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Szerkesztői rovat
FIGYELMÜKBE AJÁNLJUK AZ ÖNKORMÁNYZATOK ELEKTRONIKUS HATÁSKÖRI
JEGYZÉKE KIADVÁNYUNK XXV. ÉVFOLYAM 2. SZÁMÁT
Elérhető az Önkormányzatok Elektronikus Hatásköri Jegyzékének XXV. évfolyam 2. (2022.
II. negyedévi) száma. A képviselő-testület, a bizottság, a polgármester, a jegyző és az
ügyintéző feladat- és hatásköreit ágazatoknak megfelelő bontásban tartalmazó hatásköri
jegyzék megtalálható a Kormányportálon (www.kormany.hu  Közérdekű adatok és
információk  Dokumentumtár keresője).

(A fenti mező hiperhivatkozást tartalmaz, amely közvetlen elérést biztosít a kiadványunkat tartalmazó
weboldalhoz.)

Készítette: Belügyminisztérium, Önkormányzati Főosztály
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Jogszabályfigyelő
PÉNZÜGYI ÁGAZAT
A jogszabály száma és címe: 2022. évi XXIV. törvény Magyarország 2023. évi központi
költségvetésének megalapozásáról
A jogszabály lényege: A jogszabály módosítja a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt,
amely a különleges gazdasági övezet szerinti megyei önkormányzat helyi iparűzési adóból
származó bevétele felhasználásának szabályait tartalmazza. Az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény módosítása az önkormányzati adatszolgáltatás teljesítettségére
vonatkozik.
Hatálybalépés: 2022. július 28. és más Magyar Közlönyben való megjelenés: 2022. évi
időpontokban
127. szám, 5035. o. (2022. július 27.)
Lezárva: 2022. augusztus 23.
A jogszabályok tervezetéhez tartozó indokolások nyilvánosságát a Magyar Közlöny
mellékleteként, önálló sorozatban megjelenő Indokolások Tára biztosítja. Az egyes
jogszabályok, valamint a hozzájuk tartozó indoklások megjelenése nincs összhangban. A
megjelent indoklások elérhetők a magyarkozlony.hu, valamint a Nemzeti Jogszabálytár
oldalain.
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Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktussal összefüggő
jogszabályfigyelő
325/2022. (VIII. 23.) Korm. rendelet
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról
324/2022. (VIII. 23.) Korm. rendelet
az egyetemes földgázszolgáltatással kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról

Megjelentek a Magyar Közlöny 2022. évi 138. számában.
320/2022. (VIII. 18.) Korm. rendelet
a veszélyhelyzet ideje alatt a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi
foglalkoztatására vonatkozó különleges szabályokról

Megjelent a Magyar Közlöny 2022. évi 137. számában.
12/2022. (VIII. 11.) TIM rendelet
a veszélyhelyzet idején a villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatás változatlan
feltételek szerinti nyújtását biztosító rezsivédelmi szolgáltatásról szóló 289/2022. (VIII.
5.) Korm. rendelet alapján a villamos energia szolgáltató részére járó ellentételezés
kiszámításának módszertanáról

Megjelent a Magyar Közlöny 2022. évi 135. számában.
302/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő
eltérő alkalmazásáról
299/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet
a köznevelési és szakképző intézményben ideiglenes védelemre jogosult tanulók
fejlesztésének, nevelésének-oktatásának megvalósítása érdekében szükséges
finanszírozásról
298/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet
a társasági adó devizában történő megfizetéséről
297/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet
egyes egyszerűsített közteherviselést lehetővé tévő rendelkezések alkalmazásáról
295/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet
egyes fogyasztók által használt gyógyászati segédeszközök villamosenergiafogyasztásának támogatásáról
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294/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet
az energiaellátás-biztonság szempontjából stratégiai jelentőségű faalapú nyersanyagok
és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről
293/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelet
a veszélyhelyzet ideje alatt a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvénnyel
kapcsolatos egyes rendelkezésekről

Megjelentek a Magyar Közlöny 2022. évi 134. számában.
23/2022. (VIII. 8.) AM rendelet
a hiteltörlesztési moratórium igénybevételéhez alkalmazandó kérelemről
292/2022. (VIII. 8.) Korm. rendelet
a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak
bevezetéséről
291/2022. (VIII. 8.) Korm. rendelet
a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény aszály-veszélyhelyzetben
alkalmazandó eltérő szabályainak bevezetéséről

Megjelentek a Magyar Közlöny 2022. évi 133. számában.
290/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet
a nagycsaládosokat megillető földgáz árkedvezményről szóló kormányrendelet eltérő
alkalmazásáról
289/2022. (VIII. 5.) Korm. rendelet
a veszélyhelyzet idején a villamos energia és földgáz egyetemes szolgáltatás változatlan
feltételek szerinti nyújtását biztosító rezsivédelmi szolgáltatásról

Megjelentek a Magyar Közlöny 2022. évi 132. számában.
287/2022. (VIII. 4.) Korm. rendelet
a veszélyhelyzet ideje alatt a tűzifaigények biztosításához szükséges eltérő szabályok
alkalmazásáról

Megjelent a Magyar Közlöny 2022. évi 131. számában.
282/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet
egyes államháztartási szabályoknak a veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő
alkalmazásáról és a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a
veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet
módosításáról
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281/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet
a veszélyhelyzet ideje alatt az egyetemes szolgáltatásra jogosultak körének
meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelettel kapcsolatos egyes
rendelkezésekről

Megjelentek a Magyar Közlöny 2022. évi 130. számában.
280/2022. (VII. 30.) Korm. rendelet
a biztonsági kőolajtermék készletek veszélyhelyzeti felhasználásáról
279/2022. (VII. 30.) Korm. rendelet
a Rezsivédelmi Alap növeléséhez szükséges intézkedésekről
A 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendeletet módosító rendelkezések végrehajtottá váltak és hatályukat vesztették
2022. augusztus 3. napjával.
278/2022. (VII. 30.) Korm. rendelet
a hatósági üzemanyagárral kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról
A 94/2022. (III. 10.) Korm. rendeletet és a 84/2022. (III. 5.) Korm. rendeletet módosító rendelkezések
végrehajtottá váltak és hatályukat vesztették 2022. augusztus 1. napjával.

Megjelentek a Magyar Közlöny 2022. évi 129. számában.
272/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet
a veszélyhelyzet ideje alatt egyes külszolgálattal kapcsolatos eltérő rendelkezésekről

271/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseinek a veszélyhelyzet
során történő eltérő alkalmazásáról
270/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet
a Magyarország 2022. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól
szóló 814/2021. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
A 814/2021. (XII. 28.) Korm. rendeletet módosító rendelkezések végrehajtottá váltak és hatályukat vesztették
2022. augusztus 1. napjával.

Megjelentek a Magyar Közlöny 2022. évi 128. számában.
262/2022. (VII. 27.) Korm. rendelet
a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény veszélyhelyzet ideje
alatt történő eltérő alkalmazásáról

Megjelent a Magyar Közlöny 2022. évi 127. számában.
Lezárva: 2022. augusztus 25.(Magyar Közlöny 2022. évi 138. szám)
Összeállította: Belügyminisztérium, Önkormányzati Főosztály
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Jelentések, tájékoztatók
TANULSÁGOK ÉS TAPASZTALATOK AZ ÁRVÍZVÉDEKEZÉS KAPCSÁN A LIFE
LOGOS 4 WATERS PROJEKT ANGLIAI TANULMÁNYÚTJÁNAK TÜKRÉBEN
2022. július 12-14. között, a Belügyminisztérium által vezetett LIFE LOGOS 4 WATERS
projekt keretében szervezett nemzetközi tanulmányúton önkormányzatok és szakmai
szervezetek 31 munkatársa látogatott el a nyugat-angliai Stroud városba, ahol a patakok
árvizeit egy nálunk még alig ismert módszerrel kezelik.
Stroud városa több patak összefolyásánál fekszik, amelyeken gyakoriak a gyorsan
kialakuló “villámárvizek”.
Angliában ezen patakok és kisvízfolyások kezelése a járási önkormányzatok (körzeti
tanácsok) hatáskörébe tartozik. A 2007-es nagy árvíz után a Körzeti Tanács munkatársai
lakossági kezdeményezésre természetes vízmegtartó megoldások alkalmazása mellett
döntöttek, mérlegelve az abból származó előnyöket és hátrányokat. Ott tervezték végrehajtani
a beavatkozásokat, ahol az árvizek keletkeznek, a települések feletti vízgyűjtő-területen.
A tanulmányútról készült úti beszámoló – bemutatva a részletes problémakört és az
alkalmazott megoldásokat – az Önkormányzati Hírlevél júliusi számában érhető el.
A Stroud Rural Sustainable Drainage (RSuDS) program lényege, hogy az árvízzel fenyegető
folyó felső vízgyűjtő-területén kisléptékű, helyi anyagból épült, tájba illeszkedő
átalakításokkal úgy változtatták meg a lefolyási viszonyokat, hogy a nagy esők idején a
víz kisebb hányada és jóval lassabban éri el a patakmedreket, ahol ezáltal nem
alakulnak ki veszélyes árvízcsúcsok.
Többféle természetközeli beavatkozást alkalmaztak nagy számban, szerte a patakok feletti
vízgyűjtő-területen:
● a lefolyás lelassítását a felszínen, még mielőtt eléri a patakot az érdesség
növelésével, például rönkakadályokkal, vízmosáskötéssel és erdősávokkal;
● a dombokról lefolyó, összegyülekező vízmennyiség csökkentését a talajba történő
beszivárogtatással és párologtatással;
● átmeneti tározást alacsony földsáncok és szivárgó rönkgátak mögött;
● a nagy esőzéskor a víz patakmederből való kiléptetését és szétterítését;
● a mesterségesen mély és egyenes mederszakaszok helyett kanyargós, sekély
patakmedrek kialakítását.
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Tájba illesztett rönkakadály és rögzített rönkgát (© Farkas Viktor Mátyás, Kerpely Klára)
Az elmúlt években több, mint 750 kisléptékű vízvisszatartó beavatkozást hoztak létre a
Frome folyó patakjainak felső vízgyűjtőjén. Ezzel akár 1 méterrel is csökkenteni tudták az
árvízszintet a kulcsfontosságú helyeken, és ezáltal megelőzhető a házak elöntése.

Alacsony, füvesített földsánc lejtős legelőn, a fotón a nagy eső utáni állapot (© Farkas Viktor
Mátyás)
A Stroud járási árvízkezelési program sikertényezői
1. Járási önkormányzati koordináció a területhasználatban és -kezelésben
bevezetett lefolyáslassító változtatások folyamatos alkalmazásában.
2. A járás különböző településein élők megértették, hogy csak olyan megoldás
működhet, ami nem továbbítja az árvízkockázatot a vízfolyás mentén lejjebb élők
felé. Tudják, hogy ez a módszer sem védi meg őket az extrém árvizektől, viszont
hatékony a gyakori, kisebb árvizek elleni védelemben.
3. Stabil, kiszámítható finanszírozás a személyi költségekre és a beavatkozások
építésére.
4. A program a Körzeti Tanács, a földhasználók és földtulajdonosok közötti
együttműködésen alapszik. A létesítmények helyszíneit a referens és a földhasználók
közösen jelölték ki, így a gazdálkodók nem szenvedtek hátrányt.
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5. A létesítmények helyi anyagokból (farönkök, ágak, föld, megtelepedő növényzet)
készülnek, egyszerűek, kicsik és olcsók. Egy-egy létesítmény néha csak 80-100,
máskor néhány ezer angol fontba került. Az építéssel vagy magát a gazdálkodót,
vagy helyi vállalkozókat bíznak meg.
6. A létesítményeknek nincs karbantartási igénye. Élettartamuk 8-10 év, azután újakat
építenek helyettük. A rendszer nagyon rugalmas és biztonságos, hiszen egy elem
kiesése a sok százból alig van hatással a teljes működésre.
7. A vízjogi engedélyek kiadása a járási tanácshoz tartozik. Az engedélyezést így
helyi szakember végzi, aki jól ismeri az érintett területet és a járási árvízvédelmi
programot, és van lehetősége szakmai szempontok alapján mérlegelve kiadni az
engedélyeket.
8. A létesítményeket úgy tervezik, hogy az árvízvédelem mellett sok további haszonnal
is járjanak, például az erózió, a vízfolyások vízminősége, a klímaváltozással
szembeni ellenállóképesség, a természetvédelem terén. Natura 2000 területeken
természetvédelmi engedély birtokában történnek a beavatkozások.
Magyarországon felhasználható tanulságok és tapasztalatok
A tanulmányúton résztvevő szakmai szervezetek képviselői kiemelten hasznosnak látták a
tanulmányúton alkalmazott megoldásokat és lehetőséget látnak ezek magyarországi
alkalmazásában is. A szakértők szerint a természetes vízmegtartó megoldásokra való
átállásnak létjogosultsága van minden területen: a síkvidéki mezőgazdasági területekről
kezdve a települések belterületein át a dombvidéki erdőgazdálkodásokig.
A megoldások mindenhol alkalmazhatók, de néhány adottság kiemelten hozzájárul a
sikeres alkalmazáshoz:
 villámárvízzel veszélyeztetett hegy- és dombvidéken,
 több részvízgyűjtővel rendelkező kisvízfolyások mellett,
 több veszélyeztetett pont esetén, ahol egy megoldás nem tudja kezelni a problémát,
 védett területeken, ahol más szürke-infrastrukturális megoldások nem működnek.

Villámárvízzel veszélyeztetett települések Magyarországon (© Nemzeti Alkalmazkodási
Térinformatikai Rendszer)
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Az angliai tanulmányúton tapasztalt együttműködés kialakításához a földhasználók,
földtulajdonosok és a hatóság között, a résztvevő szakértők szerint ösztönzőkre lenne szükség
(pl. agrártámogatásokba való beépítésre). Jelenleg úgy látják, hogy a természetes
árvízkezelést számos tényező hátráltatja hazánkban: a módszer ismeretlensége, alacsony
együttműködési készség, bizalmatlanság és a víztől való félelem, az önkormányzati
forráshiány és a nem támogató szabályozási háttér csak néhány ok a résztvevők által
felsoroltak közül.
Több polgármester említette azt is, hogy a jelenleg a számukra elérhető forrásokat az
Angliában megismert megoldások megvalósításához nem lehet felhasználni, mert azok
jellemzően beruházásokat támogatnak, nem fedezik a társadalmi összefogás kiépítésének
költségeit, sem az idegen tulajdonon történő beavatkozást.
A résztvevő szakértők visszajelzései alapján a hazai elterjedést segítő intézkedések
lehetnek:
 Elkülönített forrás hazai mintaterületeken történő pilot megvalósításra;
 Az önkormányzatok területi beavatkozási lehetőségeinek bővítése, ehhez szakmai
támogatás biztosítása és forráslehívás egyszerűsítése;
 Az engedélyeztetési eljárás differenciált egyszerűsítése hatósági és szakmai
szervezetek bevonásával (olyan esetekben, ha a természetes vízvisszatartó megoldás
helyben fellelt természetes anyagból épül, maximált méretkorlát alatti, a
középvízhozamot akadálytalanul átengedi vagy nem állandó vízfolyásra kerül);
 A módszer megismertetése az egyetemi és a szakmai továbbképzési rendszerben;
 A természetes vízmegtartó beavatkozások beépítése az agrár és erdészeti szektorokat
érintő támogatási rendszerekbe.
Ezen kívül, amit hasznosnak tartanak átemelni, az a szakmai munkacsoportok létrehozása,
mely az önkormányzatok munkáját segítik ilyen és ehhez hasonló vízgazdálkodási feladataik
ellátásában. A LIFE LOGOS 4 WATERS projekt keretében létrehozott Integrált Támogató
Tanács és annak munkacsoportjai e céllal kerültek létrehozásra 2021 októberében a projekt
célkitűzéseinek minél nagyobb sikerrel történő elérése érdekében.

A projektcsapat egy rönkgát mellett (© Farkas Viktor Mátyás)
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Általánosan fontosnak tartották a résztvevők, hogy ez a vízgazdálkodási megközelítési forma
beépítésre kerüljön az oktatási rendszerbe is, minden célkorosztályra megfelelően alakítva.
Különösen fontosnak tekintik e szemléletmód beépítését a mérnöki képzési programba,
egyetemi oktatásba.
A tanulmányút résztvevői továbbá azt is kiemelték, hogy az árvízvédelem mellett fontosnak
tartják a vízvisszatartás további járulékos hasznait is:
● a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást,
● az erózió mérséklését,
● a felszín alatti vizek utánpótlódását,
● a vízminőség védelmét,
● a talajok megőrzését,
● a talaj vízháztartásának javulását,
● az erdők egészségi állapotának javítását,
● az új vizesélőhelyek létrejöttét,
● a biológiai sokféleség védelmét,
● az együttműködést és a közösségformáló erőt.
A Stroud-völgyekben alkalmazott természetes árvízkezelésről készült kisfilmek az alábbi
linkekre kattintva tekinthetőek meg:
 Az
alkalmazott
beavatkozások
kivitelezésének
módjának
bemutatása:
https://www.youtube.com/watch?v=HaQdWEnZOWw
 Az
együttműködés
alapelveinek
és
módszereinek
összefoglalása:
https://www.youtube.com/watch?v=bUBv8LJ6Wog
Készítette: WWF Magyarország Alapítvány és Belügyminisztérium, Önkormányzati
Koordinációs Iroda

ÁLLAMI KITÜNTETÉSEKET
BELÜGYMINISZTER

ADOTT ÁT A NEMZETI ÜNNEP ALKALMÁBÓL A

Állami kitüntetéseket adott át, valamint több állományi dolgozót soron kívül előléptetett a
nemzeti ünnep alkalmából dr. Pintér Sándor 2022. augusztus 18-án a Belügyminisztériumban.
Ünnepi beszédében dr. Rétvári Bence miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár kifejtette,
hogy augusztus 20-án nem csak az ország születésnapját, az államalapítást ünnepeljük, hanem
azokat is köszöntjük, akik tesznek az ország, a nemzet és a haza fennmaradásáért. Az
államtitkár hangsúlyozta, hogy Magyarországgal államalapító Szent István óta nem bántak
kesztyűs kézzel az évszázadok, azonban a megpróbáltatások és a nehézségek ellenére
augusztus 20-án minden állampolgár büszkén ünnepelheti a hazaszeretetet, az összetartozást.
A miniszterhelyettes kiemelte, államalapításunk óta, több mint ezer éve minden generáció
hozzájárult ahhoz, hogy országunk szabad és független maradjon. Rétvári megköszönte a köz
szolgálatában állók áldozatvállalását, a hivatásuk gyakorlásával járó rengeteg lemondást.
Hangsúlyozta, munkájukkal nem a maguk érdekeit, hanem mások biztonságát, egészségét,
fejlődését segítették, sokszor saját életüket is kockáztatva védik az állampolgárokat, a hazát.
Rámutatott: napjainkban különösen fontos feladatot látnak el azok, akik a haza védelmére
esküdtek fel, s azért dolgoznak, hogy Európában minél hamarabb béke legyen, elhalkuljanak a
fegyverropogás, a háború hangjai.
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Az elismerések átadását követően dr. Pintér Sándor köszöntőjében kiemelte, a
Belügyminisztériumhoz tartozó valamennyi területről volt kitüntetett, akik az elismerést
hosszú évtizedek alatt végzett munkájukért vehették át, illetve akik saját életüket kockáztatva
hatalmas bátorságról tettek tanúbizonyságot, amikor tettükkel mások életét mentették meg.
Az augusztus 20-ai kitüntetettek névsora ide és ide kattintva érhető el.
Forrás: www.kormany.hu Belügyminisztérium)

NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOKKAL EGYEZTETETT A KSH
A népszámlálás nemzetiségi hovatartozásra vonatkozó kérdései azért különösen fontosak,
mert az ezekre érkező válaszokból származó adatok képezik a jogalapját a nemzetiségi
önkormányzatok megalakításának, a nemzetiségi nyelvhasználatnak, valamint nagymértékben
segítik a nemzetiségi önkormányzatok munkáját – írta közleményében a Központi Statisztikai
Hivatal.
A közlemény szerint a KSH közös szakmai fórumot tartott a tizenhárom országos nemzetiségi
önkormányzat vezetőjével, valamint az Alapvető Jogok Biztosa Hivatala és a
Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkársága
képviselőivel az október 1. és november 28. között zajló népszámlálással kapcsolatban. A
résztvevők az egyeztetés során véglegesítették a népszámlálás nemzetiséggel kapcsolatos
kérdéseit, valamint áttekintették a lebonyolítás részleteit – tették hozzá.
A közleményben idézték Kovács Marcellt, a KSH népszámlálási projektvezetőjét, aki a
fórumon elmondta, a népszámlálási kérdőívet magyarul és angolul lehet kitölteni. A
segédletet azonban 19 nyelven, köztük 14 nemzetiségi nyelven, így bolgárul, görögül,
horvátul, lengyelül, németül, örményül, románul, ruszinul, szerbül, szlovákul, szlovénül,
ukránul, valamint a roma közösség tagjai számára beás és lovári nyelven állították össze.
A nemzetiségi nyelvek mellett angolul, arabul, kínaiul, oroszul és vietnámiul is elérhető lesz a
kérdőív segédlete – írták.
A népszámlálás projektvezetője kiemelte: a KSH arra kér mindenkit, hogy válaszoljanak a
nemzetiségi hovatartozásra vonatkozó kérdésekre, hiszen a népszámlálás az egyedüli
adatforrás társadalmunk nemzetiségi összetételének megismeréséhez.
Englenderné Hock Ibolya, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának elnöke a
közlemény szerint úgy fogalmazott: önkormányzatuk arra biztat és kér mindenkit, akinek
fontos a németséghez való tartozása, hogy ezt a népszámlálás során vallja meg. „A
népszámlálás eredményei hosszú távra meghatározzák oktatásunk jövőjét, településeink
fejlődését, a nemzetiségi önkormányzatok létrejöttét, valamint a civil szervezetek
támogatottságát. Évszázadok óta gazdagítjuk hazánk kultúráját, szorgalmas munkával
járultunk és járulunk hozzá az ország fejlődéséhez, összekötő kapocs vagyunk hazánk és a
németül beszélők között világszerte. Legyünk büszkék nyelvi és kulturális örökségünkre,
vállaljuk és valljuk meg a népszámlálás során is, hogy magyarországi németek vagyunk!” –
idézték Englenderné Hock Ibolyát.
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Agócs János, az Országos Roma Önkormányzat elnöke a fórumon azt hangsúlyozta: bár a
nemzetiségi hovatartozásra, nyelvi kötődésre vonatkozó kérdésekre nem kötelező válaszolni,
arra biztat mindenkit, akinek fontos a roma identitása, a roma közösséghez való tartozása,
hogy ezt a népszámlálás során vallja meg."
Kozma György, a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának elnöke kiemelte:
"2022 októberében egy közösségünket érintő, kiemelkedő jelentőségű esemény lesz, amely
hosszú időre meghatározhatja a hazai románság jövőjét. Fontos, hogy a népszámlás során
valamennyien vállaljuk fel a románsághoz való tartozásunkat, ahogy azt elődjeink is tették.
„Ezért arra kérem Önöket, hogy legyünk bátrak és büszkék arra, hogy ehhez a nagyszerű
román közösséghez tartozunk. Őrizzük meg együtt közös kincseinket, nyelvünket, táncainkat,
hagyományainkat. Fennmaradásunk és intézményeink fejlődésének záloga, hogy minél
többen vállaljuk identitásunkat, hogy gyermekeink és unokáink is élvezni tudják majd
kultúránkat, értékeinket. Önnek egy kis lépés, a magyarországi románságnak egy biztos
jövő!” – fogalmazott.
Horváth Endre, az Országos Szlovák Önkormányzat alelnöke arról beszélt, hogy
„nemzetiségünk életében a népszámlálásnak kulcsfontosságú szerepe van. A népszámlálás
során lehetőség van kettős identitás megvallására a kérdőív nemzetiségi kötődésre vonatkozó
12. pontjában. A két, nemzetiséget érintő kérdésre adott válasz nagyon fontos, mert ezen
múlik önkormányzataink sorsa. Múltunk az alap, melyre a jelenben építjük jövőnket.
Örökségünk érték, kultúránk gazdag, és ha vállaljuk szlovák kötődésünket, a jövőnk is
biztosítva lesz. Ha Önnek is számít, hogy megmaradjon közösségünk, vállalja szlovák
származását!” – írták.
A KSH által szervezett szakmai egyeztetésen az alábbi országos nemzetiségi önkormányzatok
és kormányzati szervezetek vettek részt: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, Bolgár
Országos Önkormányzat, Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata, Magyarországi
Németek Országos Önkormányzata, Magyarországi Románok Országos Önkormányzata,
Miniszterelnökség, Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárság,
Országos Horvát Önkormányzat, Országos Lengyel Önkormányzat, Országos Örmény
Önkormányzat, Országos Roma Önkormányzat, Országos Ruszin Önkormányzat, Országos
Szlovák Önkormányzat, Országos Szlovén Önkormányzat, Szerb Országos Önkormányzat,
Ukrán Országos Önkormányzat – írták a közleményben.
Forrás: www.onkormanyzatiklub.hu
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FOTELKOMMENTELÉS? NEM, FOTELÜGYINTÉZÉS!
Ha közigazgatásról van szó, az állampolgár és az állam közötti viszonyról beszélünk. Az
állam oldaláról ez a kapcsolat igazgatási folyamat, az állampolgár oldaláról pedig egy adott
probléma megoldásának lehetősége.
Az
e-közigazgatás
kialakításával és folyamatos
fejlesztésével
az
állampolgárok problémáikat
nem egyszerűen sorban
állás nélkül, hanem a
legkényelmesebb módon,
akár saját nappalijukból is
intézhetik.
Az
eközigazgatás legfontosabb
kérdéseiről Hajzer Károlyt,
a
Belügyminisztérium
informatikai
helyettes
államtitkárát kérdeztük, aki
kormányzati elfoglaltságai
mellett programozóként is tevékenykedik, kutatómunkát folytat a Robotzsaru nevű
alkalmazás fejlesztésével foglalkozó tudományos műhelyben.
Mit jelent az e-közigazgatás? – Az e-közigazgatás az önkormányzati szint vonatkozásában a
digitális technológiák által támogatott minél hatékonyabb belső működést, más
önkormányzatokkal és társszervekkel történő együttműködést és természetesen az
ügyféloldali szolgáltatások online biztosítását jelenti. Magyarországon az önkormányzati
digitalizáció 2015 óta az alkalmazásszolgáltatási modell (ASP) alapján valósul meg,
amelyben egy távoli szolgáltató online biztosítja az önkormányzat működéséhez szükséges
szakrendszereket. Az önkormányzati ASP-rendszer mind a 3197 hazai önkormányzat részére
biztosít egységes szakrendszereket (pl. gazdálkodási szakrendszer, helyi adó szakrendszer,
iratkezelő, ipar- és kereskedelmi rendszer, ingatlanvagyon-kataszter, hagyatéki leltár). Az
önkormányzati ASP emellett jelenleg mintegy 150 helyi önkormányzati ügy tekintetében
biztosít IFORM technológiájú online űrlapsablont, amelyeket az önkormányzatok maguk
tudnak "személyre szabni" és az ügyfelek számára elérhetővé tenni az e-onkormanyzat.gov.hu
portálon. Az Önkormányzati ASP tavaly elnyerte az Európai Közszolgáltatási Díj Jó
Gyakorlat bizonyítványát.
Hogyan képzeljük el a digitalizáció folyamatát? – A digitalizáció egyrészt az adatalapú
közigazgatási működés irányába halad, amely fokozatosan, felmenő rendszerben lehetővé
teszi az automatizált, illetve proaktív szolgáltatások kialakítását is, másrészt egyre nagyobb
szerepe lesz a mesterséges intelligencia (MI) alkalmazásának. A jövőben a
Belügyminisztérium felügyelete mellett fejlesztett MI-alapú szolgáltatások egymással
integráltan is képesek lesznek működni. Ez utóbbi technológiák kiaknázásával a nem túl
távoli jövőben (és néhány alkalmazással a jelenben is) az ügyfél – a már ismert virtuális
asszisztensekhez (például Siri, Amazon Alexa, Google Asszisztens) hasonlóan – a hazai
közigazgatásban akár hang alapon is tud ügyet intézni, az intelligens kommunikációra képes
chatrobotnak köszönhetően, amely beszédértő, leiratozó, valamint beszédgeneráló szolgáltatás
használatával, emberi ügyintéző nélkül is képes interakcióba lépni az ügyféllel.
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Hogyan válhat hitelessé az ügyintézés személyes megjelenés nélkül? – Az írásbeliséget a
Mária Terézia óta kialakult gyakorlat szerint alkalmazzuk a közigazgatásban, amelyet annak
idején még személyes megjelenéssel hitelesítettek. Ezen változtatott radikálisan a digitalizálás
úgy, hogy mind az írásbeliséget, mind a hitelesítési eljárást megpróbálta komfortossá tenni
azáltal, hogy ne kelljen hozzá személyes megjelenés. Ma már az elektronikus térben virtuális,
megszemélyesített módon zajlik; lényege, hogy a folyamatokat olyan informatikai és egyéb
jogi eljárásrenddel bástyázzuk körbe, amely biztosítja, hogy az ebben a formában is közhiteles
legyen.
Milyen jelenségek befolyásolták – akadályozták, támogatták – a folyamatot? – Eleinte
sem az állam, sem az állampolgár nem volt felkészülve az átállásra. Az állam élharcosa volt a
digitalizációnak, annak, hogy számítógépekkel segítse a tisztviselői munkát, mert az érdeke
ezt diktálta. Az állampolgár viszont azt érzékelte, elszakították a valóságtól. 2014-ben alakult
ki a jelenlegi struktúra a BM-ben, a holtponton két dolog lendített át bennünket. Az egyik,
hogy az okostelefonok által nagyon sokan felfedezték a közösségi médiát, és megismerkedtek
az informatikával. Az okoseszközök használatának elterjedésével olyan robbanásszerű
változás következett be, amely megteremtette a talaját annak, hogy mindezek ismeretében az
állampolgárnak legyen kedve és lehetősége a saját ügyét is elintézni online.
A másik fordulópont a pandémia volt. A Covid által többszörösére nőtt azoknak a száma, akik
egészségüket féltve digitálisan kívánták ügyeiket intézni. Így találkozott az állam oldaláról
indított fejlesztés a másik oldalról megmutatkozó fokozott igénnyel.
Hogyan találkozik a digitális technika alkalmazása az NKE tevekénységével? – A hazai
digitalizáció több szempontból is összekapcsolódik az NKE tevékenységével. Egyrészt a
közigazgatás digitalizációja nem képzelhető el jól képzett szakember-utánpótlás nélkül,
másrészt a közigazgatásban dolgozó kollégák folyamatos továbbképzése is kulcsfontosságú,
és ebben kiemelt szerepet játszik az NKE. A MI által támogatott alkalmazások rendészeti
területen történő felhasználásának tökéletesítésében szükség van az NKE hallgatóira, akik a
diploma birtokában használják, de az oktatókra is, akik megtanítják használatukat. Emellett
rendkívül fontos a mesterséges intelligencia etikai vonatkozásaival is foglalkozni, amelyre
egy az NKE-szintű kutatóegyetem kiváló feltételeket biztosít. Nem utolsósorban a hazai és
nemzetközi kutatásban és tudásmegosztásban is nélkülözhetetlen az egyetem munkája, és az
általa szervezett szakmai rendezvények, amelyekre a jövőben is számítunk. Az NKE-n
megrendezett A jövőt építjük – rendvédelmi informatika című szakmai előadásomon is
elhangzott, egyeztetések folynak arról, hogyan, milyen formában lehetne a fejlesztéseket az
RTK képzéseibe integrálni. Elébe akarunk menni a folyamatoknak, ezért is tartottuk ezt az
előadást, hogy megfogalmazzuk, milyen jövőbeni irányokról tudunk közösen gondolkodni.
A jövő kézzelfogható megoldásai a jelenben
A KIOSZK – mesterséges intelligenciával (MI) támogatott ügyintézési pont. Modern, ügyfélkiszolgálásra specializált, 12-féle ügytípusban szolgáltatást nyújtó rendszer, amely bármilyen
előregisztráció nélkül, a személyes ügyfélszolgálati helyszíneken biztosítja az ügyfelek
számára az arckép-azonosításon alapuló elektronikus ügyintézést. Az eszköz nemcsak a
személyiadat- és lakcímnyilvántartáshoz tud kapcsolódni, hanem a jármű-, az anyakönyvi és
az okmánynyilvántartásokkal is kommunikál. A MIA chatrobot segítségével többszintű
kommunikációra képes. A jelenleg 15 rendelkezésre álló eszköz üzembe helyezése 2022 elején
kezdődött, a távlati cél négyszáz darab ügyintézési pont telepítése.
Videoalapú arckép-azonosítás – A videotechnológián alapuló kommunikációs csatorna
létrehozásával az állampolgárok számára új ügyintézési lehetőség valósult meg.
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A videokommunikációs szolgáltatásnál az ügyfél-hitelesítés arckép-azonosítással és okmány
bemutatásával, annak távoli vizsgálatával történik, amellyel az állampolgár távolról, mégis
személyesen intézheti ügyeit.
MIA chatrobot – A MIA-ban az állampolgárokkal történő kommunikáció többszintű
támogatása az MI segítségével valósul meg. A chatfunkció automatizálása lehetővé teszi, hogy
az állampolgár által feltett kérdésekre automatizált választ kapjon. A válaszokat a gép a
szövegösszefüggés alapján állítja össze, és beállítás kérdése, hogy automatizáltan vagy
ügyintézői ellenőrzést követően küldik-e ki. A chatbotfunkció mellett a MIA leiratozó
szoftverkomponense a magyar nyelvű beszédhang leiratozására alkalmas az MI-támogatás
által. A MIA felolvasó szoftverkomponens a digitális formájú szöveg gépi hangú felolvasására
alkalmas, és az ügyfélbarát működés és hatékonyság érdekében magyar nyelvre optimalizált,
ami külön értéket képvisel az informatika világában. Az ügyfélszolgálati tevékenység több
mint 2/3-a már ma is megvalósítható chatbotmegoldás-támogatással – különböző szinteken.
Néhány évbe beletelik, mire a betanítás, optimalizálás, öntanulás és tapasztalatszerzés után a
sokféle ügyet önállóan fogja kezelni, és infrastruktúrára, szoftverlicencekre is szükség van a
működéshez, de a feltörekvő megoldások biztonságos alkalmazása az ügyintézés és az állami
működés részévé vált már ma is.
Az eSzemélyi – Egyre népszerűbb a felhasználók körében az eSzemélyivel történő azonosítás,
amely az igazolvány chipjéből kártyaolvasó segítségével kiolvasott adatok alapján történik.
Népszerűsége a fejlesztéseknek köszönhetően növekedni fog, ugyanis már elérhető az
eSzemélyiM mobilalkalmazás is, amely által a legtöbb NFC-képes (near-feld communication,
rövid távú kommunikációs) okostelefon és más mobileszköz között kártyaolvasóként is
funkcionálhat.
Forrás:
Nemzeti
Közszolgálati
Egyetem,
https://www.uninke.hu/hirek/2022/08/03/fotelkommenteles-nem-fotelugyintezes

SZÚNYOGGYÉRÍTÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
A hosszú aszályos időjárás következtében valamelyest mérséklődött a szúnyogártalom,
azonban az esős időjárás kedvez a szúnyogoknak. Az esőzés hatására nemcsak a természetes
vizek környezetében, hanem azoktól távolabb is képesek nagy számban megjelenni a
vérszívók.
Sok szúnyogfaj emberközeli életmódot folytat, ezek ház körüli vizekben, árkokban,
vödrökben, kaspókban, madáritatókban is képesek kifejlődni. Ez az oka annak, hogy számos
vízparttól távoli településen, városias környezetben is szúnyogártalom alakulhat ki.
Az esők hatására néhány régióban várhatóan emelkedik a szúnyogártalom mértéke,
elsősorban azokon a területeken, ahol tovább megmarad a lehullott esővíz. A
katasztrófavédelem által megbízott szakértők folyamatosan nyomon követik a tenyészőhelyek
állapotát, ahol szükséges, sor kerül a lárvák, később pedig a kifejlett egyedek elleni
védekezésre.
Az esők után érdemes figyelmet fordítani az emberközeli életmódot folytató fajok
élőhelyeinek felszámolására.
Forrás: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
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A SZÜRET VELEJÁRÓJA A MUSTGÁZ OKOZTA VESZÉLY
Az ország több pontján már megkezdődött, máshol készülnek az idei szüretre, a korai érésű
szőlők esetében már a mustot érlelik a pincékben. A szőlő levének erjedésekor mustgáz
keletkezik, amely nem megfelelő körülmények között komoly veszélyt jelent. Szellőztetéssel,
valamint szén-dioxid-érzékelő elhelyezésével elkerülhető, hogy veszélyes mennyiségben
felhalmozódjon, illetve balesetet okozzon a gáz.
Tavaly Zala megyében, Garaboncon követelt áldozatot a színtelen, szagtalan gáz. Évről évre
több alkalommal riasztják ilyen esethez a tűzoltókat, holott a balesetek könnyen
megelőzhetőek. A szén-dioxid önmagában nem mérgező, azonban mivel nehezebb a
levegőnél, egy szellőzés nélküli pincéből kiszorítja az oxigént. Aki ilyen pincébe megy le,
rövid idő alatt oxigénhiányos állapotba kerül, amelynek tünetei a szédülés és a fáradtságérzet.
Ezeket az eszméletvesztés, végül a fulladás követheti.
Egy liter erjedő must csaknem 42 liter szén-dioxidot termel. Éppen ezért fontos szellőztetni a
pincéket, és célszerű oda szén-dioxid-érzékelőt is felszerelni. Ha ilyen nincs, alkalmazható a
közismert gyertyás módszer is, amikor az ember egy meggyújtott gyertyával ellenőrzi, van-e
elég levegő a pincében. Fontos, hogy az égő gyertyát ne kézben, hanem például egy lapáton
tartsuk magunk előtt, és úgy menjünk le a pincébe. Ha a gyertya elalszik, életveszélyes a
pincébe menni.
A szén-dioxiddal telített pincébe csak sűrített levegős légzőkészülékben szabad bemenni,
ezért aki mustgázzal kapcsolatos balesetet észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot és
kérje a tűzoltók segítségét!
Forrás: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

ELÉRHETŐ A HUSZONHATODIK TŰZVÉDELMI TESZT A HONLAPUNKON
Elérhető a katasztrófavédelem legújabb tűzvédelmi tesztje. A XXVI. online feladványban
szereplő kérdések a szabadtéri tüzek, az égetés, a tűzgyújtási tilalom és az aszályos időszak
veszélye témakörét járják körbe.
Aki kitölti tesztjeinket, felmérheti tudását, illetve értékes információkhoz juthat a
tűzmegelőzéssel kapcsolatban.
Legújabb
teszt
elérhető
az
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
(katasztrofavedelem.hu) oldalán, az alábbi elérési útvonalon: Lakosság Országos
Tűzmegelőzési Bizottság Tartalomjegyzék - Tűzvédelmi tesztek. a katasztrófavédelem
oldalán megtalálja.
Segítheti is munkánkat. Amennyiben kitölti a tesztek alatt elérhető kérdőívünket, visszajelzést
kapunk arról, hogy a jövőben milyen tűzmegelőzési témákban szükséges pontosítani, bővíteni
az emberek ismereteit.
Forrás: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
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KARMA, A MAGYAR MENTŐKUTYA A DOBOGÓ TETEJÉN
Magyar mentőkutya, Karma állhatott a dobogó legfelső fokára Olaszországban, az augusztus
16-21. között megrendezett I. Egyéni FCI Mentőkutya Világbajnokságon. A malinois fajtájú,
hétéves mentőkutya gazdája a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományában
dolgozó Leczki Sarolta címzetes tűzoltó főtörzszászlós.
Karma egyébként a legmagasabb összpontszámot elérve előzte meg osztrák és dán kollégáit.
A megmérettetésen a 18 országból érkezett kutyás csapatok három fázisban –
nyomkövetésben vagy területkutatásban vagy romkutatásban – mutathatták meg tudásukat.

Fotó: a magyar csapat
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A magyar csapat tagjait a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége
delegálta a világversenyre, a kiutazó team szakmai irányítását pedig, a MEOESZ
tagszervezeteként, a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat koordinálta. A versenyzők
felkészítésében a Pécsi Mentőkutyás Egyesület, valamint a Fővárosi Katasztrófavédelmi
Igazgatóság vett részt.
Forrás: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

ÁSZ hírek
ENERGIASZOLGÁLTATÁS HELYZETE HAZÁNKBAN
A világpolitikai események rávilágítottak arra, hogy hosszú távon nem lehet az energiaimportra, mint folyamatosan rendelkezésre álló forrásra tekinteni, hiszen azt rendkívüli
helyzetben senki sem tudja garantálni. Az energiaellátás területén az ellátásbiztonság
(energiaszuverenitás), a megfizethetőség (rezsicsökkentés fenntartása) és a fenntarthatóság
(dekarbonizáció) biztosítása stratégiai fontosságú mind állampolgárok, mind a gazdaság
szempontjából. Ehhez azonban szükséges van hatékonyan működő energia-versenypiara, az
energiahatékonyság, az energiatakarékosság elveinek érvényesítésére, új hálózati
infrastruktúra létesítésének elősegítésére, a megújuló energiaforrásokból előállított energia
termelésének növelésére. A videó összefoglalja hazánk energiaszolgáltatásának helyzetét.
Forrás: www.penzugyiszemle.hu

ELEMZÉS – SZEMPONTOK A KÖLTSÉGVETÉSI TANÁCS RÉSZÉRE VÉLEMÉNYE
KIALAKÍTÁSÁHOZ A MAGYARORSZÁG 2023. ÉVI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
SZÓLÓ TÖRVÉNYJAVASLAT ZÁRÓSZAVAZÁSÁHOZ

„Az ÁSZ elnökének a KT1 tagjaként ellátott feladataihoz kapcsolódóan – az Állami
Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § (13) bekezdése értelmében – az ÁSZ
elemzéseket és tanulmányokat készít, és ezek rendelkezésre bocsátásával segíti a KT-t
feladatainak ellátásában. Az elemzés a Gst2. 25. §-a alapján az államadósság-szabály
érvényesülésének értékelését végezte el. A Gst. alapján a KT a Magyarország 2023. évi Kvtv.
javaslat országgyűlési vitájának lezárása után a Gst. 25. § (1) bekezdése alapján állást foglal
arról, hogy a költségvetési törvényjavaslat zárószavazásra előkészített változata teljesíti-e a
GDP arányos államadósság csökkenésének Alaptörvényben rögzített követelményét.
Az ÁSZ elemzése az Országgyűlés elé 2022. június 7-én beterjesztett költségvetési
törvényjavaslathoz képest az elfogadásra javasolt módosításokra, átcsoportosításokra, a
megváltoztatott előirányzatok miatt jelentkező kockázatok értékelésére helyezi a hangsúlyt.
1
2

Költségvetési Tanács
2011. évi CXCIV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról
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Az elemzés kitér továbbá arra, hogy a költségvetési törvényjavaslatban az ÁSZ által a
„Vélemény a 2023. évi költségvetésről – Vélemény Magyarország 2023. évi központi
költségvetéséről szóló törvényjavaslatról” című véleményében kockázatosnak ítélt, legalább
5,0 Mrd Ft-ot elérő előirányzatok módosultak-e, valamint ezeket az ÁSZ a módosításokat
követően kockázatosnak minősíti-e. Az elemzés azt értékeli, hogy merültek-e fel a támogatott
módosítások miatt további kockázatok a 2022. június 7-én benyújtott költségvetési
törvényjavaslathoz képest a költségvetési törvényjavaslat zárószavazás előtti változatában.”
(Idézet az Elemzésből – Bevezetés)
Forrás: www.aszhirportal.hu

Fókuszban az IKIR – Helyi Közszolgáltatás Információs
Rendszer
TALÁLKOZZUNK AZ ŐSSZEL MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ RENDEZVÉNYEINKEN!
A Helyi Közszolgáltatás Információs Rendszer – IKIR alkalmazás 2018. május 1. óta éles
üzemben működik. Eddig több, mint 1300 önkormányzat és a közel 1800 felhasználó
regisztrált a rendszerhez. Természetesen a regisztráció lehetősége nem zárult le, továbbra is
ingyenesen csatlakozhatnak a rendszerhez az önkormányzatok.
Tudta?
2022.03.24-én megtartott Nyitó Konferenciánkat követően ezúttal regionális konferencia
sorozattal folytatjuk az IKIR rendszerünk fejlesztéseinek bemutatását valamint a meglévő
rendszer használatának népszerűsítését.
A rendezvénysorozat tervezetten október második felétől indulna, amelyek az ország 7
különböző helyszínén lennének megtartva, amennyiben a Covid helyzet nem indokolja, hogy
rendezvényeinket inkább az online térben tartsuk meg. Terveink szerint a rendezvényeken
jelen lesznek a LIFE LOGOS 4 WATERS projekt kollégái is, akik az önkormányzati
együttműködésen alapuló vízgyűjtő gazdálkodással foglalkozó projektjük eredményeiről,
előrehaladásáról szeretnék tájékoztatni a résztvevőket. Olyan természetalapú megoldásokról
hallhatnak a jelen levők, melyek a napjainkban egyre inkább tapasztalható szélsőséges
időjárási események hatásainak (aszály, villámárvíz/belvíz okozta elöntések) csökkentésére,
az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra nyújtanak megoldást helyi, települési és
vízgyűjtő szinten egyaránt.
A rendezvények terveink szerint az alábbi helyszíneken valósulnának meg október második
felétől: Győr, Kaposvár, Kecskemét, Nyíregyháza, Karcag (vagy Békéscsaba), Vác,
Veszprém. A rendezvények pontos időpontjáról és a helyszínekről ősz elején tervezünk
meghívót küldeni az önkormányzatok részére. Ezen felül 2023 tavaszán várható még egy
Záró Konferencia is, amelyet ismételten a Belügyminisztérium épületében tartanánk meg.
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Rendezvényeinken a részvétel díjmentes, ugyanakkor felhívjuk a jelentkezők figyelmét,
hogy a résztvevők száma limitált, így kérjük Önöket, hogy részvételi szándékukat időben
jelezzék majd a meghívóban szereplő időpontig! A konferenciánkon történő részvételt szívből
ajánljuk minden olyan önkormányzati dolgozó számára, akik érdeklődnek adatbázisunk
használata és annak bővítésében rejlő lehetőségek iránt, továbbá a LIFE LOGOS 4 WATERS
projektet illetően is.
IKIR rendszer – felhasználói támogatás
Amennyiben a rendszer használatával, vagy az IKIR-hez történő regisztrációval
kapcsolatban kérdése van, kérjük, hogy jelezze az ikir@bm.gov.hu email címen, vagy a
+3615501522-es telefonszámon. Kollégáink a hét minden munkanapján várják hívásukat!
Hamarosan folytatjuk
Készítette: Belügyminisztérium, Önkormányzati Koordinációs Iroda
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Figyelmébe ajánljuk
PÁLYÁZATI

FELHÍVÁS A

2022-BEN

INDULÓ SZERZŐDÉSES HATÁRVADÁSZ

KÉPZÉSRE

Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád,
Békés, Hajdú-Bihar, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében alapfokú iskolai végzettségre (8
évfolyam sikeres elvégzésére) épülő képzést indít, amely eredményes teljesítése a
Rendőrségnél szerződéses határvadász beosztás betöltésére jogosít.
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Jelentkezni az alábbiak szerint lehet:
A jelentkezést elektronikus úton hatarvadasz@kr.police.hu elektronikus levelezési címre,
postai úton a Készenléti Rendőrség elérhetőségeinek egyikére szükséges megküldened,
továbbá személyesen is leadhatod a rendőri szerveink bármelyikénél.
Kérjük, hogy az elektronikus levél tárgyában vagy a borítékon tüntesd fel:
„Szerződéses határvadász képzés”
A képzés tervezett helyszínei:
– Készenléti Rendőrség Bács-Kiskun Megyei Határvadász Század elhelyezési
körlete
Cím: 6400 Kiskunhalas, Mártírok útja 31.
– Készenléti Rendőrség Csongrád-Csanád Megyei Határvadász Század elhelyezési
körlete
Cím: 6725 Szeged, Laktanya utca 16.
– Készenléti Rendőrség Békés Megyei Határvadász Század elhelyezési körlete
Cím: 4408 Orosháza, Gyopárosi út 1.
– Készenléti Rendőrség Hajdú-Bihar Megyei Határvadász Század elhelyezési
körlete
Cím: 4033 Debrecen, Sámsoni út 147-149.
– Készenléti Rendőrség Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Határvadász Század
elhelyezési körlete
Cím: 4300 Nyírbátor, Bocskai út 2-4.
– Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ Rendőrképző Akadémia Járőrképző
Tagozat Szeged Határrendészeti Oktatóbázisa
Cím: 6728 Szeged, Bajai út 14.
a fenti helyszíneken túl a Készenléti Rendőrség rendelkezésre álló objektumaiban
A képzésre történő jelentkezés a közzététel napjától folyamatos.
A képzések gördülő rendszerben, ütemezetten indulnak a szerződéses határvadász létszám
feltöltéséig, amelyet a Rendőrség ingyenesen biztosít.
A képzés időtartama: 160 óra (4 hét)
Jelentkezési feltételek
– magyar állampolgárság - jelentkezési életkor: 18-55 életév (még be nem töltött 55.
életév),
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség,
– legalább alapfokú iskolai végzettségről (8 évfolyam sikeres elvégzéséről) kiállított
bizonyítvány,
– egészségi, fizikai, pszichológiai alkalmasság.
A felvételi döntésre az egészségi, fizikai és pszichológiai alkalmasságvizsgálatok,
valamint az életvitel ellenőrzés eredménye alapján kerül sor.
A jelentkezési lap és annak mellékletei a Rendőrség www.police.hu honlapján a
(https://www.police.hu/hu/szerzodeses-hatarvadasz-kepzes) érhetők el.
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Munkatársaink hétköznapokon hivatali munkaidőben adnak tájékoztatást az alábbi
elérhetőségeken a szerződéses határvadász képzésről.
Hétfőtől csütörtökig: 7.30-tól 16.00-ig
Pénteken: 7.30-tól 13.30-ig
SSZ.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

TERÜLETI SZERV MEGNEVEZÉSE,
ELÉRHETŐSÉGEI
Készenléti Rendőrség
Központi Határvadász Toborzó Iroda
Cím: 1101 Budapest, Kerepesi út 47-49.
Posta cím: 1903 Budapest, Pf. 314.
Ingyenesen hívható telefonszám: 06-80-310-100
Mobiltelefonszám: 06-30-144-3030
06-30-144-3040
Készenléti Rendőrség
Bács-Kiskun Megyei Határvadász Század
Kiskunhalasi Határvadász Toborzó Iroda
Cím: 6400 Kiskunhalas, Mártírok útja 25.
Mobiltelefonszám: 06-30-663-1536
06-30-143-7737
Készenléti Rendőrség
Csongrád-Csanád Megyei Határvadász Század
Szegedi Határvadász Toborzó Iroda
Cím: 6725 Szeged, Laktanya utca 16.
Mobiltelefonszám: 06-30-663-1521
06-30-144-3006
Készenléti Rendőrség
Békés Megyei Határvadász Század
Orosházi Határvadász Toborzó Iroda
Cím: 5900 Orosháza, Gyopárosi út 1.
Mobiltelefonszám: 06-30-663-1522
06-30-144-3008
Készenléti Rendőrség
Hajdú-Bihar Megyei Határvadász Század
Debreceni Határvadász Toborzó Iroda
Cím: 4033 Debrecen, Sámsoni út 147-149.
Mobiltelefonszám: 06-30-663-0705
06-30-144-3013
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Határvadász Század
Nyírbátori Határvadász Toborzó Iroda
Cím: 4300 Nyírbátor, Bocskai út 2-4.
Mobiltelefonszám: 06-30-663-3267
06-30-144-3025

ELEKTRONIKUS
LEVELEZÉSI CÍM

hatarvadasz@kr.police.hu

Budapest, 2022. július 15.
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A jelentkezési feltételek összefoglalója és a jelentkezési lap Hírlevelünk mellékleteként
elérhető, illetve letölthetők a Magyar Rendőrség hivatalos weboldalán (www.police.hu).
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VÁLOGATÁS A LECHNER TUDÁSKÖZPONT ANYAGAI KÖZÜL
Megújult az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer –
Korszerű felületen, újrastrukturált adatbázissal működik a TEIR 2022 nyarától
2022. augusztus elejétől megújult formában érhető el a társadalmi, gazdasági és környezeti
téradatokat egyaránt megjelenítő Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs
Rendszer. Az interaktív online felület összehangolt alkalmazásokkal, korszerűbb
szolgáltatásokkal, felhasználóbarát felülettel, újrastrukturált adatbázissal, valamint bővülő
adattartalommal támogatja a köz- és magánszféra területi tervezéssel, elemzéssel és
értékeléssel foglalkozó szereplőit.
A cikk folytatása elérhető: www.lechnerkozpont.hu
Vízügyi és egyetemi légifelvételek az online gyűjteményben – Újabb 7 080 fotó érhető el
a fentrol.hu-n
Többezer érdekes felvétellel bővült a fentrol.hu oldalon bárki számára elérhető Légifilmtár,
ezúttal többek között olyan régi felvételekkel, amelyek eddig csak más intézmények
archívumában voltak fellelhetőek. A legutóbb beszkennelt és feltöltött 7 080 fotó között
megtalálhatóak az Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság archívumából, valamint a Soproni
Egyetem Erdőmérnöki Karának és az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karának
állományából származó fekete-fehér és infraszínes felvételek is.
A cikk folytatása elérhető: www.lechnerkozpont.hu
Kisvasutak a magasból – Válogatás a Fentről.hu légi felvételeiből
A fentrol.hu oldalon bárki számára elérhető Digitális Légifelvétel Archívum képeiből készült
legújabb válogatás a ma is üzemelő magyarországi kisvasutak hegyen-völgyön, mezőn és
vízparton kanyargó nyomvonalát követve mutat be érdekes légifelvételeket. Az archív fotókat
fürkészve feltűnnek az egykor gazdasági funkciót ellátó keskeny nyomközű vasutak fával
megpakolt állomásai, a kirándulókat szállító Mecseki Kisvasút vidám színű vagonjai, és a
szilvásváradi erdei vasút egykori siklópályájának nyoma is.
A cikk folytatása elérhető: www.lechnerkozpont.hu
Összeállította: Belügyminisztérium, Önkormányzati Főosztály
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Pályázati lehetőségek
A LEGJOBB ÖNKORMÁNYZATI GYAKORLATOK PROGRAM 2022.

ÉVI PÁLYÁZATI

FELHÍVÁSA

A bizonytalan kilátások és kiszámíthatatlan jövő mind olyan tényezők, amikor még jobban
kell az innovatív új megoldásokra koncentrálni. Ebből kiindulva a Legjobb Önkormányzati
Gyakorlatok Irányító Bizottsága meghirdeti továbbra is a pályázati felhívást. A Legjobb
Önkormányzati Gyakorlatok Programot 2022-ben is folytatjuk, ebben az évben azokat a már
bizonyított jó önkormányzati gyakorlatokat várjuk, amelyek minimum legalább egy éve
hatékonyan, hatásosan, mások számára átvehető és megismételhető módon működnek.
A pályázat feltételeiről, a benyújtás módjáról és határ idejéről részletes információkat talál az
alábbi felhívásban: FELHÍVÁS
ADATLAP
Forrás: www.toosz.hu

A BELÜGYI TUDOMÁNYOS TANÁCS

PÁLYÁZATA

PHD (DOKTORI)

KÉPZÉSI DÍJ

KÖLTSÉGÁTVÁLLALÁSÁRA

A Belügyminisztérium közigazgatási államtitkára és a Belügyi Tudományos Tanács
pályázatot hirdet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem PhD hallgatói számára a doktori
képzési díj, illetve a doktori fokozatszerzési eljárási díj költségátvállalására a 2022/2023.
tanévre
A pályázat célja a belügyi tudományos kutatói utánpótlás, a PhD (doktori) tudományos
fokozat megszerzésének elősegítése útján.
Pályázhat a Belügyminisztérium, valamint a belügyi szervek állományában lévő (hivatásos
állományú, kormánytisztviselő, munkavállaló, rendvédelmi igazgatási alkalmazott) az a
személy, aki:
– felvételt nyert a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) valamely
doktori iskolájának (Rendészettudományi Doktori Iskola, Hadtudományi Doktori
Iskola, Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola, Katonai Műszaki Doktori Iskola)
egyéni felkészülésben történő vagy szervezett önköltséges doktori (PhD) képzésére,
– PhD (doktori) fokozatát még nem szerezte meg,
– vállalja, hogy a 2022/2023. tanévben teljesíti a doktori iskola által előírt tanulmányi
kötelezettséget, doktori fokozatszerzési eljárás díj költségátvállalása esetén a doktori
értekezés sikeres védését,
– vállalja, hogy a pályázat időtartama alatt legalább egy, legalább B kategóriás lapban
publikációja megjelenik.
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Nem pályázhat, aki bármely más, állami költségvetés által finanszírozott ösztöndíjban, egyéb
képzési támogatásban részesül.
A pályázat határozott időre, a 2022/2023. tanév két félévére szól. A pályázat benyújtása a
képzés következő éveiben, a tanulmányi kötelezettségek eredményes teljesítése esetén
megismételhető.
A költségátvállalás maximális mértéke a 2022/2023. tanévben, szervezett képzés esetén
bruttó 130.000 Ft /félév, egyéni felkészülés esetén bruttó 130.000 Ft, doktori fokozatszerzés
esetén 175.000 Ft.
A nyertes hallgatók 2022/2023. tanév I. félévétől részesülnek költségátvállalásban, melyet a
Belügyminisztérium közvetlenül az NKE folyószámlájára utal.
A bíráló bizottság a pályázók számára, a pályázat tartalmára, körülményeire figyelemmel a
fentiektől eltérő költségátvállalási mértéket is megítélhet, illetve fenntartja magának azt a
jogot, hogy nem osztja ki az e célra elkülönített teljes összeget. A pályázat keretében
rendelkezésre álló forrás maximális összege 2022/2023. tanévben bruttó 3 millió forint.
A pályázat elvárt elemei:
– a felvételről szóló értesítés másolata;
– a szakmai önéletrajz;
– az elfogadott kutatási tématerv;
– az eddigi tudományos és szakmai publikációk jegyzéke;
– a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat (az BTT online
pályázati felületére történő regisztrációkor) és a költségátvállalási nyilatkozat
(pályázat benyújtásakor) elfogadása.
A pályázatok benyújtásának módja: kizárólag elektronikus úton, a Belügyi Tudományos
Tanács online pályázati felületén, http://palyazat.bm-tt.hu/ oldalon.
A pályázat feltöltésének határideje 2022. szeptember 4. 24:00
Kizárólag a határidőig véglegesített, beadott pályaművek kerülnek befogadásra,
elbírálásra.
A pályázattal kapcsolatos további információt a Belügyminisztérium Tudománystratégiai és koordinációs Főosztály Titkársága a tudomanystratégia@bm.gov.hu e-mail címen ad.
A pályázatokat – Dr. Felkai László közigazgatási államtitkár, a Belügyi Tudományos Tanács
elnöke által felkért – háromtagú bíráló bizottság értékeli. A bíráló bizottság döntésével
kapcsolatban jogorvoslatnak helye nincs.
A pályázatok elbírálásáról a pályázók 2022. szeptember 9-ig kapnak értesítést a Belügyi
Tudományos Tanács online pályázati felületén keresztül a Bírálat menüpontban.

Dr. Felkai László
közigazgatási államtitkár
Belügyi Tudományos Tanács
elnök
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PILÓTA

NÉLKÜLI LÉGI JÁRMŰVEK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI A BELÜGYI
ÁGAZATBAN CÍMŰ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

I.

A pályázat preambuluma

A drónok felhasználása a piaci, a polgári, az állami és a civil szférában nemzetközi és nemzeti
vonatkozásban is exponenciális ütemben fejlődik. A pilóta nélküli légijármű rendszerek,
technológiák és jogszabályi feltételek mára lehetővé teszik a gyakorlati alkalmazások
széleskörű elterjedését az élet számos területén, így a közfeladatok ellátása során is. A
felhasznált technológiák jelenleg is zajló forradalma és az UAV rendszerekben történő
integrált felhasználása korábban soha nem látott folyamatokat indíthat be többek között a
közigazgatási, rendészeti, katonai és katasztrófavédelmi alkalmazások fejlesztése területén,
melynek hatására új koncepciók, eljárások kidolgozására nyílik lehetőség. Ugyanakkor ahhoz,
hogy a drón iparág potenciálja a lehető legmagasabb mértékben ki legyen használva, ezek a
korszerű eszközök és megoldások hatékonyan beépüljenek az érintett szervezetek
tevékenységi rendszerébe, számos akadály leküzdésére, strukturált, stratégiai alapú
megközelítésre van szükség, ami érintheti akár az oktatás, kiképzés, tanúsítás teljes
vertikumát.
A belügyi szervek is felismerték a drón iparág hozzáadott értékét, így érdekeltek a drónok
fejlődésében, felhasználásában, valamint a támogató jogszabályi keretrendrendszer
kialakításában. Az ökoszisztéma kialakításában meghatározó, proaktív szerepvállalás mellett
támogatják a hazai kezdeményezéseket, különös tekintettel a Magyarországi Drón Koalícióra.
A fentiekre figyelemmel a Belügyi Tudományos Tanács pályázatot hirdet A pilóta nélküli
légijárművek alkalmazási lehetőségei a belügyi ágazatban címmel.
A pályázat meghirdetésének célja, hogy a felhívás nyomán született innovációkkal,
publikációkkal támogassuk a pilóta nélküli légijárművek alkalmazásának elterjedését,
széleskörű alkalmazását a belügyi ágazatban. Fontos szempont, hogy a pályaművek
elsősorban életszerű, valós problémákra megoldást kínáló javaslatokat, komplex
megközelítésű megoldásokat, jó gyakorlatokat mutassanak be, tudományos igénnyel.
II.

A pályázat címe és témakörei

A pályázat címe:
Pilóta nélküli légi járművek alkalmazási lehetőségei a belügyi ágazatban
Pályaműveket az alábbi két témakörben lehet benyújtani:
I.

Innovációs javaslatok a pilóta nélküli légi járművek alkalmazására a
belügyi ágazatban

Témajavaslatok (a teljesség igénye nélkül):
– Határvédelmi feladatok
– Közlekedésrendészeti terület (pl. útvonal biztosítás, forgalom ellenőrzés, forgalom
felügyelet, közlekedési jogsértések felderítése és azok dokumentálása, helyszíni
szemle keretében térfelmérés és képi dokumentálás, vízirendészti tevékenység (vízen
(jégen) tartózkodás szabályainak ellenőrzése), a légtér jogszerű igénybevételének
ellenőrzésére vonatkozó légirendészeti tevékenység)
– Közrendvédelmi terület
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–
–
–
–
–
–
–
–

Bűnügyi terület
Személy- és objektumvédelem
Tömegrendezvények biztosítása
A mesterségesintelligencia-módszerek a dróntechnológia területén
Tűzszerész feladatok
Katasztrófavédelmi célú és vészhelyzet esetén történő felhasználási területek
Alkalmazási lehetőségek a büntetés-végrehajtási szervezetnél
A dróntechnológia, a távérzékeléses mérés lehetőségei a társadalmi felzárkózási célú
területi fejlesztésekben
– A dróntechnológia felhasználásának lehetőségei a területi társadalmi különbségek
kvantifikálásában
– Területi fejlesztések tervezése, értékelése légi felvételekkel, távérzékeléssel
– Jó gyakorlatok a drónok felhasználására a társadalmi felzárkózás területén.
II.

Kockázatok és veszélyek elkerülése, előnyök kiaknázása a pilóta nélküli
légijárművek alkalmazása során

Témajavaslatok (a teljesség igénye nélkül):
– A pilóta nélküli légi járművekkel megvalósított jogsértő magatartások
– A jogalkotás és a jogalkalmazás szerepe
– Etikai szabályok
– Terrortámadások megelőzésében nyújtott szerepvállalás
– Kritikus infrastruktúrák, ipari létesítmények védelme
– Biztonságos drónhasználat feltételei
– Az UAV-k egységes európai légtérbe való integrálásának lehetőségei
– Repülésbiztonsági aspektus
– Légiközlekedés biztonságának garantálása
– A drónok általi fenyegetés elhárítása – a kiberbűnözésre tekintettel.
III.
A pályázók köre
A pályázaton természetes személyek vehetnek részt. Pályázni egyénileg vagy kollektív
munkával, egy vagy több magyar nyelvű, eddig még nem publikált, máshová be nem
nyújtott tanulmánnyal lehet.
IV.
A pályamű benyújtásának feltételei
A pályázatok benyújtásának módja: kizárólag elektronikus úton, a Belügyi Tudományos
Tanács online pályázati felületén, http://palyazat.bm-tt.hu/ oldalon.
A pályázat feltöltésének határideje: 2022. október 2. 24:00
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. november 15.
Kizárólag
a
határidőig
elbírálásra/befogadásra!

véglegesített,
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A pályaművek anonimitásának garantálása érdekében:
– A pályaműben annak címén és a jeligén kívül egyéb, a pályázó(k) személyének
azonosítására alkalmas adat, jelölés nem szerepelhet!
– A pályázati felületen pályázat benyújtására csak bejelentkezés nélkül van lehetőség.
Amennyiben mégis bejelentkezett, a rendszer által generált hibaüzenet fog megjelenni
a pályázat benyújtásakor. Kérjük, hogy ebben az esetben jelentkezzen ki, és így töltse
fel pályázatát az anonimitás biztosítása érdekében.
– A pályázat sikeres beadásának tényéről (mivel a pályázóra vonatkozó személyes adat
nem kerül a pályázat beadása során rögzítésre) a pályázati felületen tájékozódhat, ahol
valamennyi beadott pályázat jeligéje olvasható. Kérjük, hogy olyan jeligét válasszon,
amely ezen a listán nem szerepel.
V.
A pályázat elvárt elemei
– jeligével ellátott pályamű (a jelige ne legyen alkalmas a szerző(k) kilétének
azonosítására);
– a pályamű rövid tartalmi ismertetése maximum 1.000 karakter (szóközökkel együtt)
terjedelemben;
– 3-5 tárgyszó magyar és angol nyelven;
– nyilatkozat, amelyben a szerző nyilatkozik arról, hogy a pályamű teljes egészében a
saját szellemi terméke (a fent jelzett elektronikus felületen szükséges bejelölni).
VI.
A pályázat formai követelményei
A pályázatok terjedelme nem kötött, de a törzsanyag (mellékletek nélkül) lehetőleg
minimum 1, maximum 3 szerzői ív között mozogjon (egy szerzői ív 21 gépelt oldal, 1 oldal
A/4 méret, 32 sor, soronként 62 leütés, a bal szélén 4 cm-es, jobb szélen 2,5 cm-es margóval
számolva).
Absztrakt
Az absztrakt (összefoglalás) nem haladhatja meg az 1.000 karaktert (szóközökkel együtt). Az
absztraktot magyarul és angolul kell elkészíteni, utóbbi a pályamű angol nyelvű címét is
tartalmazza. A két absztrakt tartalmilag nem térhet el egymástól. 3-5 kulcsszót kérünk
föltüntetni az összefoglaló/abstract alatt – magyarul is, angolul is.
Főszöveg
A főszövegnek legyen bevezető része, tárgyalási/kifejtő/vizsgálatot bemutató szakasza, majd
összefoglalása.
Tagolás, kiemelés
A tanulmány szövegét sorszám nélküli – félkövér (bold) betűstílussal kiemelt – alcímek révén
lehet tagolni.
Szöveg közbeni kiemelésként kizárólag dőlt betű alkalmazható; félkövér betű, ritkítás és
aláhúzás tehát nem.
A
lábjegyzetbe
csak
értelmező,
magyarázó,
kiegészítő
szöveg
kerülhet,
hivatkozásjegyzékként nem használható.
Táblázatok, ábrák, képek
A táblázatokat, ábrákat, képeket arab számokkal kell megszámozni és a táblázat, ábra, kép
alatt középre helyezett címmel, forrásmegjelöléssel kell ellátni, 10-es méretű Times New
Roman betűtípussal.
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A táblázat, ábra, kép forrását kötelező feltüntetni, illetve az egyéb megjegyzések a táblázat,
ábra, kép címe alatt szintén középen szerepeljenek 10-es méretű Times New Roman betűkkel.
Hivatkozás a szövegben
A tanulmány szövegén belül egy műre a szerző(k) vezetéknevével és a hivatkozott mű
megjelenésének évszámával kell hivatkozni, vessző nélkül, zárójelben.
Egy szerző esetén:

(Ball 2002)

Két vagy három szerző esetén a szerzők vezetéknevét szóköz nélkül, nagykötőjellel választjuk
el:
(Graham–Robinson 2004)
(Owen–Bessant–Heintz 2013)
Háromnál több szerző esetén csak az első nevét tüntetjük fel, illetve az et al. kifejezést:
(Ball et al. 2002)
Több szerzőre való hivatkozáskor egy zárójelen belül a különböző szerzőket pontosvesszővel
választjuk el egymástól és abc-sorrendbe rakjuk:
„Korábbi kutatások (Ball et al. 2002; Bourdieu 1990a, 1990b; Graham–Robinson 2004;
Kontler 2002, 2003)…”
Idézet esetén az idézett szövegrész oldalszámát is meg kell adni az évszámot követő
kettőspont után:
(Kontler 2002: 479)
(Graham–Robinson 2004: 33)
(Ball et al. 2002: 19–20)
Amennyiben a szerző neve a szöveg része, úgy a tanulmány megjelenésének évét zárójelben
közvetlenül a szerző nevét követően jelezzük:
„Az elemzések közül Bíró (2009) és Csapó (2015a, 2015b) munkáit lehetne kiemelni.”
Ritkán az is előfordulhat, hogy mind a szerző neve, mind a hivatkozott évszám a szöveg
szerves részét képezi. Ilyenkor nincs szükség külön zárójeles hivatkozásra:
„Az OECD 2014-ben kiadott Measuring Innovation in Education: A New Perspective:
Educational Research and Innovation című anyaga…”
A szövegben megjelölt hivatkozások mindegyikének szerepelnie kell az irodalomjegyzékben.
Ne szerepeljen az irodalomjegyzékben olyan tanulmány, amelyre a szövegben nincs
hivatkozás.
Irodalomjegyzék
Az irodalomjegyzék tételeit abc-sorrendben kell felsorolni.
Amennyiben a közleménynek van DOI azonosítója, azt az adott közleménynél fel kell
tüntetni, az elektronikus és a nyomtatott példánynál is.3
3

A DOI azonosítók ellenőrzéséhez ajánlott keresők: http://search.crossref.org/ (egyszerű, egymezős kereső, de
pontos keresésre nem ad lehetőséget); http://www.crossref.org/guestquery/ (pontosabb találatokat eredményező
kereső, lehet pl. szerzőre, címre keresni); https://doi.crossref.org/simpleTextQuery (szabadszavas kereső, akár az
egész irodalomjegyzék bemásolható egy keresésbe).
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Ugyanazon szerző(k) különböző művei a megjelenés sorrendjében kövessék egymást, kezdve
a legfrissebb művel, haladva a legrégebbi felé. Ha egy szerzőtől ugyanazzal az évszámmal
több mű is szerepel, akkor teszünk egy kisbetűt az évszám után folytatólagosan: (2012a)
(2012b).
A szerző(k) megnevezésénél a vezetéknév mellett a keresztnév kezdőbetűje kerül
feltüntetésre. A vezetéknevet és a keresztnevet vessző választja el egymástól.
Több szerző esetén az egyes szerzők neve közé nagykötőjel kerüljön.
A szerző(k) neve után zárójelbe kerüljön a megjelenés éve.
Dőlt kisbetűkkel szedjük a könyv címét, illetve folyóiratcikk esetén a tanulmányt közreadó
folyóirat címét.
Szerkesztett kötetben vagy folyóiratban megjelent tanulmány címe viszont nem dőlt.
Utóbbiaknál a hivatkozások végén meg kell adni az oldalszámokat is. Az oldalszámok elé egy
’pp.’ rövidítés kerül.
Szerkesztett kötetet a szerkesztő(k) neve után zárójelbe tett (szerk.) vagy (ed.) vagy (eds.)
rövidítéssel jelezzük.
Konferenciaelőadásoknál az előadás címét dőlt kisbetűkkel kell írni, majd utána megjelölni a
konferencia pontos címét, helyét és idejét.
Internetes hivatkozásoknál a link után szögletes zárójelben szerepeljen a letöltés dátuma.
Példák:
Folyóiratcikk
Bőgel, Gy. (2008) A schumpeteri „teremtő rombolás” módjai az infokommunikációs iparban.
Közgazdasági Szemle, Vol. 55. No. 4. pp. 344–360.
Angyal, M.–Petrétei, D. (2019) Az Interpol DVI-protokoll-adaptációjával a hazai
áldozatazonosítás fejlesztésének útján. Nemzetbiztonsági Szemle, 7. (2019a)/1. pp. 3–17. doi:
10.32561/nsz.2019.1.1
http://real.mtak.hu/104231/1/NBSZ_2019_1_01_AngyalM-PetreteiD.pdf [Letöltve:
2021.01.15.].
Taylor, M. (2020) Personality Styles: Why They Matter in the Workplace. Economic
Alternatives,
Issue 1. pp. 148–163. doi: 10.37075/EA.2020.1.08
https://www.unwe.bg/doi/eajournal/2020.1/EA.2020.1.08.pdf [Letöltve: 2020.12.28.].
Könyv
Schumpeter, J. A. (1980) A gazdasági fejlődés elmélete. Budapest, Közgazdasági és Jogi
Könyvkiadó.
Graysmith, R. (1976) Zodiac. New York, Berkley Books.
Archibugi, D.–Lundvall, B. Å. (2002) The Globalizing Learning Economy. Oxford, Oxford
University Press.
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Szerkesztett kötetben megjelenő írás
Golnhofer, E. (2003) A tanuló. In: Falus, I. (szerk.) Didaktika - Elméleti alapok a tanítás
tanulásához. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó. pp. 38–56.
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_519_42498_2/ch03.html
[Letöltve: 2021.01.14.].
Katona, T. (2012) Gondolatok a hazugságvizsgálatról az Emberi Jogok Európai
Egyezményének tükrében. In: Juhász, Zs.–Nagy, F.–Fantoly, Zs. (szerk.) Ünnepi kötet Dr.
Cséka Ervin professzor 90. születésnapjára. Szeged, SZEK Juhász Gyula Felsőoktatási
Kiadó. pp. 261–274.
http://acta.bibl.u-szeged.hu/29267/1/juridpol_074_261-274.pdf [Letöltve: 2020.12.18.].
Bessant, J. (2013) Innovation in the Twenty-first Century. In: Owen, R.– Bessant, J.– Heintz,
M. (eds.) Responsible Innovation. Managing the Responsible Emergence of Science and
Innovation in Society. Chichester, John Wiley & Sons. pp. 1–25.
doi: 10.1002/9781118551424.ch1
Konferencia előadások
Kovács, M. (2006) Lázadás a rendszerigazolás ellen: a nemi status quo elutasítása. Előadás a
Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Országos Tudományos Nagygyűlésén. Budapest, 2006.
május 25–27.
Internetes hivatkozás
Kampis, Gy. (2013) A hazai felsőoktatás kutatási szerkezetelemzése. Petabyte Kft. – Oktatási
Hivatal.
https://www.oktatas.hu/felsooktatas/projektek/tamop721_eszafejl/projekthirek/hazai_tudoman
ymetriai_felmeres/ [Letöltve: 2019. 04. 05].
Marketing Charts (2018) 3 Interesting Stats on Youths’ Emerging Video Viewing Methods.
https://www.marketingcharts.com/digital/video-105344 [Letöltve: 2020.12.09.].
VII. A pályázat elbírálása, díjazása
A pályaművek elbírálásakor lényeges szempont a megadott témakörhöz való kötődés, a
következtetések és javaslatok gyakorlati alkalmazhatósága, valamint a feldolgozás
igényessége4. Elvárás továbbá az is, hogy a dolgozat tartalmilag és formailag rendszerezett,
logikus felépítésű legyen, a végén összefoglalást is tartalmazzon, amelyben szerepelnie kell az
innovációs javaslatok alkalmazásának és/vagy hasznosításának is.
A bírálati folyamat két részből áll. Az első részben a téma tudományos és szakmailag elismert
szakértő bírálója pontozza és szövegesen értékeli a benyújtott jeligés, anonim pályázatot. Ezt
követően a Belügyi Tudományos Tanács elnöke által felkért bizottság a bíráló értékelése
alapján dönt a díjazásról.
A pályázatokat bíráló bizottság fenntartja a jogot, hogy a formai követelményeknek meg nem
felelő pályaműveket, valamint a pályázó(k) személyének azonosítására alkalmas adatok
pályaművön történő szerepeltetése miatt – kizárja a bírálati eljárásból.

4

A feldolgozás igényessége alatt a vonatkozó téma szakirodalmának ismerete, annak alkotó módon való
alkalmazása, új szakmai tudományos ismeretek, összefüggések, módszerek és eljárások megfogalmazása,
kidolgozása érthető.
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A pályázatra beérkező tanulmányok közül a bíráló bizottság témánként az első három
helyezettet pénzjutalomban részesíti, valamint különdíjat adományozhat.
Első díj témánként: 300.000.- Ft (bruttó)
Második díj témánként: 200.000.- Ft (bruttó)
Harmadik díj témánként: 150.000.- Ft (bruttó)
Különdíj témánként: 100.000.- Ft (bruttó)
VIII. Eredményhirdetés
A pályázat bírálati szakaszának lezárulásáról az online pályázati felületen történik a
tájékoztatást. Ekkor a pályázó belép, vagy ha eddig nem tette meg, regisztrál az online
pályázati felületen, a jelige és a megadott titkos kód segítségével azonosítja magát, majd ezt
követően megtekintheti pályázatának eredményét.
A pályázati díjak átadására a Belügyi Tudományos Tanács – a Magyar Tudomány Ünnepe
2022 belügyi fejezet ünnepi zárásaként megrendezett – ülésén kerül sor.
A pályázó a pályamű benyújtásával tudomásul veszi, hogy annak díjazása esetén a
felhasználási jogok a Belügyminisztériumot illetik meg.
A Belügyi Tudományos Tanács fenntartja a jogot, hogy a díjakat az egyes
eredménykategóriákban ne adja ki, vagy megosztott díjazást alkalmazzon.
A legjobb pályaművek a Belügyi Tudományos Tanács szerkesztett online folyóiratában
kerülnek publikálásra.
A pályázattal kapcsolatos további információt a Belügyminisztérium, Tudománystratégiai és
– koordinációs Főosztály Titkársága a tudomanystrategia@bm.gov.hu e-mail címen ad.

A Belügyi Tudományos Tanács minden pályázónak eredményes munkát kíván!
Dr. Felkai László
Belügyminisztérium
közigazgatási államtitkár
Belügyi Tudományos Tanács
elnök
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LEHET MÉG PÁLYÁZNI E-BICIKLIRE
Van még pályázati forrás elektromos rásegítésű kerékpárok vásárlásához: 140 millió forint
támogatás jut pedelec és 109 millió forint e-cargo kerékpár vásárlásához a keretösszegekből.
Ezt a HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt.
közölte minap az MTI-vel. A támogatást nyújtó szervezet ismertette, hogy a Pedelec-2022
pályázat egymilliárd forintos keretéből 140 millió forint még rendelkezésre áll. A támogatás a
biciklik bruttó vételárának fele, hajtási rendszertől függően legfeljebb százezer, illetve 180
ezer forint lehet. Pályázni 2023. április 14-ig, illetve a forrás kimerüléséig lehet.
Eddig 3011 nyomatékszenzoros és 3193 pedálszenzoros pedelec vásárlására érkezett pályázat.
Közülük 5774 felelt meg, ezeket 800 millió forint támogatásra adták be.
A teherszállításra alkalmas (e-cargo) kerékpárok pályázatának 400 millió forintos keretéből
109 millió forintra lehet még jelentkezni. Egyéni vállalkozók egyet szerezhetnek be az
utófinanszírozott támogatással, gazdasági társaságok, civil szervezetek, egyesületek, egyházi
szervezetek, önkormányzatok ötöt, kerékpáronként legfeljebb 500 ezer forint támogatással.
Eddig 127 pályázó 221 kerékpár vásárlásához kapott segítséget, összesen 271 millió forintot.
A HUMDA Zrt. honlapján elérhető felhívások szerint a Pedelec-2022 pályázat a Klíma- és
Természetvédelmi Akciótervhez kapcsolódik. A támogatott kerékpárok a gépjárművek
alternatívái lehetnek, szerephez jutnak abban, hogy csökkenjen a fosszilis energiahordozók
felhasználása, a települések légszennyezettsége.
Forrás: www.onkormanyzatiklub.hu

Pályázati hírek
ÚJ TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEK A VÍZMEGTARTÓ GAZDÁLKODÁSI GYAKORLATOK
ÖSZTÖNZÉSÉRE

A 2023-tól induló új agrártámogatási időszakra újabb és hatékonyabb eszközöket tervezett
meg az Agrárminisztérium a mezőgazdasági termelők vízmegtartó gazdálkodási gyakorlatok
alkalmazásának ösztönzésére, de ugyanilyen fontos a saját termelői önérdek felismerése és
nyitottság a megfelelő agrotechnikai eszközök alkalmazására.
Gazdálkodóink számára a mind gyakoribb hosszú, száraz időszakok miatt létfontosságúvá
válik a vízvisszatartást, a vízmegtartást és a talajnedvesség megőrzését, illetve a talaj
termőképességének megtartását segítő eljárások tudatos gyakorlati alkalmazása. E célokat a
saját termelői önérdek felismerése mellett a jelenleg működő agrártámogatási rendszer
számos eleme ösztönzi, ugyanakkor az elmúlt években összegyűlt szakmai tapasztalatok
alapján a 2023-tól induló új támogatási időszakra nézve az Agrárminisztérium még több és
hatékonyabb eszközt tervezett meg a gazdálkodók ösztönzésére ezen a területen.
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Az Európai Bizottság számára tavaly év végén benyújtott magyar Közös Agrárpolitika
Stratégiai Terv tervezett zöld intézkedéseinek mindegyike egymásra épül és tartalmaz
vízmegtartásra irányuló támogatási elemet, amely komoly bővülést eredményez a jelenlegi
időszakhoz képest.
A talajok és ökoszisztémák vízmegtartó képességének javítását elsősorban a földhasználat
váltás, a felszínborítás mozaikossá tételének (szegélyélőhelyek, nem termelő területek), illetve
a vízmegőrző agrotechnikák alkalmazásának ösztönzésével kívánjuk elérni.
Ennek mindenkire kötelező eszközei az alaptámogatáshoz kapcsolódóan kerülnek előírásra,
támogatással pedig önkéntes alkalmazásukat ösztönözzük az agrár-ökológiai programban
(AÖP), az agrár-környezetgazdálkodási kifizetések (AKG), az ökológiai gazdálkodás
támogatása (ÖKO) terén, a vízvisszatartást szolgáló infrastuktúra fejlesztésének
támogatásával, valamint új beruházási és fenntartási támogatási programot is kidolgoztunk
olyan új területek kialakítására, ahol nem érdemes szántóföldi termelést folytatni és
létrehozhatóak vizes élőhelyek és területi vízvisszatartást szolgáló kisléptékű vízi
létesítmények.
A legfontosabb tudnivalók összefoglalója a vízmegtartást segítő támogatási formákról:
1. Az alaptámogatásához kapcsolódó Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot
előírások közül a minimális talajborításra vonatkozó előírások, a védett tájképi
elemek, gyepek megőrzése, a vízvédelmi sávok, kis kiterjedésű tavak, fa-és
bokorcsoportok, fás-cserjés sávok ökológiai jelentőségű területként való kijelölése,
illetve az ökológiai jelentőségű másodvetések létrehozása járulnak hozzá a
vízmegtartáshoz. A későbbiekben egy új előírás kerül mindenki számára kötelező
módon bevezetésre, amely a vizes élőhelyek és lápok védelmét célozza.
2. Érdekeltté tesszük a gazdálkodókat és külön támogatási eszközökkel támogatjuk is
őket abban, hogy akár bizonyos területeik földhasználatának megváltoztatásával
javítsák többi termőföldjük vízháztartását, minél hosszabb ideig őrizzék meg a
vizeket, hozzanak létre vizes élőhelyeket és alakítsanak ki területi vízvisszatartást
szolgáló kisléptékű vízi létesítményeket. Támogatás révén a gazdálkodók
gazdaságosan nem művelhető vagy erre a célra felhasználható más szántóikat
vízmegtartó funkcióval bíró területekké alakíthatják át és akként tarthatják fent.
Ennek érdekében a területalapú alaptámogatás esetében ezeket a termelésből kivont
területeket támogathatóvá tesszük és jogosultakká válnak a kifizetésekre (jelenleg az
ellenőrzéskor ezek a területek kizárásra kerülnek, vagy eleve nem tartoznak a
támogatható terület fogalmába). Levonva a korábbi időszak tanulságait, kidolgoztunk
és elindítunk egy új beruházási és fenntartási támogatási programot is, amelynek
keretében nem csak a területek vízmegtartó funkcióinak kialakításához szükséges
beruházásokat finanszírozzuk meg, hanem több éves fenntartási támogatást is
biztosítunk mellé.
3. Az újonnan induló, önkéntes agro-ökológiai program (AÖP) választható előírásai
közül a téli talajtakarás, a forgatás nélküli talajművelés, a talajkondicionálók és
mikrobiológiai készítmények alkalmazása, az ültetvények sorközének takarása,
valamint a mikroöntözést ösztönző előírások járulnak hozzá a vízmegtartáshoz.
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4. Az idei évvel indult, három éves agrár-környezetgazdálkodási kifizetések számos
általános előírása közvetlenül is hozzájárul a vízmegtartáshoz, de indult kifejezetten az
aszály-, erózió- és belvíz- érzékeny területekre kidolgozott tematikus előíráscsoport is.
Az ökológiai gazdálkodás támogatása esetében a talaj termőképességének és
biológiai aktivitásának növelésére irányuló vetésforgó és tápanyagutánpótlási
előírások hozzájárulnak a talaj biológiai állapotának védelméhez és javításához,
vízmegtartásának fokozásához és a vízminőség védelméhez.
5. Azokon a mezőgazdasági területeken, ahol rendelkezésre áll engedélyezett öntözővíz,
ott jelenleg is elérhető beruházási és együttműködési támogatással is ösztönözzük a
vízfelhasználás hatékonyságát javító fejlesztéseket, a vízvisszatartás létesítményeinek
kialakítását, valamint a fenntartható vízkészlet-gazdálkodást.
Az Agrárminisztérium bízik benne, hogy a számos új lehetőség erősíteni fogja a hazai
gazdálkodási gyakorlatban a vízmegtartásra irányuló földhasználat és agrotechnikai
megoldások alkalmazását.
Forrás: www.kormany.hu, Agrárminisztérium
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Folyóiratunk aktuális és korábbi számai elérhetők a kormányzati portálon
(www.kormany.hu  Közérdekű adatok és információk  Dokumentumtár
keresője Hirdetmények, közlemények).
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Az Önkormányzati
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felel:

• Dr. Bekényi József, Belügyminisztérium,
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Szerkesztésért felel:

• Dr. Barabás Zoltán, Belügyminisztérium,
Önkormányzati Főosztály
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• az Önkormányzati Hírlevél
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