI ELÉRHETŐSÉGEK

KORMÁNYABLAKOK
CSONGRÁD MEGYÉBEN

Csongrádi Járási Hivatal

6640 CSONGRÁD, Justh Gyula u. 2/b

Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal

6800 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, Ady Endre u. 14.

Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal (Mindszent) 6630 MINDSZENT, Köztársaság tér 6.
Kisteleki Járási Hivatal

6760 KISTELEK, Árpád u. 3.

Makói Járási Hivatal

6900 MAKÓ, Széchenyi tér 22.

Mórahalmi Járási Hivatal

6782 MÓRAHALOM, Millenniumi sétány 17.

Szegedi Járási Hivatal (Szeged Nova)

6726 SZEGED, Szőregi út 80.

Szegedi Járási Hivatal (Megyeháza)

6722 SZEGED, Rákóczi tér 1.

Szegedi Járási Hivatal (TESCO Szeged Extra)

6724 SZEGED, Rókusi krt. 42-64.

Szentesi Járási Hivatal

6600 SZENTES, Kossuth tér 6.

NYITVA TARTÁS:

Csongrád, Hódmezővásárhely,
Kistelek, Makó, Mindszent,
Mórahalom, Szentes

hétfő

7 - 17

7 - 17

kedd

8 - 16

8 - 20

szerda

8 - 16

8 - 20

csütörtök

8 - 18

8 - 18

péntek

8 - 12

8 - 20

––––––––––––––––––
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Szeged
3 helyen
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A CSONGRÁD MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL VEZETŐINEK
ELÉRHETŐSÉGEI
Kiemelten jelezve a legutóbb közölt (2016. július 29-ei) állapothoz képest bekövetkezett változások
KÖZPONTI ELÉRHETŐSÉGEK
postacím: 6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
telefon: 62/562-606
fax: 62/562-601
e-mail: vezeto@csongrad.gov.hu
E-mail címeink végződése (a kormányhivatalok levelezőrendszerének országos egységesítése folytán)
2016. július 1-je óta @csongrad.gov.hu.

SZERVEZETI EGYSÉG

VEZETŐ

Kormánymegbízott

dr. Juhász Tünde

Főigazgató

(nincs kinevezve)

Igazgató

Zakar Péter
Balogh Diána

Kormánymegbízotti Kabinet
Titkárság

Gyura Szabina
Tóth Renáta

Biztonsági vezető
Kommunikációs vezető

Farkas Gábor
Varga Márta
Meleg Károly titkár

Védelmi Bizottság Titkársága

Belső Ellenőrzési Osztály
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Csepregi Balázs
titkár-helyettes
Herczegh Róbert
László

TELEFON

E-MAIL

62/562-607
30/250-8973

juhasz.tunde

62/562-654
70/436-1518
62/562-684
30/613-1001
62/562-606
30/817-5320
62/562-606
30/626-1020

zakar.peter

62/562-605

@csongrad.gov.hu

@csongrad.gov.hu

balogh.diana
@csongrad.gov.hu

gyura.szabina
@csongrad.gov.hu

toth.renata
@csongrad.gov.hu

farkas.gabor.szeged
@csongrad.gov.hu

62/562-604
70/337-2689
62/621-450
70/436-2311
62/621-452
30/903-8381

varga.marta

62/621-437
70/436-4008

herczegh.robert

@csongrad.gov.hu

meleg.karoly
@csongrad.gov.hu

csepregi.balazs
@csongrad.gov.hu
@csongrad.gov.hu
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SZERVEZETI EGYSÉG

Családtámogatási és
Társadalombiztosítási Főosztály
Családtámogatási
Osztály
Egészségbiztosítási
Osztály 1.
Egészségbiztosítási
Osztály 2.
Nyilvántartási és
Ellenőrzési Osztály
Nyugdíj-megállapítási és
Adategyeztetési Osztály
Rehabilitációs Ellátási
és Szakértői Osztály
Élelmiszerlánc-biztonsági és
Földművelésügyi Főosztály
Élelmiszerlánc-biztonsági, Minőségellenőrzési
és Felügyeleti Osztály
Földművelésügyi
Osztály
Járványügyi és
Állatvédelmi Osztály
Növény- és
Talajvédelmi Osztály
Építésügyi, Hatósági, Oktatási
és Törvényességi Felügyeleti
Főosztály
Oktatási és Hatósági
Osztály

VEZETŐ

TELEFON

Pintér Tamásné

62/680-757
70/382-3252

Tóth Ferencné fvh.

62/680-260

Biczók Gyöngyi

62/680-202

Sápiné dr. Török
Magdolna
dr. Janiné Lados
Dóra
Lévai Balázs
Pintér Tamásné
főosztályvezető
dr. Lamperné dr.
Horváth Éva

62/680-366
62/680-231
62/680-307
62/680-757
62/680-800
30/380-22-02

dr. Bartókné dr.
Lamper Csilla

62/680-810

dr. Kovács Gábor

62/680-784

dr. Pollákné dr.
Faragó Katalin

62/680-800

Borcsik Zoltán

62/535-740

dr. Bangha Ágnes

62/680-683
70/382-9177

dr. Bereczky
Katalin fvh.

62/562-626

Építésügyi Osztály

Sári Zsolt

62/680-120

Törvényességi
Felügyeleti Osztály

dr. Semperger
Zsolt

62/562-685

Budai László

62/561-500
30/677-7875

Alapkezelő Osztály

Tóth Aranka fvh.

62/561-508

Közfoglalkoztatási
Osztály

Janovics Péter

62/561-552

Foglalkoztatási Főosztály

Munkaerőpiaci Osztály Bakos László Attila

62/561-502

Munkavédelmi és
Munkaügyi Ellenőrzési
Osztály

62/680-541

58/73

dr. Horesnyi
Julianna

E-MAIL
pinter.tamasne
@csongrad.gov.hu

toth.ferencne
@csongrad.gov.hu

biczok.gyongyi
@csongrad.gov.hu

sapine.magdolna
@csongrad.gov.hu

lados.dora
@csongrad.gov.hu

levai.balazs
@csongrad.gov.hu

pinter.tamasne
@csongrad.gov.hu

horvath.eva
@csongrad.gov.hu

lamper.csilla
@csongrad.gov.hu

kovacs.gabor
@csongrad.gov.hu

farago.katalin
@csongrad.gov.hu

borcsik.zoltan
@csongrad.gov.hu

bangha.agnes
@csongrad.gov.hu

bereczky.katalin
@csongrad.gov.hu

sari.zsolt
@csongrad.gov.hu

semperger.zsolt
@csongrad.gov.hu

budai.laszlo
@csongrad.gov.hu

toth.aranka
@csongrad.gov.hu

janovics.peter
@csongrad.gov.hu

bakos.laszlo
@csongrad.gov.hu

horesnyi.julianna
@csongrad.gov.hu
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SZERVEZETI EGYSÉG

Földhivatali Főosztály
Ingatlan-nyilvántartási
Osztály
Földügyi és Földmérési
Osztály
Gyámügyi és Igazságügyi
Főosztály
Szociális és Gyámügyi
Osztály
Igazságügyi Osztály
Jogi és Koordinációs Főosztály
Humánpolitikai
Osztály
Jogi és Koordinációs
Osztály
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály
Környezetvédelmi
Hatósági és Komplex
Engedélyezési Osztály
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Szakértői Osztály
Műszaki Engedélyezési és
Fogyasztóvédelmi Főosztály
Mérésügyi és Műszaki
Biztonsági Osztály
Fogyasztóvédelmi
Osztály

VEZETŐ

TELEFON

Tóth Zoltán

62/680-150
70/436-1524

dr. Regős Edit fvh.

62/680-157

dr. Bódi Róbert

62/680-160

dr. Mezey Róbert

62/562-611
20/935-3344

dr. Novaszel
Noémi fvh.

62/562-613

dr. Morvai Márta

62/680-522

dr. Pap Ágnes

62/562-660
70/436-2239

Németh Tímea

62/562-621

dr. Baunoch
Magdolna

62/562-695

dr. Bangha Ágnes

62/680-683
70/382-9177

dr. Mader Balázs

62/681-656

fvh.

dr. Petrovics
György

62/681-679

(2016.10.01-től)

Szeri István

62/681-607
70/339-0383

Kelemen János fvh.

62/680-382

Petrik Sándor

62/680-532

Közlekedési Osztály

Hunya Péter

62/681-612

Útügyi Osztály

Márta János

62/681-611

dr. Bosnyákovits
Tünde
dr. Veszelovszki
Andrea fvh.

62/681-702
70/680-5587

dr. Kiss Edit

62/681-716

dr. Kátai Andrea

62/681-763

Népegészségügyi Főosztály
Járványügyi és
Igazgatási Osztály
Közegészségügyi
Osztály
Laboratóriumi Osztály

59/73

62/681-703

E-MAIL
toth.zoltan
@csongrad.gov.hu

regos.edit
@csongrad.gov.hu

bodi.robert
@csongrad.gov.hu

mezey.robert
@csongrad.gov.hu

novaszel.noemi
@csongrad.gov.hu

morvai.marta
@csongrad.gov.hu

pap.agnes
@csongrad.gov.hu

nemeth.timea
@csongrad.gov.hu

baunoch.magdolna
@csongrad.gov.hu

bangha.agnes
@csongrad.gov.hu

mader.balazs
@csongrad.gov.hu

petrovics.gyorgy
@csongrad.gov.hu

szeri.istvan
@csongrad.gov.hu

kelemen.janos
@csongrad.gov.hu

petrik.sandor
@csongrad.gov.hu

hunya.peter
@csongrad.gov.hu

marta.janos
@csongrad.gov.hu

bosnyakovits.tunde
@csongrad.gov.hu

veszelovszki.andrea
@csongrad.gov.hu

kiss.edit
@csongrad.gov.hu

katai.andrea
@csongrad.gov.hu
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SZERVEZETI EGYSÉG

VEZETŐ

Pénzügyi és Gazdálkodási
Schleining Ibolya
Főosztály
Beszerzési, Beruházási
Szabó Gábor fvh.
és Üzemeltetési Osztály
Zakar Péter
Informatikai Osztály
mb. igazgató

TELEFON
62/621-467
30/218-63-59
62/621-475
62/562-654

Pénzügyi Osztály

Fődi Edit

62/562-693

Számviteli és
Támogatási Osztály

Mátó Melinda

62/562-674

dr. Szubally Brúnó

63/814-711
70/436-2310

Kormányablak Osztály

dr. Vér Trisztián hvh.

63/814-717

Foglalkoztatási Osztály

Németh Anna

63/814-741

Földhivatali Osztály

Bagi Rita

63/814-722

Hatósági és Gyámügyi
Osztály

dr. Ágoston István

63/814-705

CSONGRÁDI Járási Hivatal

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI
Járási Hivatal

dr. Szegény Judit
hvh.

62/681-004
70/509-0442

Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi Osztály

dr. Borka Attila

62/681-072

Foglalkoztatási Osztály
Földhivatali Osztály
Hatósági és Gyámügyi
Osztály
Népegészségügyi
Osztály

60/73

schleining.ibolya
@csongrad.gov.hu

szabo.gabor
@csongrad.gov.hu

zakar.peter
@csongrad.gov.hu

fodi.edit
@csongrad.gov.hu

mato.melinda
@csongrad.gov.hu

szubally.bruno
@csongrad.gov.hu

ver.trisztian
@csongrad.gov.hu

nemeth.anna
@csongrad.gov.hu

bagi.rita
@csongrad.gov.hu

agoston.istvan
@csongrad.gov.hu

(nincs kinevezve)

Kormányablak Osztály

Építésügyi Osztály

E-MAIL

Mányainé Piti
Gabriella
Törjékné Pásztor
Ildikó
Vácziné Horváth
Mária

62/681-015
62/246-242
62/681-054

dr. Székely Éva

62/681-005

dr. Hodoniczkiné
dr. Gilyán Judit

62/681-046

szegeny.judit
@csongrad.gov.hu

borka.attila
@csongrad.gov.hu

manyaine.gabriella
@csongrad.gov.hu

torjekne.ildiko
@csongrad.gov.hu

vaczine.maria
@csongrad.gov.hu

szekely.eva
@csongrad.gov.hu

gilyan.judit
@csongrad.gov.hu
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SZERVEZETI EGYSÉG

VEZETŐ

TELEFON

dr. Szalai Gabriella

62/681-303
70/454-8887

Kormányablak Osztály

dr. Kiss Zsuzsanna

62/681-301

Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi Osztály

dr. Tóth Erika

62/681-321

Foglalkoztatási Osztály

Csehek Ágnes

62/257-515

Hatósági és Gyámügyi
Osztály

Lévai Anikó

62/681-304

dr. Égető Gábor

62/681-424
70/450-3113

egeto.gabor

62/681-428
70/436-22-47
62/213-553
62/681-472

lakatostoth.andor

KISTELEKI Járási Hivatal

MAKÓI Járási Hivatal

hvh.

Hatósági és Gyámügyi
Osztály

dr. Lakatos-Tóth
Andor hvh.

Foglalkoztatási Osztály

Szalai Szilvia

Földhivatali Osztály

Elek Róbert

62/681-456

Kormányablak és
Okmányirodai Osztály

Molnár Renáta

62/561-694

dr. Szántó Mária

62/681-350
70/454-8872

MÓRAHALMI Járási
Hivatal
Foglalkoztatási Osztály
Földhivatali Osztály

Ivanovné Makovits
Tünde hvh.
dr. BölcskeiMolnár Katalin

62/280-126
62/681-385

Hatósági és Gyámügyi
Osztály

dr. Csala Éva

62/681-352

Kormányablak Osztály

Nógrádiné Bálint
Melinda

62/681-356

61/73

E-MAIL
szalai.gabriella
@csongrad.gov.hu

kiss.zsuzsanna
@csongrad.gov.hu

toth.erika
@csongrad.gov.hu

csehek.agnes
@csongrad.gov.hu

levai.aniko
@csongrad.gov.hu

@csongrad.gov.hu

@csongrad.gov.hu

szalai.szilvia
@csongrad.gov.hu

elek.robert
@csongrad.gov.hu

molnar.renata
@csongrad.gov.hu

szanto.maria
@csongrad.gov.hu

makovits.tunde
@csongrad.gov.hu

bolcskeimolnar.katalin
@csongrad.gov.hu

csala.eva
@csongrad.gov.hu

balint.melinda
@csongrad.gov.hu
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SZERVEZETI EGYSÉG

VEZETŐ

TELEFON

dr. Holubán Csilla

62/680-075
70/454-8874

Szepesiné dr.
Hidvégi Julianna hvh.

62/562-653

Csányi Zsolt

70/490-6062

dr. Tihanyi Zala

62/680-830

Masa Ferenc

62/680-130

Foglalkoztatási Osztály

Borbélyné Nagy
Mária

62/561-581

Földhivatali Osztály

dr. Német Tünde

62/680-170

SZEGEDI Járási Hivatal
Kormányablak és Okmányirodai Osztály 1.
Kormányablak és Okmányirodai Osztály 2.
Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi Osztály
Építésügyi és
Örökségvédelmi
Osztály

Gyámügyi Osztály
Hatósági Osztály
Népegészségügyi
Osztály

Lantainé dr.
Szecskó Nóra
Palágyiné dr.
Gömöri Katalin
dr. Kovács Ferenc
János

62/680-023
62/561-629
62/681-759

dr. Tóth Flórián

63/814-776
30/459-7478

Hatósági és Gyámügyi
Osztály
Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi Osztály

dr. Verasztó József

63/814-770

dr. Lehoczky János

63/814-786

Foglalkoztatási Osztály

Tonnes Zsolt

63/312-256

Földhivatali Osztály

Bertus Mária

63/814-794

Kormányablak és
Okmányirodai Osztály
Népegészségügyi
Osztály

dr. Csupernyák
Csilla

63-814-759

dr. Szécsényi Réka

63/400-175

SZENTESI Járási Hivatal

hvh.

––––––––––––––––––

62/73

E-MAIL
holuban.csilla
@csongrad.gov.hu

hidvegi.julianna
@csongrad.gov.hu

csanyi.zsolt
@csongrad.gov.hu

tihanyi.zala
@csongrad.gov.hu

masa.ferenc
@csongrad.gov.hu

nagy.maria
@csongrad.gov.hu

nemet.tunde
@csongrad.gov.hu

szecsko.nora
@csongrad.gov.hu

gomori.katalin
@csongrad.gov.hu

kovacs.ferenc
@csongrad.gov.hu

toth.florian
@csongrad.gov.hu

veraszto.jozsef
@csongrad.gov.hu

lehoczky.janos
@csongrad.gov.hu

tonnes.zsolt
@csongrad.gov.hu

bertus.maria
@csongrad.gov.hu

csupernyak.csilla
@csongrad.gov.hu

szecsenyi.reka
@csongrad.gov.hu
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A CSONGRÁD MEGYEI
ÁLLAMIGAZGATÁSI KOLLÉGIUM
TAGJAI
Kiemelten jelezve a legutóbb közölt (2016. július 29-ei) állapothoz képest bekövetkezett változások

SZERVEZET

VEZETŐ

Csongrád Megyei
Kormányhivatal
kormánymegbízottja

Dr. Juhász Tünde
kormánymegbízott

CSMKH
főigazgatója

(nincs kinevezve)

CSMKH
igazgatója

LEVELEZÉSI CÍM

TELEFON

6722 Szeged,
Rákóczi tér 1.

62/562-607

Zakar Péter
mb. igazgató

6722 Szeged,
Rákóczi tér 1.

62/562-654

CSMKH
Belső Ellenőrzési
Osztály

Herczegh Róbert
mb. osztályvezető

6722 Szeged,
Rákóczi tér 1.

62/621-437

CSMKH
Családtámogatási és
Társadalombiztosítási
Főosztály

Pintér Tamásné
főosztályvezető

6723 Szeged,
Sólyom u. 2.

62/680-757

6724 Szeged,
Vasas Szent
Péter u. 9.

62/680-800

CSMKH
Dr. Lamperné dr.
ÉlelmiszerláncHorváth Éva
biztonsági és Földfőosztályvezető
művelésügyi Főosztály

63/73

E-MAIL
juhasz.tunde
@csongrad.gov.hu

zakar.peter
@csongrad.gov.hu

herczegh.robert
@csongrad.gov.hu

pinter.tamasne
@csongrad.gov.hu

horvath.eva
@csongrad.gov.hu
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SZERVEZET

VEZETŐ

LEVELEZÉSI CÍM

TELEFON

CSMKH
Építésügyi, Hatósági,
Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály

Dr. Bangha Ágnes
főosztályvezető

6721 Szeged,
Felső Tisza-part 62/680-683
17.

CSMKH
Foglalkoztatási
Főosztály

Budai László
főosztályvezető

6722 Szeged,
Rákóczi tér 1.

62/561-500

CSMKH
Földhivatali Főosztály

Tóth Zoltán
főosztályvezető

6725 Szeged,
Kálvária sgt.
41–43.

62/680-150

CSMKH
Gyámügyi és
Igazságügyi Főosztály

Dr. Mezey Róbert
főosztályvezető

6722 Szeged,
Rákóczi tér 1.

62/562-611

CSMKH
Jogi és Koordinációs
Főosztály

Dr. Pap Ágnes
főosztályvezető

6722 Szeged,
Rákóczi tér 1.

62/562-660

CSMKH
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi
Főosztály

Dr. Bangha Ágnes
főosztályvezető

6721 Szeged,
Felső Tisza-part 62/680-683
17.

CSMKH
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Szeri István
főosztályvezető

6728 Szeged,
Kereskedő köz
3–5.

62/681-607

CSMKH
Népegészségügyi
Főosztály

Dr. Bosnyákovits
Tünde
főosztályvezető

6721 Szeged,
Derkovits fasor
7–11. Pf. 389

62/681-702

CSMKH
Pénzügyi és
Gazdálkodási
Főosztály

Schleining Ibolya
gazdasági vezető

6722 Szeged,
Rákóczi tér 1.

62/621-467

CSMKH
Csongrádi Járási
Hivatal

Dr. Szubally Brúnó
járási hivatalvezető

6640 Csongrád,
Justh Gyula u.
63/814-711
2/B.

64/73

E-MAIL
bangha.agnes
@csongrad.gov.hu

budai.laszlo
@csongrad.gov.hu

toth.zoltan
@csongrad.gov.hu

mezey.robert
@csongrad.gov.hu

pap.agnes
@csongrad.gov.hu

bangha.agnes
@csongrad.gov.hu

szeri.istvan
@csongrad.gov.hu

bosnyakovits
.tunde
@csongrad.gov.hu

schleining.ibolya
@csongrad.gov.hu

szubally.bruno
@csongrad.gov.hu
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SZERVEZET

VEZETŐ

LEVELEZÉSI CÍM

TELEFON

CSMKH
Hódmezővásárhelyi
Járási Hivatal

Dr. Szegény Judit Éva
járási hivatalvezetőhelyettes

6800 Hódmezővásárhely,
62/681-004
Kossuth tér 1.

CSMKH
Kisteleki Járási Hivatal

Dr. Szalai Gabriella
járási hivatalvezető

6760 Kistelek
Árpád u. 1–3.

62/681-303

CSMKH
Makói Járási Hivatal

Dr. Égető Gábor
járási hivatalvezető

6900 Makó
Hollósy K. u.
2/A.

62/681-424

CSMKH
Mórahalmi Járási
Hivatal

Dr. Szántó Mária
járási hivatalvezető

6782 Mórahalom, Szent62/681-350
háromság tér 1.

CSMKH
Szegedi Járási Hivatal

Dr. Holubán Csilla
járási hivatalvezető

6724 Szeged,
Huszár u. 1.

62/680-075

CSMKH
Szentesi Járási Hivatal

Dr. Tóth Flórián
járási hivatalvezető

6600 Szentes
Kossuth tér 6.

63/814-776

Alkotmányvédelmi
Hivatal Csongrád
Megyei Kirendeltsége

Hajzler Béla nb.
6722 Szeged,
alezredes,
Párizsi krt. 36.
mb. kirendeltségvezető

62/551-901

Alsó-Tisza vidéki
Vízügyi Igazgatóság

Dr. Kozák Péter
igazgató

6720 Szeged,
Stefánia 4.,
Pf. 390

62/599-510

E-MAIL
szegeny.judit
@csongrad.gov.hu

szalai.gabriella
@csongrad.gov.hu

egeto.gabor
@csongrad.gov.hu

szanto.maria
@csongrad.gov.hu

holuban.csilla
@csongrad.gov.hu

toth.florian
@csongrad.gov.hu

szeged.nbh
@t-online.hu

titkarsag
@ativizig.hu

Bevándorlási és
Dr. Seres József
Állampolgársági
igazgató
Hivatal Dél-Alföldi
Regionális Igazgatóság

6724 Szeged,
62/549-140
Londoni krt. 15.

dar

Csongrád Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

6721 Szeged,
Berlini krt.
16–18. Pf. 483.

csongrad
.titkarsag

65/73

Szatmári Imre tű.
ezredes,
igazgató

62/621-280

@bah.b-m.hu

@katved.gov.hu
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SZERVEZET

Csongrád Megyei
Rendőr-főkapitányság

VEZETŐ

Dr. Lukács János r.
dandártábornok,
megyei főkapitány

LEVELEZÉSI CÍM
6721 Szeged,
Kossuth Lajos
sgt. 22-24.

TELEFON

62/562-400

Klebelsberg IntézményBalázs József
fenntartó Központ
igazgató
Hódmezővásárhelyi
Tankerületi Központ

6800 Hódmezővásárhely,
30/399-5341
Kossuth tér 1.

Klebelsberg IntézményPlesovszkiné Ujfaluczki
fenntartó Központ
Judit
Szegedi Tankerületi
igazgató
Központ

6722 Szeged,
Kálvária sgt.
84–86.

Magyar Államkincstár
Csongrád Megyei
Igazgatósága

Rigó Szilveszterné
igazgató

6720 Szeged,
62/568-160
Széchenyi tér 9.

Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal
Csongrád Megyei
Kirendeltsége

Pinjung Emil
kirendeltségvezető

6800 Hódmezővásárhely, Kálvin 62/814-900
tér 4.

Nemzeti
Földalapkezelő
Szervezet Dél-alföldi
Régió

Gergely László
régióvezető

5000 Szolnok,
Ady Endre út 37. 56/505-780
III. em.

Országos
Egészségbiztosítási
Pénztár Dél-alföldi
Területi Hivatala

Szeimanné dr. Berta
Erika
igazgató

6726 Szeged, Bal
62/561-200
fasor 17–21.

Szegedi Fegyház és
Börtön

Tikász Sándor bv.
dandártábornok,
intézetparancsnok

6723 Szeged,
Mars tér 13.
Pf. 458

62/554-969

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Csongrád Megyei
Kirendeltsége

Dr. Berta Árpádné
igazgató

6722 Szeged,
Rákóczi tér 1.

62/566-028

66/73

30/373-8851

E-MAIL
lukacsj
@csongrad.police.hu

jozsef.balazs
@klik.gov.hu

judit.ujfaluczki
@klik.gov.hu

rigo.szilveszterne
@allamkincstar
.gov.hu

hodmezovasarhely
@mvh.gov.hu

nfa
@nfa.hu

dath.csongrad
@oep.hu

szeged.uk
@bv.gov.hu

arpadne.berta
@szgyf.gov.hu
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Tanácskozási joggal meghívottak:

SZERVEZET

VEZETŐ

LEVELEZÉSI CÍM

TELEFON

E-MAIL

Csongrád Megyei
Közgyűlés elnöke

Kakas Béla
elnök

6720 Szeged,
Tisza Lajos körút 62/886-831
2–4.

elnok

Csongrád Megyei
Önkormány jegyzője

Vadász Csaba
főjegyző

6720 Szeged,
Tisza Lajos körút 62/886-840
2–4.

fojegyzo

Hódmezővásárhely
Megyei Jogú Város
jegyzője

Dr. Korsós Ágnes
címzetes főjegyző

6800 Hmvhely,
Kossuth tér 1.

jegyzo
62/530-159

Szeged Megyei Jogú
Város jegyzője

Dr. Mózes Ervin
címzetes főjegyző

6720 Szeged,
Széchenyi tér
10.

62/564-364

Központi Statisztikai
Hivatal Szegedi
Főosztály

Kocsis-Nagy Zsolt
főosztályvezető

6726 Szeged,
Jobb fasor 6–10. 62/623-800
Pf. 410

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

6721 Szeged,
Csongrádi sgt.
15. Pf. 689.

62/568-300

Nemzeti Adó- és
Vámhivatal Csongrád
Megyei Adó- és
Vámigazgatósága

6721 Szeged,
Bocskai u. 14.
Pf. 890

62/567-500

Dr. Makó András
igazgató

––––––––––––––––––
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@csongrad
-megye.hu

@csongrad
-megye.hu

@hodmezovasarhely
.hu

mozes.ervin
@szeged.eu

info.szeged
@ksh.hu

kovesdyne
@nmhh.hu

csongradavig
@nav.gov.hu
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ÖNKORMÁNYZATI ELÉRHETŐSÉGEK,
POLGÁRMESTEREK ÉS JEGYZŐK
CSONGRÁD MEGYÉBEN
Kiemelten jelezve a legutóbb közölt (2016. július 29-ei) állapothoz képest bekövetkezett változások

TELEPÜLÉS

KÖZÖS HIVATAL

ALGYŐ
nagyközség

AMBRÓZFALVA
község

Csanádalberti

APÁTFALVA
község

ÁRPÁDHALOM
község

ÁSOTTHALOM
nagyközség

BAKS
község

68/73

Nagymágocsi

SZÉKHELY

E-MAIL CÍM

6750 Algyő,
Kastélykert u. 40.

ph

6916 Ambrózfalva,
Dózsa György u. 1.

phambroz

6931 Apátfalva,
Templom u. 69.

apatfalva.polg

6623 Árpádhalom,
Petőfi u. 17.

pmhivatal

6783 Ásotthalom,
Szent István tér 1.

polghiv

6768 Baks,
Fő u. 92.

info

@algyo.hu

@oroscom.hu

@vnet.hu

@arpadhalom.hu

@asotthalom.hu

@baks.hu

TELEFON

HONLAP

POLGÁRMESTER

JEGYZŐ

62/517-517

algyo.hu

Molnár Áron

Dr. Varga Ildikó

62/521-010

ambrozfalva.hu

Csirik László

Dr. Sarkadi Péter

62/520-040

apatfalva.hu

Szekeres Ferenc

Dr. Szénási
Hanna

63/456-057

arpadhalom.hu

Szarka Attila

Dr. Vida
Bernadett

62/591-560

asotthalom.hu

Toroczkai László

Dr. Turbucz
Marietta Judit

62/269-233

baks.hu

Búza Zsolt

Dr. Faragó Péter
(mb.)
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TELEPÜLÉS

KÖZÖS HIVATAL

BALÁSTYA

titkarsag

6795 Bordány,
Benke G. u. 44.

bordany

Csanádalberti

6915 Csanádalberti,
Fő u. 30.

polghivcsanadalberti

Csanádpalotai

6913 Csanádpalota,
Kelemen László tér 10.

pmhiv

6647 Csanytelek,
Volentér János tér 2.

csanytelek

6765 Csengele,
Petőfi u. 13.

titkarsag

6641 Csongrád,
Kossuth tér 7.

csongrad

6621 Derekegyház,
Kossuth u. 4.

hivatal

6772 Deszk,
Tempfli tér 7.

ph

6766 Dóc,
Alkotmány u. 17.

onkormanyzat.doc

6781 Domaszék,
Köztársaság tér 1.

domaszek

6624 Eperjes,

ph.eperjes

BORDÁNY
nagyközség

község

CSANÁDPALOTA
város

CSANYTELEK
község

CSENGELE

Csengelei

község

CSONGRÁD
város

DEREKEGYHÁZ
község

Szegvári

DESZK
község

DÓC

Sándorfalvi

község

DOMASZÉK
község

EPERJES

Fábiánsebestyéni Petőfi u. 1.

község
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E-MAIL CÍM

6764 Balástya,
Rákóczi u. 5.

község

CSANÁDALBERTI

SZÉKHELY

@balastya.hu

@bordany.hu

@oroscom.hu

@csanadpalota.hu

@csanytelek.hu

@csengele.hu

@csongrad.hu

@derekegyhaz.hu

@deszk.hu

@gmail.com

@t-online.hu

@tanet.hu

TELEFON

HONLAP

POLGÁRMESTER

JEGYZŐ

62/278-222

balastya.hu

Ujvári László

Magyar
Mihályné

62/588-510

bordany.hu

Tanács Gábor

Dr. Fodor Ákos

62/650-310

csanadalberti
.netoldala.hu

Csjernyik Zoltán

Dr. Sarkadi Péter

62/263-001

csanadpalota.hu

Kovács Sándor

Dr. Barna Angéla

63/578-510

csanytelek.hu

Forgó Henrik

Kató Pálné

62/586-570

csengele.hu

Kormányos
Sándor

Dr. Tóth Tibor

63/571-900

csongrad.hu

Bedő Tamás
Albert

Dr. Juhász László

63/453-019

derekegyhaz.hu

Szabó István

Gyömbér
Ferencné

62/571-580

deszk.hu

Király László

Dr. Altmayerné
dr. Kocsis Anita

62/570-005

dockozseg.hu

Tóth Margit

Dr. Bánfi Margit

62/284-011

domaszek.hu

Kispéter Géza

Dr. Csányi Imre

63/455-527

onkormanyzat
eperjes.5mp.eu

Kós György
Gergő

Gyurisné Székely
Erika
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TELEPÜLÉS

FÁBIÁNSEBESTYÉN
község

FELGYŐ
község

FERENCSZÁLLÁS
község

KÖZÖS HIVATAL

6625 Fábiánsebestyén, polghivfabian
@tanet.hu

Tömörkényi

6645 Felgyő,
Széchenyi u. 1.

pmhv

Kübekházi

6774 Ferencszállás,
Szegedi u. 53.

onkormanyzat

6793 Forráskút,
Fő u. 74.

hivatal

Földeáki

6922 Földeák,
Szent László tér 1.

foldeak

Hódmezővásárhelyi

6800 Hmvhely,
Kossuth tér 1.

pmh

Csanádpalotai

6911 Királyhegyes,
Jókai u. 38.

kiralyhegyes

község

község

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
megyei jogú város

KIRÁLYHEGYES
község

KISTELEK

község

70/73

@forraskut.hu

@foldeak.hu

@hodmezovasarhely.hu

@teleline.hu

6775 Kiszombor,
Nagyszentmiklósi u. 8.

phkiszombor

Kübekházi

6773 Klárafalva,
Kossuth u. 171.

onkormanyzat

Csanádpalotai

6912 Kövegy,
Kossuth u. 29.

pmhiv

nagyközség

KÖVEGY

@ferencszallas.koznet.hu

hivatal

KISZOMBOR

község

@felgyo.hu

6760 Kistelek,
Árpád u. 1-3.

város

KLÁRAFALVA

E-MAIL CÍM

Fábiánsebestyéni Szabadság tér 2.

FORRÁSKÚT
FÖLDEÁK

SZÉKHELY

@kistelek.hu

@vnet.hu

@klarafalva.koznet.hu

@kovegy.hu

TELEFON

HONLAP

POLGÁRMESTER

JEGYZŐ

63/366-555

fabian
sebestyen.hu

Dr. Kós György

Gyurisné Székely
Erika

63/580-060

felgyo.hu

Horváth Lajos

Dr. Faragó Péter

62/529-505

ferencszallas.hu

Jani János

Dr. Gácsi Zoltán

62/287-222

forraskut.hu

Fodor Imre

Dr. Kapás Anita

62/524-092

foldeak.hu

Hajnal Gábor

Rákóczi Edit

62/530-100

hodmezo
vasarhely.hu

Almási István

Dr. Korsós Ágnes

62/287-945

kiralyhegyes.hu

Horváth Lajos

Dr. Barna Angéla

62/598-100

kistelek.hu

Nagy Sándor

Süliné Dr. Terecskei
Erzsébet jegyzőt
tartósan helyettesíti:

62/525-090

kiszombor.hu

Szegvári Ernőné

Dr. Kárpáti Tibor

62/529-000

klarafalva.hu

Fekete József
István

Dr. Gácsi Zoltán

62/523-820

kovegy.hu

Galgóczkiné
Krobák Mária
Anna

Dr. Nagy Rusztem
aljegyző

Dr. Barna Angéla
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TELEPÜLÉS

KÜBEKHÁZA
község

MAGYARCSANÁD
község

KÖZÖS HIVATAL

6755 Kübekháza,
Petőfi tér 2.

jegyzo

Magyarcsanádi

6932 Magyarcsanád,
Templom tér 1.

info

6900 Makó,
Széchenyi tér 22.

info

6921 Maroslele,
Szabadság tér 1.

marosleleph

6636 Mártély,
Rákóczi tér 1.

martelyonk

6630 Mindszent,
Köztársaság tér 31.

mindszent

6782 Mórahalom,
Szentháromság tér 1.

info

Csanádalberti

6917 Nagyér,
Szabadság u. 33.

igazgatas.nagyer

Magyarcsanádi

6933 Nagylak,
Petőfi u. 14.

jegyzo

Nagymágocsi

6622 Nagymágocs,
Szentesi út 42.

jegyzo

Szentesi

6612 Nagytőke,
Széchenyi tér 4.

nagytoke

Földeáki

6923 Óföldeák,
Bajcsy-Zsilinszky u. 2.

hivatal.ofoldeak

város

MAROSLELE
község

Hódmezővásárhelyi

község

MINDSZENT
város

MÓRAHALOM
város

NAGYÉR
község

NAGYLAK
község

NAGYMÁGOCS
nagyközség

NAGYTŐKE
község

ÓFÖLDEÁK
község
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E-MAIL CÍM

Kübekházi

MAKÓ

MÁRTÉLY

SZÉKHELY

@kubekhaza.hu

@magyarcsanad.hu

@mako.hu

@vnet.hu

@okszi.net

@mindszent.hu

@morahalom.hu

@invitel.hu

@nagylak.hu

@nagymagocs.hu

@szentes.hu

@gmail.com

TELEFON

HONLAP

POLGÁRMESTER

JEGYZŐ

62/254-514

kubekhaza.hu

Dr. Molnár
Róbert

Dr. Gácsi Zoltán

62/520-630

magyar
csanad.hu

Farkas János

Nyergesné
Kovács Erzsébet

62/511-800

mako.hu

Farkas Éva
Erzsébet

Dr. BálintHankóczy Beatrix

62/256-033

maroslele.hu

Dr. Martonosi
György

Dr. Dóka Tímea

62/528-062

martely.hu

Borsos József

Dr. Korsós Ágnes

62/527-010

mindszent.hu

Zsótér Károly

Dr. Megyeri
Szilvia

62/281-022

morahalom.hu

Nógrádi Zoltán

Dr. Elekes Petra

62/521-910

nagyer.hu

Lőrincz Tibor

Dr. Sarkadi Péter

62/279-140

nagylak.hu

Gyarmati András

Nyergesné
Kovács Erzsébet

63/363-002

nagymagocs.hu

Szebellédi Endre
István

Dr. Vida
Bernadett

63/450-609

nagytoke.hu

Szél Csaba

Dr. Sztantics
Csaba

62/295-603

ofoldeak.hu

Simonné Sinkó
Erika

Rákóczi Edit
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TELEPÜLÉS

KÖZÖS HIVATAL

ÓPUSZTASZER

község

PITVAROS
község

PUSZTAMÉRGES
község

PUSZTASZER
község

opusztaszer

Ruzsai

6784 Öttömös,
Fő u. 12.

hivatal

Csanádalberti

6914 Pitvaros,
Kossuth u. 30.

polghiv

Ruzsai

6785 Pusztamérges,
Móra tér 2.

hivatal

Csengelei

6769 Pusztaszer,
Kossuth u. 45.

pmhiv

6758 Röszke,
Felszabadulás u. 84.

roszke

Ruzsai

6786 Ruzsa,
Alkotmány tér 2.

ruzsa

Sándorfalvi

6762 Sándorfalva,
Szabadság tér 1.

polghiv

6763 Szatymaz,
Kossuth u. 30.

pmhivatal

6720 Szeged,
Széchenyi tér 10.

mozes.ervin

6635 Szegvár,
Szabadság tér 2.

polghiv

6821 Székkutas,
Béke u. 2.

jegyzo

RÖSZKE
község

RUZSA
község

SÁNDORFALVA
város

SZATYMAZ
község

SZEGED
megyei jogú város

SZEGVÁR

Szegvári

nagyközség

SZÉKKUTAS
község
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E-MAIL CÍM

6767 Ópusztaszer,
Tóhajlat 130.

község

ÖTTÖMÖS

SZÉKHELY

@invitel.hu

@ottomos.hu

@pitvaros.hu

@pusztamerges.hu

@pusztaszer.hu

@roszkenet.hu

@ruzsa.hu

@sandorfalva.hu

@szatymaz.hu

@szeged.eu

@szegvar.hu

@szekkutas.hu

TELEFON

HONLAP

POLGÁRMESTER

JEGYZŐ

62/575-130

opusztaszer
kozseg.hu

Makra József

Dr. Lajkó Norbert

62/589-015

ottomos.hu

Dr. Dobó István

Fődi Anita

62/522-411

pitvaros.hu

Radó Tibor

Dr. Sarkadi Péter

62/286-851

pusztamerges.hu

Dr. Papp Sándor

Fődi Anita

62/576-510

pusztaszer.hu

Máté Gábor

Dr. Tóth Tibor

62/573-030

roszke.hu

Borbásné Márki
Márta

Dr. Gácser Tamás

62/285-011

ruzsa.hu

Sánta Gizella

Fődi Anita

62/572-961

sandorfalva.hu

Gajdosné Pataki
Zsuzsanna Mária

Dr. Bánfi Margit

62/583-560

szatymaz.hu

Barna Károly

Dr. Makay Enikő

62/564-364

szegedvaros.hu

Dr. Botka László

Dr. Mózes Ervin

63/364-800

szegvar.hu

Gémes László

Gyömbér
Ferencné

62/593-050

szekkutas.hu

Szél István

Hunyák
Zsuzsanna
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TELEPÜLÉS

SZENTES
város

TISZASZIGET
község

TÖMÖRKÉNY
község

KÖZÖS HIVATAL

E-MAIL CÍM

Szentesi

6600 Szentes,
Kossuth tér 6.

sztantics

Kübekházi

6756 Tiszasziget,
Szent Antal tér 10.

tiszasziget

Tömörkényi

6646 Tömörkény,
Ifjúság u. 8.

tomorkeny

6754 Újszentiván,
Felszabadulás u. 7.

polgarmesterihivatal

6794 Üllés,
Dorozsmai u. 40.

hivatal

6787 Zákányszék,
Lengyel tér 7.

info

6792 Zsombó,
Alkotmány u. 3.

polghiv

6720 Szeged, Tisza
Lajos körút 2–4.

hivatal

ÚJSZENTIVÁN
község

ÜLLÉS
nagyközség

ZÁKÁNYSZÉK
község

ZSOMBÓ
nagyközség

CSONGRÁD MEGYEI
Önkormányzat

––––––––––––––––––
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SZÉKHELY

@szentes.hu

@vnet.hu

@tomorkeny.hu

@ujszentivan.hu

@ulles.hu

@zakanyszek.hu

@zsombo.hu

@csongrad-megye.hu

TELEFON

HONLAP

POLGÁRMESTER

JEGYZŐ

63/510-300

szentes.hu

Szirbik Imre

Dr. Sztantics
Csaba

62/254-022

tiszasziget.hu

Ferenczi Ferenc

Dr. Gácsi Zoltán

63/577-020

tomorkeny.hu

Bánfi Sándor

Dr. Faragó Péter

62/277-021

ujszentivan.hu

Putnik Lázár

Dr. Szentirmay
Sára

62/282-122

ulles.hu

Nagy Attila Gyula

Dr. Borbás
Zsuzsanna

62/590-490

zakanyszek.hu

Matuszka Antal
István

Gárgyán István

62/595-555

zsombo.hu

Gyuris Zsolt

Dr. Csúcs Áron

62/886-840

csongrad
-megye.hu

Kakas Béla elnök

Vadász Csaba

