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4. Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása 

5. Nonprofit Kft-k fenntartásában működő bölcsődék vezetőinek kérelme 
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7. Iskolai felvételi körzetek tervezetének véleményezése 

8. Kállai Ferenc Integrált Kulturális Intézmény és Művelődési Ház 

intézményvezetői pályázat kiírása 

9. 2023. évi támogatási alapok pályázati kiírása 

10. Liget Fürdő szolgáltatási árak módosítása 

11. 2023. évi lakáskarbantartási és felújítási terv elfogadása 

12. Ingatlan hasznosítása bérlet útján 
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13. Önkormányzati ingatlanok hasznosításának az áttekintése

14. Vételi ajánlat

15. Határozat módosítása

16. Beszámoló a 2022. évi szúnyoggyérítési feladatok ellátásáról

17. Bejelentések

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 46. § (2) 

bekezdés a) pontja alapján az alábbi napirendi pontok megtárgyalása zárt ülésen 

történik. 

18. Önkormányzati kitüntetések és elismerések adományozására beérkezett

javaslatok elbírálása

Kérem, hogy az ülésen részt venni szíveskedjen! 

Gyomaendrőd, 2023. január 26. 

Tisztelettel: 

Toldi Balázs s.k. 

polgármester 



ELŐTERJESZTÉSEK

Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Képviselő-testület

2023. január 31.

napján tartandó rendes üléséhez



Gyomaendrőd Város Önkormányzata 

5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. 

BESZÁMOLÓ 

a Képviselő-testület döntéseinek végrehajtásáról 

a 2023. 01. 31-i ülésre 

314/2022. (IX. 29.) Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: 20 millió Ft biztonsági tartalékképzés az energiaköltségek növekedésének finanszírozására 

Határidő: értelem szerint, felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2022. szeptember 29. 

A Képviselő-testület biztonsági tartalékként az energiaköltség 2022. évi növekedésének 

finanszírozására 20 millió Ft összegű keretet különített el. A keret forrása Gyomaendrőd Város 

Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 8. 

mellékletének felhalmozási kiadásai között társasház építésre betervezett, de fel nem használt 300 

millió Ft összegű kerete. 

315/2022. (IX. 29.) Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Liget Fürdő működésének szabályozása 

Határidő: értelem szerint, felelős: Gera Krisztián, végrehajtva: 2022. szeptember 29. 

A Képviselő testület úgy döntött, hogy a Közszolgáltatási szerződés alapján a Liget Fürdő Kft. 

működtetésére biztosított 2022. évi önkormányzati forrás kiegészítésére 2022. évben nincs 

lehetőség. 2022. október 1-jétől a Liget Fürdő Kft-nél kizárólag olyan mértékű gázfelhasználás lehet, 

amivel még nem haladja meg a Fürdő az erre az évre betervezett gázenergia kiadás összegét. A 2022. 

évi tényleges áramköltség nem haladhatja meg a villamos energia szolgáltatás biztosítására 

betervezett éves keret összegét. A kereten felüli túlköltekezés kizárólag többletbevétel terhére 

történhet. Az ügyvezető feladata ezen megváltozott körülményekhez igazítani a Fürdő működését, az 

igénybe vehető szolgáltatások körét. Az eszközölt intézkedésekről az ügyvezető azonnali 

tájékoztatást nyújt polgármesteren keresztül a tulajdonos önkormányzat felé, továbbá felhatalmazza 

polgármestert, hogy az ügyvezető által javasolt intézkedéseket jóváhagyja, avagy elutasítsa. 

316/2022. (IX. 29.) Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Varga Lajos Sportcsarnok működésének szabályozása 

Határidő: értelem szerint, felelős: Dinya József, végrehajtva: 2022. szeptember 29. 

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Közszolgáltatási szerződés alapján a Varga Lajos 

Sportcsarnok működtetésére a Zöldpark Nonprofit Kft. részére biztosított 2022. évi forrás további 

önkormányzati kiegészítésére nincs lehetőség. 2022. október 1-jétől kizárólag olyan mértékű 

gázfelhasználás lehet, amivel még nem haladja meg a Sportcsarnok az erre az évre betervezett 



gázenergia kiadás összegét. Az Önkormányzat a termálvizes fűtési lehetőség kialakítására ajánlatot 

kért be, az ajánlatok beérkezése októberre várható. Ennek birtokában a Képviselő-testület októberi 

ülésén dönt a Sportcsarnok további működtetéséről avagy bezárásáról. A 2022. évi tényleges 

áramköltség nem haladhatja meg a villamos energia szolgáltatás biztosítására betervezett éves keret 

összegét. A kereten felüli túlköltekezés kizárólag többletbevétel terhére történhet. Az ügyvezető 

feladata ezen megváltozott körülményekhez igazítani a csarnok működését, az igénybe vehető 

szolgáltatások körét. Az eszközölt intézkedésekről az ügyvezető azonnali tájékoztatást nyújt 

polgármesteren keresztül a tulajdonos önkormányzat felé, továbbá felhatalmazza polgármestert, 

hogy az ügyvezető által javasolt intézkedéseket jóváhagyja, avagy elutasítsa. 

317/2022. (IX. 29.) Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: 120 millió Ft fejlesztési keret biztosítása 

Határidő: értelem szerint, felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2022. szeptember 29. 

A Képviselő-testület 120 millió Ft összegű fejlesztési keretet biztosított önkormányzati feladatot 

ellátó épületek fűtésének korszerűsítésére és napelem telepítésére. A keret forrása Gyomaendrőd 

Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 8. 

mellékletének felhalmozási kiadásai között társasház építésre betervezett, de fel nem használt 300 

millió Ft összegű kerete. A fejlesztéssel mindenképp érintett intézmények köre a Térségi Szociális 

Gondozási Központ és a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal. 

320/2022. (IX. 29.) Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Közvilágítási hálózat működtetésének felülvizsgálata 

Határidő: értelem szerint, felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2022. október 27. 

A Képviselő-testület megbízta Toldi Balázs polgármestert, aki a Képviselő-testület októberi ülésén 

bemutatta, hogy fejlesztés nélkül, a jelenlegi közvilágítási hálózat működtetésében milyen 

költségcsökkentési döntések (pl. üzemidő csökkentése) meghozatalára van lehetőség. 

A testület októberi ülésén felkérte Toldi Balázs polgármestert a közvilágítás korszerűsítésére irányuló 

közbeszerzési eljárás előkészítésére és az ajánlati felhívás összeállítására. Az ajánlati felhívás 

megjelentésének tervezett dátuma 2022. november hónap. A testület javasolta, hogy a megvalósítás 

önkormányzati saját forrásból történjen. 

321/2022. (IX. 29.) Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Hitelfelvétel lehetőségének vizsgálata 

Határidő: értelem szerint, felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2022. október 27. 

A Képviselő-testület megbízta Toldi Balázs polgármestert, aki a Képviselő-testület októberi ülésén 

bemutatta az önkormányzati energiaköltség csökkentését szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó 

hitelfelvétel lehetőségeit, a lehetséges megtakarítás és felmerülő költség összegszerűségét, időbeli 

ütemezését. 

342/2022. (IX. 29.) Képviselő-testületi határozat 



Tárgy: Kállai Ferenc Művelődési Központ által alkalmazott díjtételeket október 1-től 

Határidő: 2022. 10. 01., felelős: Benéné Szerető Hajnalka, végrehajtva: 2022. október 1. 

A Képviselő-testület a Kállai Ferenc Művelődési Központ által 2022. október 1-től alkalmazott 

díjtételeket az előterjesztés szerinti összegekkel fogadta el. 

343/2022. (IX. 29.) Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Szent Antal Népház és Művelődési Ház által alkalmazott díjtételek október 1-től 

Határidő: 2022. 10. 01., felelős: Dr. Szonda István, végrehajtva: 2022. október 1. 

A Képviselő-testület a Szent Antal Népház és Művelődési Ház által 2022. október 1-től:alkalmazott 

díjtételeket az előterjesztés szerinti összegekkel fogadta el. 

344/2022. (IX. 29.) Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Kistérségi óvoda által alkalmazott tornaszoba bérleti díjának meghatározása 

Határidő: 2022. 10. 01., felelős: Kovács Péterné, végrehajtva: 2022. október 1. 

A Képviselő-testület a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde által 2022. 

október 1-től: alkalmazott díjtételt az előterjesztésben leírt összeggel elfogadta. 

345/2022. (IX. 29.) Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Zöldpark Nonprofit Kft. által alkalmazott díjtételek október 1-től 

Határidő: 2022. 10. 01., felelős: Dinya József, végrehajtva: 2022. október 1. 

A Képviselő-testület elfogadta, hogy a Zöldpark Nonprofit Kft. által javasolt díjtételeket alkalmazza 

2022. október 1-től. 

382/2022. (X. 27.) Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Geotermikus energiaforrások kihasználásának előkészítése 

Határidő: 2022. 10. 31., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2022. október 31. 

A Képviselő-testület a „Gyomaendrőd város geotermikus adottságait kihasználó energia ellátási 

rendszer elő-megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére kiírt beszerzési eljárást 

eredményesnek nyilvánította. Az eljárás nyertese a Geotermia Expresz Kft.(székhelye: 1223 

Budapest, Hant utca 26/B) egyösszegű bruttó 9.906.000 Ft ajánlati árral. A tanulmány elkészítéséhez 

bruttó 9.906.000 Ft-ot biztosított a 2021. évi szabad maradvány terhére. 

384/2022. (X. 27.) Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Árverés kiírás a leánykollégium épület turisztikai célú hasznosítására 

Határidő: 2022. 12. 02., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2022. december 2. 

Az árverésre nem volt jelentkező. 



385/2022. (X. 27.) Képviselő-testületi határozat 

Tárgy: Garázs ingatlan értékesítése nyílt eljárásban 

Határidő: 2022. 12. 02., felelős: Toldi Balázs, végrehajtva: 2022. december 6. 

Sikeres volt az árverés, az ingatlan 1.250.000,-Ft-ért elkelt. 

K. m. f. 

 

 

Toldi Balázs 

polgármester 

Dr. Csordás Ádám 

jegyző 

 

 

A kivonat hiteléül: Jakucs Mária 
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1. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2023. január 31-i ülésére 

Tárgy: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési
rendeletének tárgyalása I. forduló

Készítette: Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető
Előterjesztő: Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság,
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelet-tervezetének kidolgozása során a Magyarország 2023. évi
központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXC. törvény volt az irányadó, melyet az Országgyűlés 2022. július 19-i
ülésnapján fogadott el.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése előírja, hogy a város jegyzője által
előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a Képviselő-testületnek, mivel
a Költségvetési törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig elfogadta.

Az előző évek gyakorlatának megfelelően a 2023. évi költségvetés előkészítése is a költségvetési koncepció
összeállításával indult. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 454/2022. (XII. 22.) Gye. Kt. határozatával fogadta
el az Önkormányzat 2023. évi költségvetési koncepcióját és abban meghatározta azokat a célokat, illetve
feladatokat, amelyeket a költségvetés készítés további szakaszaiban meg kíván valósítani. A koncepció tárgyalása
során a Képviselő-testület 10 olyan döntést hozott, melyek nagyrészt a költségvetési hiány csökkentését szolgálják.
Ezen döntéseket a 2023. évi költségvetési rendelet tervezet összeállításánál figyelembe vettük.

A költségvetési rendelet-tervezetet a Képviselő-testület két fordulóban tárgyalja. Az első fordulós tárgyalást
megelőzően 2023. január 16-án és 17-én megtörtént az önkormányzati intézmények vezetőivel és gazdasági
társaságaink ügyvezetőivel a 2023. évi költségvetés egyeztetése.  Az egyeztetésekről készített jegyzőkönyvek az
előterjesztés mellékletét képezik.

A most beterjesztésre került anyagba a 2022. december 12-13-14. napján tartott Bizottsági üléseken elhangzott
kiadáscsökkentő intézkedések mellett a 2022. december 22-ei testületi ülésen hozott döntések is figyelembe vételre
és a rendelet tervezetbe beépítésre kerültek.

Ezen bizottsági és testületi döntések az alábbiak:

"Oktatási vagyon működtetése”: - 4.000.000 Ft
Hulladékgazdálkodási kormányzati funkció: - 1.000.000 Ft
Közutak fenntartása kormányzati funkció: - (3.000.000 Ft + 2.000.000 Ft) = - 5.000.000 Ft
Zöldterület kezelés kormányzati funkció: - 2.500.000 Ft
Városgazdálkodás kormányzati funkció: - (9.000.000 Ft + 5.000.000 Ft) = -14.000.000 Ft
Polgárvédelmi Bázis működtetése: - 2.000.000 Ft
Ár-és belvíz védekezés kormányzati funkció: - (2.000.000 Ft + 2.000.000 Ft) = - 4.000.000 Ft
Szúnyoggyérítés kormányzati funkció: - (2.000.000 Ft + 3.000.000 Ft) = -5.000.000 Ft
Közfoglalkozatottak által programokon kívül ellátott feladatok: - (2.000.000 Ft + 1.000.000 Ft) = - 3.000.000 Ft
Integrált Közösségi Szolgáltató Tér működtetése: - 4.929.000 Ft
Rendezvények: - 27.150.000 Ft
Támogatási alapok: - 15.850.000 Ft (ebből 2.500.000 Ft a fejlesztési oldalon jelenik meg)
Hivatal dologi kiadásai: - 5.000.000 Ft
Könyvtár újság kiadás (megjelenés nem papír alapon): - 3.500.000 Ft
Könyvtár rendezvényekre biztosított többletforrás csökkentése: - 774.000 Ft
Kállai rendezvényekre biztosított többletforrás csökkentése: - 685.000 Ft
Kállai 1 fő tourinform irodai dolgozó csökkentése: - 3.716.000 Ft
Kállai nyitva tartásának felülvizsgálata: - 10.000.000 Ft
Továbbszámlázott energiadíjakból származó bevétel: + 13.000.000 Ft
Kistérségi Óvoda és Bölcsőde intézménynél 1 fő határozott idejű (2023. március 1. – 2024. február 28.)
gyermekfelügyelő bér és járulékköltsége 2023. március 1. napjától kikerült az intézmény költségvetéséből,
mely 9 havi bér és járulék megtakarítást eredményez, ugyanakkor az intézmény által fizetendő rehabilitációs
hozzájárulás összege emelkedik, így összességében az így keletkezett megtakarítás összege 945.000 Ft
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Köztemető fenntartása kormányzati funkció: - 3.000.000 Ft
Közvilágítás kormányzati funkció: - 5.000.000 Ft
Képviselői tiszteletdíjak csökkentése: - 2.000.000 Ft
Liget Fürdő működési támogatásának emelése: + 11.000.000 Ft

 
A költségvetési koncepció 2022. decemberi tárgyalását követően az alábbi központi döntések születtek, melyek a
rendelet-tervezet összeállításánál figyelembe vételre kerültek:
 

A miniszterek meghozták döntésüket a bölcsődei üzemeltetési támogatás összegéről: 12.038.000 Ft. Ezen1.
összeg 2.936.000 Ft-tal magasabb, mint a koncepcióban kalkulált üzemeltetési támogatási összeg.
A miniszterek meghozták döntésüket a szakosított ellátás üzemeltetési támogatás összegéről: 80.648.284 Ft.2.
Ezen összeg 63.698.000 Ft-tal alacsonyabb, mint a koncepcióban kalkulált üzemeltetési támogatási összeg.
A miniszterek meghozták döntésüket az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás összegéről:3.
54.793.438 Ft. Ezen összeg 24.468.000 Ft-tal alacsonyabb, mint a koncepcióban kalkulált üzemeltetési
támogatási összeg.
Ismertté vált a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatási összege:4.
51.316.000 Ft. Ezen összeg 21.617.000 Ft-tal alacsonyabb, mint a koncepcióban kalkulált támogatási
összeg.
2023. január 2-án döntés (Gulyás Gergely miniszter részéről) született a 10.000 lakos feletti5.
önkormányzatokat megillető energiaáremelkedés miatti támogatás összegéről. Magyarország 2023. évi
központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. mellékletébe új jogcímként kerül beépítésre ezen
támogatási jogcím. Gyomaendrődöt ezen a jogcímen megillető támogatás összege: 194.884.155 Ft. Jelen
pillanatban még nem áll rendelkezésre arra vonatkozó konkrét információ, hogy ez a támogatás mely
feladatoknál használható fel.
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcímen 10.981.024 Ft összegű6.
támogatás lett közölve.
Az óvodapedagógusokat megillető ágazati szakmai pótlék mértéke 20%-ról 32%-ra emelkedett.7.

 
A költségvetési koncepció összeállításakor még nem volt ismert a 2023. évi minimálbér és garantált bérminimum
összege. A koncepcióban 15%-os emelkedéssel számoltunk, jelen rendelet tervezetben már a pontos összegek
kerültek figyelembe vételre, azaz a minimálbér 232.000 Ft-os összege, illetve a garantált bérminimum 296.400 Ft-os
összege.
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (4) bekezdése kimondja, hogy a
költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető, így ezen jogszabálynak való megfelelés érdekében, a
költségvetés egyensúlyának biztosítása céljából felülvizsgáltuk a bevételi forrásokat, illetve rangsoroltuk a
kiadásokat. Jelen ülésre beterjesztett anyagban a rendelkezésre álló bevételek és a költségcsökkentő intézkedések
figyelembe vételét követően 7.258.000 Ft működési hiány állt fenn, melynek finanszírozására 2022. évi maradvány
került beépítésre, ezáltal biztosítva a költségvetési egyensúlyt.
 
 
Bevételek számbavétele
 
Működési célú bevételek:                                                             
                                                                                                                                                                                          
                                           Adatok E Ft-ban      
  Megnevezés 2022. évi eredeti előirányzat 2023. évi terv
Állami támogatás 1343722 1336204
Közhatalmi bevételek 355000 405800
Saját működési bevétel 135464 160037
Működési célú pénzeszköz átvétel 665326 886363
Működési célú maradvány 86543 65464
Működési bevétel összesen 2586055 2853868
 
 
1.         A települési önkormányzatok működésének támogatása
 
A támogatás lényege, hogy a települési önkormányzatok az új önkormányzati törvényben meghatározott, célzott
támogatással nem támogatott feladataihoz kapcsolódó elismerhető kiadásai csökkennek a helyi bevételek
meghatározott mértékével és az ezt követően fennmaradó különbözethez biztosít a központi költségvetés
támogatást.
Ezen támogatási kategórián belül külön jogcímenként jelennek meg az alábbiak:
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Önkormányzati hivatal működésének támogatása (5.537.000 Ft/fő)

Kapott támogatás összege: 212.953 E Ft. A törvény alapján a közös hivatal elismert hivatali létszáma – amire
támogatás számítható – 38,46 fő (Gyomaendrőd elismert hivatali létszáma 35,7 fő, Hunya elismert hivatali létszáma
1,64 fő, Csárdaszállásé pedig 1,12 fő), mely a tavalyi évben 38,66 fő volt. A csökkenés abból adódik, hogy a közös
hivatalhoz tartozó 3 település lakosságszáma csökkent. A tervezetben Gyomaendrőd vonatkozásában a
köztisztviselői létszám 46 fő, a kisegítői állományi létszám 1 fő, Csárdaszállás és Hunya esetében 3-3 fő
köztisztviselővel számoltunk.
A 2023. évi költségvetési rendelet tervezet bérkiadásainak tervezésénél kizárólag a soros lépéseket és a 16%-os
mértékű minimálbér és a 14%-os mértékű garantált bérminimum emelést vettük figyelembe. A minimálbér összege
2023. évben bruttó 232.000 Ft, a garantált bérminimum összege pedig bruttó 296.400 Ft.
A képviselő-testület döntése értelmében a köztisztviselői illetményalap összege 2023. január 1. napjától 65.550 Ft.
 
Gyomaendrőd Város Képviselő-testületének a közös hivatal működésének finanszírozásához előreláthatólag 108
millió Ft-tal, Csárdaszállás önkormányzatának 13,6 millió Ft-tal, Hunya önkormányzatának pedig 7,1 millió Ft-tal
szükséges hozzájárulni 2023. évben. A köztisztviselői éves cafetéria keret 332.750 Ft.
A Közös Hivatal működését szabályozó megállapodás értelmében a hivatal vezetőinek bér-és járulékköltségét, a
kiküldetés költségét, a közösen használt szoftverek üzemeltetésének, a biztonsági rendszerek fenntartásának
költségét lakosságarányosan viselik a települések.
 
 

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása a belterület nagysága alapján illeti meg
az önkormányzatot. Kapott támogatás összege: 29.734 E Ft.
Közvilágítás fenntartásának támogatása település kategóriánként számított átlagos, egy kilométerre
jutó nettó működési kiadások figyelembevételével került megállapításra. A 10.000 fő feletti városok
esetében a támogatás fajlagos összege 411.000 Ft/km. Kapott támogatás összege: 67.445 E Ft.
Tervezett közvilágítási kiadás 101 millió Ft.
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása: a 2021. évi országosan összesített
önkormányzati beszámolók ezen feladathoz kapcsolódó kormányzati funkcióján megjelenő kiadás
alapján számított, egy négyzetméterre eső nettó működési kiadás figyelembevételével történik a
támogatás összegének meghatározása. A 10.000 fő feletti lakosságszámú települések esetében a
támogatás fajlagos összege 115 Ft/m2. A településen lévő köztemető nagyságát az OSAP-jelentés
adatai alapján veszik figyelembe. Kapott támogatás összege: 16.683 E Ft.
Közutak fenntartásának támogatása: a 2021. évi országosan összesített önkormányzati beszámolók
ezen feladathoz kapcsolódó kormányzati funkciói alapján, település-kategóriánként számított nettó
működési kiadás figyelembevételével történik a támogatás összegének meghatározása. A 10.000 fő
feletti városok esetében a támogatás fajlagos összege 311.000 Ft/km. Kapott támogatás összege:
33.665 E Ft.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - a központi költségvetés támogatást biztosít a települési
önkormányzatok számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-
ában meghatározott egyes kötelező feladatok ellátásához és a polgármesteri illetmény kifizetéséhez. Kapott
támogatás összege: 37.091 E Ft. Az alaptámogatás fajlagos összege 2.800 Ft/fő.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás– kapott támogatás összege: 2.407 E Ft. Fajlagos
összege 2.550 Ft/külterületi lakos.

 
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás

 
A 22.000 forint feletti egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzat az egy lakosra jutó
iparűzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást köteles teljesíteni a központi
költségvetésnek. Önkormányzatunk 1 főre eső adóerő-képessége 27.108 Ft így a fizetendő szolidaritási
hozzájárulás összege: 5.889 E Ft.
 
2.                  Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
 
Az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás biztosítása. A nevelő munkához szükséges támogatást a központi
költségvetés úgy bocsátja az önkormányzatok rendelkezésére, hogy a pedagógus és a nevelő munkát segítő
kötelező létszám bérét biztosítja, az óvodák szakmai és dologi kiadásaihoz, valamint a nem a közvetlen szakmai
feladatellátásban dolgozók béréhez a központi költségvetés célzott támogatást biztosít, összege 130.000 Ft/fő/év. A
pedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül segítők bértámogatásának fajlagos összege 5.262.900 Ft, illetve
3.878.000 Ft/létszám/év. Az ágazati szakmai pótlék mértéke 20%-ról 32%-ra emelkedett, mely 10,7 millió Ft összegű
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költségnövekedést jelent.
 
Az intézmény által ellátott feladatok köre 2021. július 15-ével bővült a bölcsődei feladatellátással. A 2 csoporthoz
tartozó alkalmazotti létszám: 4 kisgyermeknevelő, 2 bölcsődei dajka és 1 fő karbantartó. A bölcsődei dolgozók
kalkulált bér és járulékköltsége 37 millió Ft, a bérekre kapott állami támogatás összege 31 millió Ft. A dologi
költségek finanszírozására kapott támogatás összege 12 millió Ft. Az önkormányzati kiegészítés összege 1,3 millió
Ft lesz abban az esetben, ha az energiaár emelkedés kompenzálására kapott önkormányzati támogatásból a
bölcsődénél figyelembe vesszük azt a 2 millió Ft-ot, ami ezen feladatnál jelentkező energia többletköltség összege.
 
A Kistérségi Óvoda 2023. évi működtetése a jelenlegi gyereklétszám mellett 24.536 E Ft összegű önkormányzati
kiegészítő támogatást igényel Gyomaendrőd részéről és 2.582 E Ft kiegészítést Csárdaszállás részéről. Az
intézmény 2023. március 1. napjától nem alkalmazhatja a +1 fő gyermekfelügyelőt. Az engedélyezett létszámkeretbe
a plusz 1 fő beleférne, viszont állami támogatás nem jár utána. Az energiaár emelkedés kompenzálására kapott
önkormányzati támogatásból az óvodai feladatellátásnál veszünk figyelembe 18,8 millió Ft-ot. Ezen összeg az
óvodai feladatnál jelentkező energia többletköltség összege. A nem önkormányzati fenntartású óvodák részére
biztosítandó éves támogatás összege az előzetes kalkuláció alapján 17.090 E Ft (122.070 Ft/fő).
 
Az intézményvezető részéről az intézményi egyeztetésen elhangzott fejlesztési kérésként a Blaha úti telephelyén
lévő ingatlan felújítása, melynek kalkulált összege 1.000 ezer Ft.
 
Az intézmény egészénél a garantált bérminimum változás kalkulált hatása 11 millió Ft-os költségnövekedést jelent,
az ágazati szakmai pótlék emelkedésének hatása 10,7 millió Ft, az energiaár változás hatása pedig 21 millió Ft
többletkiadást generál.
 
Amennyiben a kötelező béremelésekre az állam 2023. év folyamán biztosít kiegészítő támogatást, úgy az
csökkenteni fogja az intézmény részére biztosítandó önkormányzati kiegészítés összegét.
 
3.                  A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása
 
Ebben a kategóriában jelenik meg az önkormányzati segélyezés, a család-és gyermekjóléti szolgálat, valamint
központ támogatása, továbbá a Térségi Szociális Gondozási Központ által ellátott feladatok után igényelhető
támogatások köre, finanszírozásának módja és a bölcsődei feladatok támogatása. A települési önkormányzatok
szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása jogcímen az önkormányzatot megillető támogatás 2023.
évi összege 22 millió Ft-tal alacsonyabb, mint 2022. évben. Ennek elsődleges oka a település adóerőképességének
növekedése.
 
A Gyomaendrődi Család-és Gyermekjóléti Központnál a kalkulált garantált bérminimum növekedés éves szinten 4,8
millió Ft többlet bér-és járulék terhet jelent, melynek egy része nem igényel önkormányzati kiegészítést, ugyanis ez
az elem az ágazati pótlékok között jelenik meg, amire biztosított a külön finanszírozás. Az energiaár változás hatása
7,4 millió Ft többletkiadást generál. Az intézménynél felmerülő villamosenergia kiadás nem teljes egészében az
intézményt terheli, részesül belőle a védőnői feladatellátás és a tűzoltóság is. Az Önkormányzati Tűzoltóság
rendelkezik almérővel. Az energetikus kalkulációja alapján a felmerülő áramköltség 70%-a tovább számlázásra fog
kerülni, ennek becsült összege 2,5 millió Ft. Az intézmény 2023. évi működésének önkormányzati kiegészítő
támogatás igénye 15,4 millió Ft.
Az intézményvezető részéről az intézményi egyeztetésen elhangzott fejlesztési kérésként egy klíma beszerzése,
melynek kalkulált összege 600 ezer Ft.
 
A Térségi Szociális Gondozási Központ működése számításaink alapján 176,4 millió Ft összegű önkormányzati
kiegészítő támogatást igényel 2023. évben. Ez a támogatási igény a koncepcióban szerepelt igényhez képest 85
millió Ft-tal emelkedett. Ennek oka, hogy a szakosított ellátás és a gyermekétkeztetés megállapított üzemeltetési
támogatása jelentősen alacsonyabb az általunk számolt összegnél. Mindez véleményünk szerint részben azzal
indokolható, hogy a település adóerőképességének javulásából adódóan önkormányzatunk sávot váltott, mely
kategóriához meglátásunk szerint egy alacsonyabb támogatási intenzitás tartozik. A szükséges kiegészítő
támogatásból ebben az évben már nem tud az Önkormányzat a szociális feladatok egyéb támogatása jogcímen
kapott állami támogatásból finanszírozni, hiszen a kapott 51,3 millió Ft összegű állami forrással szemben 53,3 millió
Ft-ot tervez a település segélyezési feladatokra felhasználni. A szociális alapellátás kiegészítő támogatás igénye
34,8 millió Ft, a diákétkeztetés kiegészítés igénye 41,7 millió Ft, melyből 1,2 millió Ft finanszírozása a külsős
étkeztetésből származó bevételből történik. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése a számítások alapján 1
millió Ft kiegészítést fog igényelni az önkormányzattól. A szakosított ellátás 99,8 millió Ft kiegészítést igényel.
 
Az önkormányzati kiegészítő támogatás összegének egy része számításaink alapján finanszírozható lesz az
energiaár emelkedése miatt kapott állami támogatásból, bár a felhasználásra vonatkozó jogszabály jelen pillanatban
még nem áll rendelkezésünkre. Az energiaárak növekedésének kalkulált többletköltsége 132 millió Ft, melyből 102
millió Ft a szakosított ellátáshoz, 13 millió Ft a gyermekétkeztetéshez és 17 millió Ft az alapellátáshoz kapcsolódik.
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Az intézmény az előző év 141 fő dolgozója helyett 137 fővel tervezett. A betervezett létszámhoz kapcsolódó
kötelező béremelés hatása járulékkal együtt 67 millió Ft. A bérek között tervezésre került 2 fő végkielégítése és 4 fő
jubileumi jutalma. A 2%-os kereset kiegészítés összege a 2023. évi költségvetési rendelet tervezetbe nem került
betervezésre.
 
Az intézmény 15 millió Ft fejlesztési támogatást igényelt, részben villamos hálózat fejlesztésre, részben tárgyi
eszköz beszerzésre.
 
Amennyiben a kötelező béremelésekre az állam 2023. év folyamán biztosít kiegészítő támogatást, úgy az
csökkenteni fogja az intézmény részére biztosítandó önkormányzati kiegészítés összegét. Az önköltség számításon
alapuló, 2023. március 1. napjától alkalmazandó térítési díjak összegét a fenntartó 2023. február elején fogja
tárgyalni. Amennyiben a térítési díjak emelkednek, a térítési díjból származó intézményi bevétel is magasabb lesz,
ami tovább csökkenti az önkormányzati kiegészítő támogatás összegét.
 
 
Itt szeretnénk kitérni a Városi Egészségügyi Intézmény 2023. évi finanszírozására. A kalkulált adatok alapján a
bérminimum változás 1,4 millió Ft többletkiadást jelent az intézmény számára, az energiaár emelkedése pedig közel
13 millió Ft többletkiadást fog generálni. A rendelet tervezetben az intézménynél számoltunk két adható juttatás
(cafetéria és kereset kiegészítés) biztosításával. Az önkormányzat által biztosítandó támogatás összege 6,5 millió Ft,
melyből 500 ezer Ft-tal az önkormányzati tulajdonú épületek karbantartásához járulnánk hozzá, 6 millió Ft pedig a
labor működtetését szolgálná. Az intézmény az előző évi maradványából a költségvetési egyensúly biztosítása
érdekében 18,2 millió Ft-ot használna fel. Amennyiben ismertté válik a kapott 194 millió Ft összegű önkormányzati
támogatás felhasználási területe, úgy a hiány finanszírozására beállított maradvány összege is csökkenthető.
                              
4.                  A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
 
Ezen a jogcímen a várost megillető támogatás becsült összege 29,3 millió Ft. Ezt az összeget a muzeális
intézményekre, a nyilvános könyvtári ellátás biztosítására, valamint a közművelődés támogatására kell felhasználni.
Ezen támogatási összeg 10%-át könyvtári információhordozó beszerzésére köteles a település, illetve az intézmény
fordítani.
 
2023. január 1. napjától a testület döntése értelmében a Szent Antal Népház és Művelődési Ház beolvad a Kállai
Ferenc Művelődési Központba, az új intézmény neve: Kállai Ferenc Integrált Kulturális Intézmény és Művelődési
Ház. Az intézménynél 10,5 fő munkavállalóval számoltunk. A garantált bérminimum változás hatása 2 millió Ft, az
energiaár növekedés hatása mintegy 21,7 millió Ft, mely többletköltséget a 2022. december 22-ei döntés értelmében
10 millió Ft-tal csökkenteni szükséges. A kapott állami támogatásból 14 millió Ft-ot vettünk figyelembe az
intézménynél, 10 millió Ft összegű saját bevétellel kalkuláltunk, illetve a kulturális feladatok bérjellegű
támogatásának összege, amely a bérek finanszírozását szolgálja 7.795 ezer Ft. A működéshez szükséges
önkormányzati kiegészítő támogatás összege 44,51 millió Ft.
Az intézményvezető részéről az intézményi egyeztetésen elhangzott fejlesztési kérésként egy klíma beszerzése,
melynek kalkulált összege 600 ezer Ft.
 
A Határ Győző Városi Könyvtárnál a garantált bérminimum növekedés hatása 373 ezer Ft, az energiaár emelkedés
7,8 millió Ft többletköltséget eredményezhet. A kapott állami támogatásból 15,2 millió Ft-ot vettünk figyelembe az
intézménynél, 100 ezer Ft összegű saját bevétellel kalkuláltunk, illetve a kulturális feladatok bérjellegű
támogatásának összege, amely a bérek finanszírozását szolgálja 3.186 ezer Ft. Az intézmény önkormányzati
működési támogatás igénye 24 millió Ft.
 
 
Az állami támogatás összege az előző évhez viszonyítva összességében csökkent, amit elsősorban a segélyezési
feladatok finanszírozásához biztosított támogatás csökkenésével indokolhatunk.
  
Az állami támogatások mellett számba vettük az önkormányzati és intézményi saját bevételeket, a működési célú
támogatásokat, a közhatalmi bevételeket, továbbá a felhalmozási célú támogatási bevételeket és átvett
pénzeszközöket.
 
A közhatalmi bevételek összességében 50 millió Ft összegű növekedést mutatnak az előző évhez viszonyítva,
terveink szerint az iparűzési adóbevétel összege fog növekedni ilyen mértékben. Az iparűzési adóbevétel
kompenzálásához kapcsolódó állami támogatás várható összegét 130 millió Ft-ban terveztük, amennyiben a
finanszírozási rendszer nem változik.  
 
Az önkormányzati saját bevétel tervezett összege 142 millió Ft, 23 millió Ft-tal (befizetendő áfa bevétel és
továbbszámlázott szolgáltatások bevételei) magasabb, mint az előző évben.
 
A működési célú pénzeszköz átvételek között jelennek meg a közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó
támogatások összegei, a mezőőri szolgálat támogatása, a földalapú támogatás összege, a Közös Hivatal
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működéséhez átvett hozzájárulások összegei, az óvoda működéséhez átvett támogatás, az ágazati pótlék
finanszírozásához, a kulturális ágazatot érintő bértámogatás, a kieső iparűzési adóbevétel kompenzálásához
kapcsolódó támogatás összege, továbbá az energiaár emelkedéséhez biztosított támogatás összege.
 
A működési célú maradvány közel 65 millió Ft összegéből 58 millió Ft feladattal terhelt pénzeszközt tartalmaz. A
beépített maradványból 15,6 millió Ft a 2022. évi közfoglalkoztatási programokhoz leutalt előleg összege, 5 millió Ft
a folyamatban lévő projektek működési kiadást finanszírozó maradványa, 7 millió Ft a bérlakás számla maradványa,
7 millió Ft a Kállai adomány maradványának összege, 7,2 millió Ft a működési hiány finanszírozását szolgálja, 23,1
millió Ft pedig az intézményi (Városi Egészségügyi Intézmény és Közös Hivatal) működési maradvány összege.
 
 
Felhalmozási célú bevételek:
                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                    Adatok E Ft-ban
Megnevezés 2022. évi eredeti előirányzat 2023. évi terv
Felhalmozási bevétel 154962 169972
Felhalmozási célú finanszírozási
bevétel

1220139 1359359

Felhalmozási bevétel összesen 1375101 1529331
 
A felhalmozási bevételek között jelenik meg többek között a Kállai Ferenc Múzeum és Aranka Babamúzeum
korszerűsítési projekt áfa visszatérülésének 63 millió Ft összege, továbbá az Ipari Park területértékesítéséből
származó 50 millió Ft és a betétlekötés 54 millió Ft összegű kamatbevétele.
 
A felhalmozási célú finanszírozási bevétel összege tartalmazza a feladattal terhelt, lekötött betét formájában
rendelkezésre álló önkormányzati forrás 400 millió Ft összegét, a 4 folyamatban lévő projektünkre (belvíz X., Kállai
Ferenc Múzeum és Aranka Babamúzeum fejlesztése, óvoda fejlesztése és a Kállai energetikai fejlesztése) kapott és
még fel nem használt támogatás 552 millió Ft összegét, a napelemek telepítésére és a közvilágítás korszerűsítésére
elkülönített 372 millió Ft-ot, továbbá az áthúzódó egyéb kötelezettségek összegeit.
 
Kiadások számbavétele
 
A bérjellegű kiadásoknál a kötelező soros lépések, jubileumi jutalmak mellett a minimálbér és a garantált
bérminimum kötelező emelése jelenik meg. Egyik önkormányzati finanszírozású intézménynél sem számoltunk a
2%-os kereset kiegészítés és az év végi plusz és egyéb adható juttatások biztosításával.  A köztisztviselői
illetményalap bruttó összege: 66.550 Ft, a cafetéria keret: 332.750 Ft, azaz a jogszabályban rögzített minimum, ami
az illetményalap ötszöröse.
 
A munkaadót terhelő járulék mértéke 2023. évben is 13%.
 
A dologi kiadások közé kizárólag az energiaár emelkedésének hatása és a Térségi Szociális Gondozási Központnál
a nyersanyagár növekedés hatása került beépítésre. Nem számoltunk se az inflációval, se az egyéb szolgáltatási
kiadások emelkedésével sem. Az egyes feladatokra és intézményekre megállapított dologi költség keretből
szükséges az emelések hatását kezelni.
 
Az önkormányzat önként vállalt feladatainak jelentős részét a 2022. december 22-ei testületi ülésen hozott döntések
értelmében csökkentettük (pl. rendezvények, támogatási alapok stb.).
 
A fejlesztési célú kiadások között elsősorban a 2022. évről áthúzódó beruházások és a 2022. évben vállalt fejlesztési
kötelezettségek kerültek megtervezésre.
 
 
Működési kiadások:
                                                                                                                                                                                         
                                       Adatok E Ft-ban
Megnevezés 2022. évi eredeti előirányzat 2023. évi terv
Működési kiadás 2586055 2853868
személyi juttatás 746015 779804
munkaadókat terhelő járulék 95911 96554
dologi kiadás 599094 669486
működési célú kiadás, pénzeszköz átadás,
ellátottak pénzbeli juttatása

1041589 1270627

működési céltartalék 103446 37397
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A működési kiadásokon belül:
 
A személyi juttatások a 2022-es évhez képest összességében 34 millió forintos növekedést mutatnak. A
növekedés mértéke nem tükrözi a kötelező béremelések hatását, hiszen a meghozott bérintézkedések jelentős
mértékű megtakarítást eredményeztek.
                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
A munkaadókat terhelő járulék mértéke 13 %, a járulék összege a bérköltséghez igazodva módosul.
 
A dologi kiadások növekedése önkormányzati szintre összesítve 70 millió Ft, ami az energiaár emelkedésének és
a meghozott költségcsökkentő intézkedéseknek az egyenlegét mutatja.
 
A működési célú pénzeszköz átadás összege 228 millió Ft-tal nőtt az előző évhez képest. A Társulás részére
átadott állami támogatás és önkormányzati kiegészítő támogatás összege 223 millió Ft-tal haladja meg az előző év
összegét. Itt jelenik meg továbbá a szolidaritási hozzájárulás összege, a közszolgáltatási feladatokhoz, fürdő
működtetéséhez, óvodai feladatellátáshoz biztosított önkormányzati támogatás tervezett összege is. A szociális
juttatásokra megtervezett keret összege: 53.250 ezer Ft.
 
A működési céltartalékösszege 2023. évben 37 millió Ft. Itt jelenik meg a Sport Alap, a Közösségi, Művelődési és
Rendezvény Alap, a Közalapítvány támogatására elkülönített keret, a Holtág-fejlesztési Alap, a Környezetvédelmi
Alap, a Polgármesteri alap és a Kitüntetési és Kegyeleti Alap csökkentett kerete. A városi rendezvényekre 2023.
évre nem került forrás elkülönítésre, kizárólag a nemzeti ünnepekre terveztünk be 800 ezer Ft-ot. A működési
céltartalékok között terveztük meg többek között a Kállai adomány összegét, a költségalapú bérlakások
karbantartására fordítható, elkülönített számlán rendelkezésre álló keretét.
            
 
Felhalmozási kiadások: 
 
A felhalmozási kiadások között jelennek meg a felújítások 44,5 millió Ft összegben, a beruházások 1.209 millió Ft
értékben, valamint az egyéb felhalmozási kiadások 275,4 millió Ft összegben. A konkrét felhalmozási elképzelések a
8. mellékletben olvashatók.
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megvitatását.

Döntéshozói vélemények

Pénzügyi, Gazdasági,
Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

 

A Bizottság a 2023. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezet I. fordulóra
beterjesztett anyagát alkalmasnak ítéli II. fordulós tárgyalásra és javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az alábbi tételek kerüljenek még beépítésre a 2023.
évi költségvetési rendelet II. fordulóra beterjesztett anyagába:

Értéktár működtetésére: + 300 ezer Ft
IKSZT működtetése: + 4.929 ezer Ft
Városi rendezvényekre elkülönített keret (sajt és túró (10 millió Ft),
halfőző (4 millió Ft), gyereknap (300 ezer Ft)): + 14.300 ezer Ft
Sportalap: + 4.350 ezer Ft
Polgármesteri Alap: - 350 ezer Ft
Közalapítvány támogatása + 1.120 ezer Ft
Holtág fejlesztési Alap (A komponens: - (1.120 ezer Ft +1.380 ezer Ft) = -
2.500 ezer Ft
Közösségi, Művelődési és Rendezvény Alap: + 2.380 ezer Ft
Polgárvédelmi Bázis működtetése: - 2.000 ezer Ft
Óvoda +1 gyermekfelügyelő alkalmazása engedélyezve: + 945 ezer Ft
Közvilágítás üzemeltetése: + 2.500 ezer Ft
Működési tartalékba könyvtár költöztetési költsége: + 450 ezer Ft
Könyvtár rendezvényekre biztosított többletforrás visszaépítése: + 774
ezer Ft
Kállai rendezvényekre biztosított többletforrás visszaépítése: + 685 ezer
Ft
Városi Egészségügyi Intézmény energianövekedése ne az intézmény
maradványából történjen, hanem a 194 millió Ft terhére: + 12.605 ezer Ft
önkormányzati kiegészítés

Továbbá a Bizottság egyetért a Gyomaendrődi Család-és Gyermekjóléti Központ
(1 db klíma), a Kállai Ferenc Integrált Kulturális Intézmény és Művelődési Ház (1
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db klíma), a Kistérségi Óvoda és Bölcsőde (Blaha úti telephely ingatlan
felújítása) és a Köztemetők fejlesztését szolgáló beruházások, illetve felújítások
2023. évi költségvetési rendeletbe történő beépítésével.

 
Ügyrendi, Oktatási,
Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi
Bizottság

 

A Bizottság a 2023. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezet I. fordulóra
beterjesztett anyagát alkalmasnak ítéli II. fordulós tárgyalásra és javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az alábbi tételek kerüljenek még beépítésre a 2023.
évi költségvetési rendelet II. fordulóra beterjesztett anyagába:

IKSZT működtetése: + 4.929 ezer Ft
Városi rendezvényekre elkülönített keret (sajt és túró (10 millió Ft),
halfőző (4 millió Ft), gyereknap (300 ezer Ft)): + 14.300 ezer Ft
Sportalap: + 4.350 ezer Ft
Polgármesteri Alap: - 350 ezer Ft
Közalapítvány támogatása + 1.120 ezer Ft
Holtág fejlesztési Alap (A komponens): - (1.120 ezer Ft +1.380 ezer Ft) =
- 2.500 ezer Ft
Közösségi, Művelődési és Rendezvény Alap: + 2.380 ezer Ft
Óvoda +1 gyermekfelügyelő alkalmazása engedélyezve: + 945 ezer Ft
Közvilágítás üzemeltetése: + 2.500 ezer Ft
Működési tartalékba könyvtár költöztetési költsége: + 450 ezer Ft
Könyvtár rendezvényekre biztosított többletforrás visszaépítése: + 774
ezer Ft
Kállai rendezvényekre biztosított többletforrás visszaépítése: + 685 ezer
Ft
Képviselői tiszteletdíjak nem csökkentése: + 2.000 ezer Ft
Városi Egészségügyi Intézmény energianövekedése ne az intézmény
maradványából történjen, hanem a 194 millió Ft terhére: + 12.605 ezer Ft
önkormányzati kiegészítés

Továbbá a Bizottság egyetért a Gyomaendrődi Család-és Gyermekjóléti Központ
(1 db klíma), a Kállai Ferenc Integrált Kulturális Intézmény és Művelődési Ház (1
db klíma), a Kistérségi Óvoda és Bölcsőde (Blaha úti telephely ingatlan
felújítása) és a Köztemetők fejlesztését szolgáló beruházások, illetve felújítások
2023. évi költségvetési rendeletbe történő beépítésével.
 
 

 
Városfenntartó,
Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság

 

A Bizottság a 2023. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezet I. fordulóra
beterjesztett anyagát alkalmasnak ítéli II. fordulós tárgyalásra és javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy az alábbi tételek kerüljenek még beépítésre a 2023.
évi költségvetési rendelet II. fordulóra beterjesztett anyagába:

Értéktár működtetésére: + 300 ezer Ft
IKSZT működtetése: + 4.929 ezer Ft
Városi rendezvényekre elkülönített keret (sajt és túró (10 millió Ft),
halfőző (4 millió Ft), gyereknap (300 ezer Ft)): + 14.300 ezer Ft
Sportalap: + 4.350 ezer Ft
Polgármesteri Alap: - 350 ezer Ft
Közalapítvány támogatása + 1.120 ezer Ft
Holtág fejlesztési Alap (A komponens): - (1.120 ezer Ft +1.380 ezer Ft) =
- 2.500 ezer Ft, 2023. júniusi ülésen ezen alap kiírási lehetőségének
felülvizsgálata
Közösségi, Művelődési és Rendezvény Alap: + 2.380 ezer Ft
Polgárvédelmi Bázis működtetése: - 2.000 ezer Ft
Óvoda +1 gyermekfelügyelő alkalmazása engedélyezve: + 945 ezer Ft
Közvilágítás üzemeltetése: + 2.500 ezer Ft
Működési tartalékba könyvtár költöztetési költsége: + 450 ezer Ft
Városi Egészségügyi Intézmény energianövekedése ne az intézmény
maradványából történjen, hanem a 194 millió Ft terhére: + 12.605 ezer Ft
önkormányzati kiegészítés

Továbbá a Bizottság egyetért a Gyomaendrődi Család-és Gyermekjóléti Központ
(1 db klíma), a Kállai Ferenc Integrált Kulturális Intézmény és Művelődési Ház (1
db klíma), a Kistérségi Óvoda és Bölcsőde (Blaha úti telephely ingatlan
felújítása) és a Köztemetők fejlesztését szolgáló beruházások, illetve felújítások
2023. évi költségvetési rendeletbe történő beépítésével.
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1. döntési javaslat 

"Beterjesztett 2023. évi költségvetési rendelet tervezet alkalmas II. fordulós tárgyalásra"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló
rendelet-tervezet I. fordulós tárgyalására beterjesztett anyagát alkalmasnak ítéli II. fordulós tárgyalásra. 

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

2. döntési javaslat 

"Gyomaendrődi Család-és Gyermekjóléti Központ részére fejlesztési forrás biztosítása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete dönt arról, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2023. évi
költségvetéséről szóló rendelet-tervezet II. fordulós tárgyalásra beterjesztett anyagába kerüljön betervezésre a
Gyomaendrődi Család-és Gyermekjóléti Központ költségvetésébe 1 db klíma beszerzése, a biztosított forrás
összege 600.000 Ft.

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

3. döntési javaslat 

"Kállai Ferenc Integrált Kulturális Intézmény és Művelődési Ház részére fejlesztési forrás biztosítása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete dönt arról, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2023. évi
költségvetéséről szóló rendelet-tervezet II. fordulós tárgyalásra beterjesztett anyagába kerüljön betervezésre a Kállai
Ferenc Integrált Kulturális Intézmény és Művelődési Ház költségvetésébe 1 db klíma beszerzése, a biztosított forrás
összege 600.000 Ft.

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

4. döntési javaslat 

"Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde részére felújítási forrás biztosítása "

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete dönt arról, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2023. évi
költségvetéséről szóló rendelet-tervezet II. fordulós tárgyalásra beterjesztett anyagába kerüljön betervezésre a
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Kistérségi Óvoda és Bölcsőde költségvetésébe 1.000.000 Ft az intézmény
Blaha úti telephelyén található ingatlan felújítására. 

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

5. döntési javaslat 
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"Köztemetők fejlesztésére forrás biztosítása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete dönt arról, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2023. évi
költségvetéséről szóló rendelet-tervezet II. fordulós tárgyalásra beterjesztett anyagába kerüljön betervezésre a
Gyomai Köztemető csapadékvíz elvezetésének megoldására, valamint a Gyomai és az Endrődi Köztemetőben
urnafal (mindösszesen 54 férőhely) építésére 3.198.000 Ft összegű forrás.  

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

6. döntési javaslat 

"Értéktár működtetésére forrás biztosítása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete dönt arról, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2023. évi
költségvetéséről szóló rendelet-tervezet II. fordulós tárgyalásra beterjesztett anyagába kerüljön betervezésre az
Értéktár működtetésére 300.000 Ft összegű forrás, a felhalmozási céltartalék terhére. 

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

7. döntési javaslat 

"IKSZT működtetésére forrás biztosítása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete dönt arról, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2023. évi
költségvetéséről szóló rendelet-tervezet II. fordulós tárgyalásra beterjesztett anyagába kerüljön betervezésre az
Integrált Közösségi Szolgáltató Tér működtetésének támogatására 4.929.000 Ft összegű forrás, a felhalmozási
céltartalék terhére. 

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

8. döntési javaslat 

"Városi rendezvényekre plusz forrás biztosítása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete dönt arról, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2023. évi
költségvetéséről szóló rendelet-tervezet II. fordulós tárgyalásra beterjesztett anyagába kerüljön betervezésre a
városi rendezvények megvalósítására plusz 14.300.000 Ft (Sajt-és túrófesztivál 10.000.000 Ft, Halfőző 4.000.000
Ft, Gyereknap 300.000 Ft) összegű forrás, a felhalmozási céltartalék terhére.

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

9. döntési javaslat 

"Sport Alap plusz forrás biztosítása"
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete dönt arról, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2023. évi
költségvetéséről szóló rendelet-tervezet II. fordulós tárgyalásra beterjesztett anyagába kerüljön betervezésre a Sport
Alap támogatási keretébe plusz 4.350.000 Ft összegű forrás, a felhalmozási céltartalék terhére.

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

10. döntési javaslat 

"Polgármesteri Alap támogatási keret csökkentése"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete dönt arról, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2023. évi
költségvetéséről szóló rendelet-tervezet II. fordulós tárgyalásra beterjesztett anyagában a Polgármesteri Alap
támogatási keret kerüljön csökkentésre 350.000 Ft összeggel. 

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

11. döntési javaslat 

"Közalapítvány támogatására plusz forrás biztosítása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete dönt arról, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2023. évi
költségvetéséről szóló rendelet-tervezet II. fordulós tárgyalásra beterjesztett anyagába kerüljön betervezésre a
Közalapítvány támogatása jogcímen plusz 1.120.000 Ft összegű forrás, a felhalmozási céltartalék terhére. 

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

12. döntési javaslat 

"Holtág fejlesztési Alap "A" komponens csökkentése"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete dönt arról, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2023. évi
költségvetéséről szóló rendelet-tervezet II. fordulós tárgyalásra beterjesztett anyagában a Holtág fejlesztési Alap „A”
komponense kerüljön csökkentésre 2.500.000 Ft összeggel. A Képviselő-testület 2023. júniusi ülésén vizsgálja felül
annak lehetőségét és szükségességét, hogy 2023. évben kiírásra kerüljön a Holtág fejlesztési Alap „A”
komponense. 

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

13. döntési javaslat 

"Közösségi, Művelődési és Rendezvény Alap támogatására plusz forrás biztosítása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.
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Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete dönt arról, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2023. évi
költségvetéséről szóló rendelet-tervezet II. fordulós tárgyalásra beterjesztett anyagába kerüljön betervezésre a
Közösségi, Művelődési és Rendezvény Alap támogatási keretébe plusz 2.380.000 Ft összegű forrás, a felhalmozási
céltartalék terhére. 

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

14. döntési javaslat 

"Kistérségi Óvoda és Bölcsődénél 1 fő gyermekfelügyelő alkalmazásának engedélyezése"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete dönt arról, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2023. évi
költségvetéséről szóló rendelet-tervezet II. fordulós tárgyalásra beterjesztett anyagába kerüljön betervezésre a
Kistérségi Óvoda és Bölcsőde intézménynél 2023. március 1. napjától 2024. február 28. napjáig + 1 fő
gyermekfelügyelő alkalmazása és ennek költségvetési hatása. 

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

15. döntési javaslat 

"Közvilágítás kormányzati funkción plusz forrás biztosítása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete dönt arról, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2023. évi
költségvetéséről szóló rendelet-tervezet II. fordulós tárgyalásra beterjesztett anyagába kerüljön betervezésre a
Közvilágítás kormányzati funkcióra plusz 2.500.000 Ft összegű forrás.  

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

16. döntési javaslat 

"Polgárvédelmi bázis működési keret csökkentése"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete dönt arról, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2023. évi
költségvetéséről szóló rendelet-tervezet II. fordulós tárgyalásra beterjesztett anyagában a Polgárvédelmi bázis
fenntartására biztosított keret kerüljön csökkentésre 2.000.000 Ft összeggel, a feladat ellátása az 5500
Gyomaendrőd, Selyem út 124. alatti ingatlanban történik. 

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

17. döntési javaslat 

"Egykori fiókkönyvtár állománya költöztetésére forrás biztosítása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete dönt arról, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2023. évi
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költségvetéséről szóló rendelet-tervezet II. fordulós tárgyalásra beterjesztett anyagába kerüljön betervezésre a
működési tartalékok közé a korábbi fiókkönyvtár állományának a Határ Győző Városi Könyvtárba történő
átköltöztetési költségeinek finanszírozására 450.000 Ft összegű forrás, a felhalmozási céltartalék terhére. 

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

18. döntési javaslat 

"Városi Könyvtár rendezvényeire plusz forrás biztosítása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete dönt arról, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2023. évi
költségvetéséről szóló rendelet-tervezet II. fordulós tárgyalásra beterjesztett anyagába kerüljön betervezésre a Határ
Győző Városi Könyvtár költségvetésébe - rendezvények szervezésére - plusz 774.000 Ft összegű forrás, a
felhalmozási céltartalék terhére. 

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

19. döntési javaslat 

"Kállai rendezvényeire plusz forrás biztosítása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete dönt arról, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2023. évi
költségvetéséről szóló rendelet-tervezet II. fordulós tárgyalásra beterjesztett anyagába kerüljön betervezésre a Kállai
Ferenc Integrált Kulturális Intézmény és Művelődési Ház költségvetésébe - rendezvények szervezésére - plusz
685.000 Ft összegű forrás, a felhalmozási céltartalék terhére. 

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

20. döntési javaslat 

"Képviselői tiszteletdíjak összegei ne kerüljenek csökkentésre"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete dönt arról, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2023. évi
költségvetéséről szóló rendelet-tervezet II. fordulós tárgyalásra beterjesztett anyagában ne kerüljön csökkentésre
2.000.000 Ft összeggel a képviselői tiszteletdíjak finanszírozására elkülönített keret. A 2022. évi szint biztosításához
szükséges összeg forrása a felhalmozási céltartalék. 

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

21. döntési javaslat 

"Egészségügyi Intézmény energiaár emelkedés miatti költségnövekedés önkormányzati forrásból történő
finanszírozása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete dönt arról, hogy Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2023. évi
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költségvetéséről szóló rendelet-tervezet II. fordulós tárgyalásra beterjesztett anyagában a Városi Egészségügyi
Intézménynél kalkulált 12.605.000 Ft összegű energiaár emelkedés miatti többletköltség forrása ne az Intézmény
2022. évi maradványa legyen, hanem amennyiben a jogszabály erre lehetőséget biztosít, úgy  a 10.000 lakos feletti
önkormányzatokat megillető energiaáremelkedés miatti támogatás kerete. 

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal



1. melléklet

A B C

Megnevezés
2022. 

eredeti ei. 2023. terv
1 Intézményi működési bevétel 135 464 160 037
2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 655 692 877 448
3 Működési célú átvett pénzeszköz 9 634 8 915
4 Közhatalmi bevételek 355 000 405 800
5 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 1 343 722 1 336 204
6 Működési bevétel összesen 2 499 512 2 788 404
7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés 70 428 166 872
8 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 81 434 0

9
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés 
államháztartáson kívülről 3 100 3 100

10 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
11 Felhalmozási bevételek összesen 154 962 169 972
12 Finanszírozási bevétel-működési célú 86 543 65 464
13 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 1 220 139 1 359 359
14 Tárgyévi bevételek összesen 3 961 156 4 383 199
15 Személyi juttatás 746 015 779 804
16 Munkaadókat terhelő járulék 95 911 96 554
17 Dologi kiadás 599 094 669 486
18 Működési célú támogatásértékű kiadás 821 531 1 049 676
19 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 165 370 167 701
20 Működési céltartalék 103 446 37 397
21 Ellátottak pénzbeli juttatása 54 688 53 250
22 Működési kiadás összesen 2 586 055 2 853 868
23 Felújítás 61 467 44 500
24 Beruházás 1 153 707 1 209 420
25 Egyéb felhalmozási kiadás 159 927 275 411
26 Felhalmozási kiadás összesen 1 375 101 1 529 331
27 Finanszírozási kiadások 0 0
28 Tárgyévi kiadás összesen 3 961 156 4 383 199
29 Összes hiány: 0 0
30 Működési hiány: 0 0
31 Fejlesztési hiány: 0 0

adatok ezer forintban

Gyomaendrőd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének mérlege

1



2. melléklet

A B C

Megnevezés
2022. 

eredeti ei. 2023. terv
1 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0 0
2 Intézményi működési bevétel 118 948 142 133
3 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 301 210 510 665
4 Működési célú átvett pénzeszköz 9 634 8 915
5 Közhatalmi bevételek 354 000 404 800
6 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 1 343 722 1 336 204
7 Működési bevétel összesen 2 127 514 2 402 717
8 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés 70 428 166 872
9 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 5 610 0

10
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés 
államháztartáson kívülről 3 100 3 100

11 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
12 Felhalmozási bevételek összesen 79 138 169 972
13 Finanszírozási bevétel-működési célú 76 582 42 272
14 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 1 220 139 1 359 359
15 Tárgyévi bevételek összesen 3 503 373 3 974 320
16 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0
17 Intézményi működési bevétel 2 526 2 526
18 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0
19 Működési célú átvett pénzeszköz 0 0
20 Közhatalmi bevételek 1 000 1 000
21 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0
22 Működési bevétel összesen 3 526 3 526
23 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés 0 0
24 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0

25
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés 
államháztartáson kívülről 0 0

26 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
27 Felhalmozási bevételek összesen 0 0
28 Finanszírozási bevétel-működési célú 367 4 937
29 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0
30 Tárgyévi bevételek összesen 3 893 8 463
31 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0
32 Intézményi működési bevétel 500 100
33 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 3 309 0
34 Működési célú átvett pénzeszköz 0 0
35 Közhatalmi bevételek 0 0
36 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0
37 Működési bevétel összesen 3 809 100
38 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés 0 0
39 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0

40
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés 
államháztartáson kívülről 0 0

41 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
42 Felhalmozási bevételek összesen 0 0
43 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 0
44 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0
45 Tárgyévi bevételek összesen 3 809 100
46 Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ 0 0
47 Intézményi működési bevétel 0 2 588
48 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0

adatok ezer forintban

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2023. évben

2



2. melléklet

49 Működési célú átvett pénzeszköz 0 0
50 Közhatalmi bevételek 0 0
51 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0
52 Működési bevétel összesen 0 2 588
53 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés 0 0
54 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0

55
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés 
államháztartáson kívülről 0 0

56 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
57 Felhalmozási bevételek összesen 0 0
58 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 0
59 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0
60 Tárgyévi bevételek összesen 0 2 588
61 Szent Antal Népház és Művelődési Ház 0 0
62 Intézményi működési bevétel 5 800 0
63 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 3 543 0
64 Működési célú átvett pénzeszköz 0 0
65 Közhatalmi bevételek 0 0
66 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0
67 Működési bevétel összesen 9 343 0
68 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés 0 0
69 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0

70
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés 
államháztartáson kívülről 0 0

71 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
72 Felhalmozási bevételek összesen 0 0
73 Finanszírozási bevétel-működési célú 7 300 0
74 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0
75 Tárgyévi bevételek összesen 16 643 0

76 Kállai Ferenc Integrált Kulturális Intézmény és Művelődési Ház 0 0
77 Intézményi működési bevétel 5 000 10 000
78 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 5 724 0
79 Működési célú átvett pénzeszköz 0 0
80 Közhatalmi bevételek 0 0
81 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0
82 Működési bevétel összesen 10 724 10 000
83 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés 0 0
84 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0

85
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés 
államháztartáson kívülről 0 0

86 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
87 Felhalmozási bevételek összesen 0 0
88 Finanszírozási bevétel-működési célú 2 294 0
89 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0
90 Tárgyévi bevételek összesen 13 018 10 000
91 Városi Egészségügyi Intézmény 0 0
92 Intézményi működési bevétel 2 690 2 690
93 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 341 906 366 783
94 Működési célú átvett pénzeszköz 0 0
95 Közhatalmi bevételek 0 0
96 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0
97 Működési bevétel összesen 344 596 369 473
98 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés 0 0
99 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 75 824 0

100
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés 
államháztartáson kívülről 0 0

101 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
102 Felhalmozási bevételek összesen 75 824 0
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2. melléklet

103 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 18 255
104 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0
105 Tárgyévi bevételek összesen 420 420 387 728
106 Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen 0 0
107 Intézményi működési bevétel 135 464 160 037
108 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 655 692 877 448
109 Működési célú átvett pénzeszköz 9 634 8 915
110 Közhatalmi bevételek 355 000 405 800
111 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 1 343 722 1 336 204
112 Működési bevétel összesen 2 499 512 2 788 404
113 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés 70 428 166 872
114 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 81 434 0

115
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés 
államháztartáson kívülről 3 100 3 100

116 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
117 Felhalmozási bevételek összesen 154 962 169 972
118 Finanszírozási bevétel-működési célú 86 543 65 464
119 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 1 220 139 1 359 359
120 Tárgyévi bevételek összesen 3 961 156 4 383 199
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3. melléklet

A B C

Megnevezés
2022. 

eredeti ei. 2023. terv
1 Intézményi működési bevételek 0 0
2 Holtágak haszonbére 1 118 1 118
3 Földhaszonbér 4 409 4 409
4 Bérleti díj 21 075 21 119
5 Hulladéklerakó bérleti díj bevétel 5 000 5 000
6 Egyéb bevételek 2 084 2 084
7 Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei 2 084 15 084
8 Kamatbevétel 1 000 1 000
9 Kamatbevétel állampapír 3 465 0
10 Vízmű bérleti díj (ad hoc munkák) 5 000 0
11 ÁFA bevétel-befizetendő 11 064 24 610
12 ÁFA visszatérülés működéshez kapcsolódóan (Fürdő, temető) 5 767 5 795
13 Áfa visszatérülés Gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő és Kemping fejlesztés 378 0
14 Áfa visszatérülés Kállai F. Múzeum és Aranka Babamúzeum.korsz. 675 0
15 ÁFA visszatérülés önkormányzati tulajdonú földek műveléséből 4 210 3 130
16 ÁFA visszatérülés közfoglalkoztatási programelemek 7 455 7 547

17
Önkormányzati tulajdonú földeken megtermelt terményértékesítés (fordított áfa 
nélkül) 14 432 15 519

18
Közfoglalkoztatásba bevont földterületeken megtermelt termény értékesítés 
bevétele és galamb értékesítése 17 347 22 918

19 Feles bérlet terményértékesítés bevétele (fordított áfa nélkül) 1 385 1 800
20 Temető üzemeltetésből származó bevétel 11 000 11 000
21 Saját bevétel összesen: 118 948 142 133
22 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0
23 Központi költségvetéstől átvett pénzeszközök 145 888 158 638
24 Energiaár emelkedés támogatása 0 174 058
25 Energiaár emelkedés támogatásból óvodai és bölcsődei feladatra elszámolva 0 20 826
26 Mezőőri járulék átvett pénzeszköz 5 400 5 400
27 Közcélú munkavégzők bér és járulék támogatása 2022-ről áthúzódó 8 922 7 228
28 Közcélú munkavégzők dologi támogatása 2022-ről áthúzódó 624 2 794
29 Közcélú munkavégzők bér és járulék támogatása 2023.-ben induló 77 287 75 130
30 Közcélú munkavégzők dologi támogatása 2023.-ben induló 21 332 19 871
31 Földalapú és kárenyhítési támogatás 20 472 20 472

32
Csárdaszállás Önkormányzattól átvett pénzeszköz óvoda működtetéséhez 
2023. 2 805 2 582

33 Csárdaszállástól átvett pénzeszköz hivatal 2023. évi működéséhez 10 606 13 557

34 Hunya Önkormányzattól átvett pénzeszköz hivatal 2023. évi működéséhez 6 031 7 145

35
Hunya és Csárdaszállás Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz belső 
ellenőrzési feladathoz 1 170 569

36
Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 2022. évi működéséhez 
önkormányzati hozzájárulás 673 673

37 Ebrendészeti telep működéséhez önkormányzati hozzájárulások 0 1 722
38 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 301 210 510 665
39 Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen 0 0
40 Liget Fürdő Kft. kölcsön visszatérülés 3 000 3 000
41 Közköltséges temetés kölcsön visszatérülése 1 000 1 000
42 Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése 700 700
43 2022. évi Autómentes Nap támogatása 0 815

44 Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület kölcsön visszatérülés 1 534 0

adatok ezer forintban

Gyomaendrőd Város Önkormányzat 2023. évi bevételeinek részletezése 
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3. melléklet

45 Zöldpark Kft. kölcsön visszatérülés 3 400 3 400
46 Működési célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés összesen 9 634 8 915
47 Közhatalmi bevételek 0 0
48 Iparűzési adó 250 000 300 000
49 Építményadó 40 000 40 000
50 Magánszemélyek kommunális adója 42 000 41 000
51 Idegenforgalmi adó 8 000 9 000
52 Pótlékok, bírságok bevétele 1 500 2 000
53 Talajterhelési díj-környezetvédelmi alap 500 800
54 Mezőőri járulék bevétele 12 000 12 000
55 Közhatalmi bevételek összesen 354 000 404 800
56 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0
57 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 214 060 212 953
58 Zöldterület gazdálkodás támogatása 29 734 29 734
59 Közvilágítás támogatása 67 281 67 445
60 Köztemető fenntartás támogatása 16 683 16 683
61 Közutak fenntartásának támogatása 33 665 33 665
62 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 37 414 37 091
63 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 2 581 2 407
64 Óvodapedagógusok és azok munkáját segítők bértámogatása 172 644 165 242
65 Óvodaműködtetési támogatás 28 249 26 130
66 Bölcsődei kisgyermeknevelők, dajkák bértámogatása 30 984 30 984
67 Bölcsődei üzemeltetési támogatás 9 102 12 038
68 A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása 72 933 51 316
69 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 132 149 129 522
70 Szakosított szociális ellátási feladatok támogatása 311 087 330 884
71 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 97 027 102 059
72 Gyermekétkeztetési feladatok támogatása- Csárdaszállás 790 1 003
73 Támogató szolgálat működési támogatása 14 761 14 761
74 Kulturális feladatok támogatása 29 570 29 316
75 Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat támogatása 33 452 33 452
76 Óvodai és iskolai szociális segítő támogatása 9 556 9 519
77 Önkormányzat működési költségvetésének támogatása 1 343 722 1 336 204
78 Működési bevétel összesen 2 127 514 2 402 717
79 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés 0 0
80 Ipari Park területértékesítés 0 50 000
81 Áfa visszatérülés Kállai Baba Múzeum projekt 70 428 62 872
82 Betétlekötés kamatbevétele 0 54 000
83 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen 70 428 166 872
84 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0
85 TOP-1.4.1-16-BS1-2017 Blaha úti óvoda fejlesztés záró elszámolás 5 610 0
86 Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről összesen 5 610 0

87
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson 
kívülről 0 0

88 Lakáskölcsön visszafizetés 1 500 1 500
89 Elemi kár kölcsöntörlesztés 100 100
90 Belvíz kölcsön visszafizetés 200 200

91 Út érdekeltségi hozzájárulás Öregszőlő 1 300 1 300

92
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz, kölcsön visszatérülés államháztartáson 
kívülről összesen 3 100 3 100

93 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0
94 Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás 0 0
95 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása összesen 0 0
96 Felhalmozási bevételek összesen 79 138 169 972
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4. melléklet

A B C

Megnevezés
2022. 

eredeti ei. 2023. terv
1 Működési célú előző évi maradvány 0 0
2 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 76 582 42 272
3 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0
4 Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ 0 0
5 Szent Antal Népház és Művelődési Ház 7 300 0
6 Városi Egészségügyi Intézmény 0 18 255

7 Kállai Ferenc Integrált Kulturális Intézmény és Művelődési Ház 2 294 0
8 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 367 4 937
9 Működési célú előző évi maradvány összesen 86 543 65 464
10 Felhalmozási célú előző évi maradvány 0 0
11 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 820 139 959 359
12 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0
13 Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ 0 0
14 Szent Antal Népház és Művelődési Ház 0 0
15 Városi Egészségügyi Intézmény 0 0

16 Kállai Ferenc Integrált Kulturális Intézmény és Művelődési Ház 0 0
17 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0
18 Felhalmozási célú előző évi maradvány összesen 820 139 959 359
19 Maradvány mindösszesen 906 682 1 024 823
20 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása 400 000 0
21 Lekötött bankbetét megszűntetése 0 400 000

A költségvetési hiány belső finanszírozási bevételei

adatok ezer forintban
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5. melléklet

A B C

Megnevezés
2022. 

eredeti ei. 2023. terv
1 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0 0
2 Személyi juttatás 184 631 177 842
3 Munkaadókat terhelő járulék 18 954 18 160
4 Dologi kiadás 369 290 408 334
5 Működési célú támogatásértékű kiadás 821 531 1 049 676
6 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 165 370 167 701
7 Működési céltartalék 103 446 37 397
8 Ellátottak pénzbeli juttatása 54 688 53 250
9 Működési kiadás összesen 1 717 910 1 912 360
10 Felújítás 60 955 44 500
11 Beruházás 1 066 883 1 208 420
12 Egyéb felhalmozási kiadás 159 927 275 411
13 Felhalmozási kiadás összesen 1 287 765 1 528 331
14 Finanszírozási kiadások 0 0
15 Tárgyévi kiadás összesen 3 005 675 3 440 691
16 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0 0
17 Személyi juttatás 249 751 256 556
18 Munkaadókat terhelő járulék 36 540 37 787
19 Dologi kiadás 39 666 55 357
20 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
21 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
22 Működési célú tartalék 0 0
23 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
24 Működési kiadás összesen 325 957 349 700
25 Felújítás 0 0
26 Beruházás 200 200
27 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0
28 Felhalmozási kiadás összesen 200 200
29 Finanszírozási kiadások 0 0
30 Tárgyévi kiadás összesen 326 157 349 900
31 Határ Győző Városi Könyvtár 0 0
32 Személyi juttatás 17 257 17 885
33 Munkaadókat terhelő járulék 2 292 2 307
34 Dologi kiadás 19 414 22 341
35 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
36 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
37 Működési célú tartalék 0 0
38 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
39 Működési kiadás összesen 38 963 42 533
40 Felújítás 0 0
41 Beruházás 200 200
42 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0
43 Felhalmozási kiadás összesen 200 200
44 Finanszírozási kiadások 0 0
45 Tárgyévi kiadás összesen 39 163 42 733
46 Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ 0 0
47 Személyi juttatás 51 479 55 577
48 Munkaadókat terhelő járulék 6 924 7 164
49 Dologi kiadás 8 923 15 928
50 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
51 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
52 Működési célú tartalék 0 0
53 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
54 Működési kiadás összesen 67 326 78 669
55 Felújítás 512 0
56 Beruházás 200 200
57 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0
58 Felhalmozási kiadás összesen 712 200
59 Finanszírozási kiadások 0 0
60 Tárgyévi kiadás összesen 68 038 78 869
61 Szent Antal Népház és Művelődési Ház 0 0

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai 2023. évben
adatok ezer forintban
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5. melléklet

62 Személyi juttatás 19 278 0
63 Munkaadókat terhelő járulék 2 560 0
64 Dologi kiadás 16 520 0
65 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
66 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
67 Működési célú tartalék 0 0
68 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
69 Működési kiadás összesen 38 358 0
70 Felújítás 0 0
71 Beruházás 200 0
72 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0
73 Felhalmozási kiadás összesen 200 0
74 Finanszírozási kiadások 0 0
75 Tárgyévi kiadás összesen 38 558 0

76
Kállai Ferenc Integrált Kulturális Intézmény és Művelődési 
Ház 0 0

77 Személyi juttatás 30 923 37 189
78 Munkaadókat terhelő járulék 4 101 4 738
79 Dologi kiadás 16 226 34 450
80 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
81 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
82 Működési célú tartalék 0 0
83 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
84 Működési kiadás összesen 51 250 76 377
85 Felújítás 0 0
86 Beruházás 200 400
87 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0
88 Felhalmozási kiadás összesen 200 400
89 Finanszírozási kiadások 0 0
90 Tárgyévi kiadás összesen 51 450 76 777
91 Városi Egészségügyi Intézmény 0 0
92 Személyi juttatás 192 696 234 755
93 Munkaadókat terhelő járulék 24 540 26 398
94 Dologi kiadás 129 055 133 076
95 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
96 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
97 Működési célú tartalék 0 0
98 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
99 Működési kiadás összesen 346 291 394 229
100 Felújítás 0 0
101 Beruházás 85 824 0
102 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0
103 Felhalmozási kiadás összesen 85 824 0
104 Finanszírozási kiadások 0 0
105 Tárgyévi kiadás összesen 432 115 394 229
106 Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen 0 0
107 Személyi juttatás 746 015 779 804
108 Munkaadókat terhelő járulék 95 911 96 554
109 Dologi kiadás 599 094 669 486
110 Működési célú támogatásértékű kiadás 821 531 1 049 676
111 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 165 370 167 701
112 Működési célú tartalék 103 446 37 397
113 Ellátottak pénzbeli juttatása 54 688 53 250
114 Működési kiadás összesen 2 586 055 2 853 868
115 Felújítás 61 467 44 500
116 Beruházás 1 153 707 1 209 420
117 Egyéb felhalmozási kiadás 159 927 275 411
118 Felhalmozási kiadás összesen 1 375 101 1 529 331
119 Finanszírozási kiadások 0 0
120 Tárgyévi kiadás összesen 3 961 156 4 383 199
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6. melléklet

A B C D

Kormányzati funkció Megnevezés
2022. eredeti 

ei. 2023. terv

1 063080
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, 
üzemeltetése 0 0

2 Személyi juttatás 0 0
3 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
4 Dologi kiadás 5 624 0
5 Működési célú támogatásértékű kiadás 312 312
6 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
7 Működési célú tartalék 0 0
8 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
9 Működési kiadás összesen 5 936 312

10 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése 0 0
11 Személyi juttatás 0 0
12 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
13 Dologi kiadás 0 0
14 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
15 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
16 Működési célú tartalék 0 0
17 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
18 Működési kiadás összesen 0 0

19 051040
Települési hulladék kezelése- nem veszélyes hulladék 
kezelése 0 0

20 Személyi juttatás 0 0
21 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
22 Dologi kiadás 5 040 4 040
23 Működési célú támogatásértékű kiadás 3 307 3 307
24 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 12 510 12 891
25 Működési célú tartalék 0 0
26 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
27 Működési kiadás összesen 20 857 20 238
28 045160 Helyi közutak üzemeltetése, fenntartása 0 0
29 Személyi juttatás 0 0
30 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
31 Dologi kiadás 33 665 30 665
32 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
33 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
34 Működési célú tartalék 0 0
35 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
36 Működési kiadás összesen 33 665 30 665

37 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 0 0
38 Személyi juttatás 0 0
39 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
40 Dologi kiadás 976 0
41 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
42 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
43 Működési célú tartalék 0 0
44 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
45 Működési kiadás összesen 976 0

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként 2023. évben

adatok ezer forintban
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46 013350
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - Lakó és 
nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 0 0

47 Személyi juttatás 0 0
48 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
49 Dologi kiadás 42 542 47 365
50 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
51 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
52 Működési célú tartalék 0 0
53 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
54 Működési kiadás összesen 42 542 47 365
55 066010 Zöldterület kezelés-parkgondozás 0 0
56 Személyi juttatás 0 0
57 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
58 Dologi kiadás 19 000 19 598
59 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
60 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 28 500 30 508
61 Működési célú tartalék 0 0
62 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
63 Működési kiadás összesen 47 500 50 106
64 011130 Önkormányzati jogalkotás-képviselők 0 0
65 Személyi juttatás 36 845 34 903
66 Munkaadókat terhelő járulék 5 136 4 488
67 Dologi kiadás 0 0
68 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
69 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 9 400 11 269
70 Működési célú tartalék 0 0
71 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
72 Működési kiadás összesen 51 381 50 660

73 016010
Országgyűlési, önkormányzati, európai parlamenti  
képviselő választás 0 0

74 Személyi juttatás 0 0
75 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
76 Dologi kiadás 0 0
77 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
78 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
79 Működési célú tartalék 0 0
80 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
81 Működési kiadás összesen 0 0
82 016020 Országos és helyi népszavazás 0 0
83 Személyi juttatás 0 0
84 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
85 Dologi kiadás 0 0
86 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
87 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
88 Működési célú tartalék 0 0
89 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
90 Működési kiadás összesen 0 0
91 018020 Központi költségvetési befizetések 0 0
92 Személyi juttatás 0 0
93 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
94 Dologi kiadás 0 0
95 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 5 889
96 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
97 Működési célú tartalék 0 0
98 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
99 Működési kiadás összesen 0 5 889
100 016080 Kiemelt önkormányzati rendezvények 0 0
101 Személyi juttatás 0 0
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102 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
103 Dologi kiadás 0 0
104 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
105 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
106 Működési célú tartalék 0 0
107 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
108 Működési kiadás összesen 0 0
109 064010 Közvilágítás 0 0
110 Személyi juttatás 0 0
111 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
112 Dologi kiadás 57 162 101 907
113 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
114 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
115 Működési célú tartalék 0 0
116 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
117 Működési kiadás összesen 57 162 101 907
118 066020 Városgazdálkodás 0 0
119 Személyi juttatás 1 529 1 349
120 Munkaadókat terhelő járulék 199 175
121 Dologi kiadás 60 082 76 978
122 Működési célú támogatásértékű kiadás 2 830 1 830
123 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 24 348 6 984
124 Működési célú tartalék 0 0
125 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
126 Működési kiadás összesen 88 988 87 316

127 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 0 0
128 Személyi juttatás 0 0
129 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
130 Dologi kiadás 0 0
131 Működési célú támogatásértékű kiadás 815 082 1 038 338
132 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
133 Működési célú tartalék 0 0
134 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
135 Működési kiadás összesen 815 082 1 038 338
136 031030 Közterület rendjének fenntartása-Mezőőri szolgálat 0 0
137 Személyi juttatás 19 542 21 164
138 Munkaadókat terhelő járulék 2 675 2 858
139 Dologi kiadás 2 276 2 276
140 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
141 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
142 Működési célú tartalék 0 0
143 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
144 Működési kiadás összesen 24 493 26 298
145 045120 Útépítés projektek - VP továbbfogl.köt. 0 0
146 Személyi juttatás 3 665 3 901
147 Munkaadókat terhelő járulék 527 557
148 Dologi kiadás 0 0
149 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
150 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
151 Működési célú tartalék 0 0
152 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
153 Működési kiadás összesen 4 192 4 458
154 032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység-tűzoltók 0 0
155 Személyi juttatás 0 0
156 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
157 Dologi kiadás 0 0
158 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
159 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 5 000 2 500

12



6. melléklet

160 Működési célú tartalék 0 0
161 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
162 Működési kiadás összesen 5 000 2 500

163 032020 Tűz és katasztrófavédelmi tevékenység- polgárvédelem 0 0
164 Személyi juttatás 216 216
165 Munkaadókat terhelő járulék 28 28
166 Dologi kiadás 935 2 030
167 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
168 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
169 Működési célú tartalék 0 0
170 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
171 Működési kiadás összesen 1 179 2 274
172 047410 Ár- és belvízvédelem 0 0
173 Személyi juttatás 0 0
174 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
175 Dologi kiadás 11 670 11 824
176 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
177 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2 000 2 400
178 Működési célú tartalék 0 0
179 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
180 Működési kiadás összesen 13 670 14 224
181 091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai 0 0
182 Személyi juttatás 0 0
183 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
184 Dologi kiadás 0 0
185 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
186 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 17 090
187 Működési célú tartalék 0 0
188 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
189 Működési kiadás összesen 0 17 090
190 092120 Köznevelési intézmények 0 0
191 Személyi juttatás 0 0
192 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
193 Dologi kiadás 0 0
194 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
195 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
196 Működési célú tartalék 0 0
197 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
198 Működési kiadás összesen 0 0
199 062020 Gyomai városközpont rehabilitációja projektek 0 0
200 Személyi juttatás 0 0
201 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
202 Dologi kiadás 0 0
203 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
204 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
205 Működési célú tartalék 0 0
206 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
207 Működési kiadás összesen 0 0

208 091220
EFOP-3.3.2-16-Kulturális intézmények a köznevelés 
eredményességéért 0 0

209 Személyi juttatás 0 0
210 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
211 Dologi kiadás 0 0
212 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
213 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
214 Működési célú tartalék 0 0
215 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
216 Működési kiadás összesen 0 0
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217 047410 Belvíz X. projekt 0 0
218 Személyi juttatás 0 0
219 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
220 Dologi kiadás 8 687 1 726
221 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
222 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
223 Működési célú tartalék 0 0
224 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
225 Működési kiadás összesen 8 687 1 726
226 047450 Piac korszerűsítés projekt 0 0
227 Személyi juttatás 0 0
228 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
229 Dologi kiadás 0 0
230 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
231 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
232 Működési célú tartalék 0 0
233 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
234 Működési kiadás összesen 0 0

235 013350
Energetikai korszerűsítés projektek (gyomai háziorvosi 
rendelő) 0 0

236 Személyi juttatás 0 0
237 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
238 Dologi kiadás 0 0
239 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
240 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
241 Működési célú tartalék 0 0
242 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
243 Működési kiadás összesen 0 0
244 091110 Blaha úti óvoda korszerűsítése projekt 0 0
245 Személyi juttatás 0 0
246 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
247 Dologi kiadás 0 0
248 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
249 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
250 Működési célú tartalék 0 0
251 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
252 Összesen: 0 0
253 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 0 0
254 Személyi juttatás 0 0
255 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
256 Dologi kiadás 22 500 12 491
257 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
258 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
259 Működési célú tartalék 0 0
260 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
261 Működési kiadás összesen 22 500 12 491

262 076062
Települési egészségügyi feladatok-szúnyoggyérítés, 
rágcsálóirtás 0 0

263 Személyi juttatás 0 0
264 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
265 Dologi kiadás 15 309 10 309
266 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
267 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
268 Működési célú tartalék 0 0
269 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
270 Működési kiadás összesen 15 309 10 309
271 102021 Időskorúak bentlakásos ellátása 0 0
272 Személyi juttatás 0 0
273 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
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274 Dologi kiadás 0 0
275 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
276 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
277 Működési célú tartalék 0 0
278 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
279 Működési kiadás összesen 0 0
280 104030 Gyermekek napközbeni ellátása-Bölcsődei ellátás 0 0
281 Személyi juttatás 0 0
282 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
283 Dologi kiadás 0 0
284 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
285 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4 420 4 420
286 Működési célú tartalék 0 0
287 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
288 Működési kiadás összesen 4 420 4 420

289 104051
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 
(önkormányzati segély gyermek jogán) 0 0

290 Személyi juttatás 0 0
291 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
292 Dologi kiadás 0 0
293 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
294 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
295 Működési célú tartalék 0 0
296 Ellátottak pénzbeli juttatása 6 000 6 000
297 Működési kiadás összesen 6 000 6 000

298 106020
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 
(települési támogatás-lakhatáshoz) 0 0

299 Személyi juttatás 0 0
300 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
301 Dologi kiadás 0 0
302 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
303 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
304 Működési célú tartalék 0 0
305 Ellátottak pénzbeli juttatása 20 460 17 000
306 Működési kiadás összesen 20 460 17 000

307 107060
Egyéb szociális pénzbeli ellátás - Átmeneti segély 
(önkormányzati segély) 0 0

308 Személyi juttatás 0 0
309 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
310 Dologi kiadás 0 0
311 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
312 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
313 Működési célú tartalék 0 0
314 Ellátottak pénzbeli juttatása 11 000 11 000
315 Működési kiadás összesen 11 000 11 000
316 107060 Települési támogatás-gyógyszerkiadás 0 0
317 Személyi juttatás 0 0
318 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
319 Dologi kiadás 0 0
320 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
321 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
322 Működési célú tartalék 0 0
323 Ellátottak pénzbeli juttatása 5 478 6 000
324 Működési kiadás összesen 5 478 6 000
325 107060 Önkormányzati segély temetési kiadásokra 0 0
326 Személyi juttatás 0 0
327 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
328 Dologi kiadás 0 0
329 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
330 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
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331 Működési célú tartalék 0 0
332 Ellátottak pénzbeli juttatása 2 000 2 000
333 Működési kiadás összesen 2 000 2 000
334 107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás  -  köztemetés 0 0
335 Személyi juttatás 0 0
336 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
337 Dologi kiadás 0 0
338 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
339 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
340 Működési célú tartalék 0 0
341 Ellátottak pénzbeli juttatása 1 000 1 500
342 Működési kiadás összesen 1 000 1 500

343 104030
TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00007 Bölcsőde építés 
Gyomaendrődön 0 0

344 Személyi juttatás 0 0
345 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
346 Dologi kiadás 0 0
347 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
348 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
349 Működési célú tartalék 0 0
350 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
351 Működési kiadás összesen 0 0
352 107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátás - idősek 0 0
353 Személyi juttatás 0 0
354 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
355 Dologi kiadás 0 0
356 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
357 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
358 Működési célú tartalék 0 0
359 Ellátottak pénzbeli juttatása 4 000 5 000
360 Működési kiadás összesen 4 000 5 000

361 061030
Lakáshoz jutást segtítő támogatások  -  Fiatal házasok 
lakáskölcsöne és elemi kár 0 0

362 Személyi juttatás 0 0
363 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
364 Dologi kiadás 0 0
365 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
366 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
367 Működési célú tartalék 0 0
368 Ellátottak pénzbeli juttatása 4 750 4 750
369 Működési kiadás összesen 4 750 4 750
370 107054 Családsegítés 0 0
371 Személyi juttatás 0 0
372 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
373 Dologi kiadás 0 0
374 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
375 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
376 Működési célú tartalék 0 0
377 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
378 Működési kiadás összesen 0 0
379 66020 TOP-5.1.2- Foglalkoztatási paktum 0 0
380 Személyi juttatás 0 0
381 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
382 Dologi kiadás 0 0
383 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
384 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
385 Működési célú tartalék 0 0
386 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
387 Működési kiadás összesen 0 0
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388 041237 Közfoglalkoztatás-menedzsment 0 0
389 Személyi juttatás 16 391 16 548
390 Munkaadókat terhelő járulék 2 356 2 427
391 Dologi kiadás 7 636 7 956
392 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
393 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
394 Működési célú tartalék 0 0
395 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
396 Működési kiadás összesen 26 383 26 931
397 084031 Civil szervezetek támogatása 0 0
398 Személyi juttatás 0 0
399 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
400 Dologi kiadás 0 0
401 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
402 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
403 Működési célú tartalék 0 0
404 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
405 Működési kiadás összesen 0 0

406 082061 Kállai Ferenc Múzeum és Aranka Babamúzeum korsz. 0 0
407 Személyi juttatás 2 212 162
408 Munkaadókat terhelő járulék 288 146
409 Dologi kiadás 3 175 0
410 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
411 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
412 Működési célú tartalék 0 0
413 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
414 Működési kiadás összesen 5 675 308
415 041237 Asztalos közmunka 0 0
416 Személyi juttatás 0 0
417 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
418 Dologi kiadás 0 0
419 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
420 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
421 Működési célú tartalék 0 0
422 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
423 Működési kiadás összesen 0 0
424 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 0 0
425 Személyi juttatás 0 0
426 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
427 Dologi kiadás 0 0
428 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
429 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
430 Működési célú tartalék 0 0
431 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
432 Működési kiadás összesen 0 0

433 041237
Szociális, mezőgazdaság, helyi sajátosság  2022-ról 
áthúzódó programelem 0 0

434 Személyi juttatás 25 030 21 969
435 Munkaadókat terhelő járulék 1 697 1 428
436 Dologi kiadás 755 2 794
437 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
438 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
439 Működési célú tartalék 0 0
440 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
441 Működési kiadás összesen 27 482 26 191
442 086020 Helyi közösségi tér működtetése 0 0
443 Személyi juttatás 0 0
444 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
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445 Dologi kiadás 0 0
446 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
447 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4 929 0
448 Működési célú tartalék 0 0
449 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
450 Működési kiadás összesen 4 929 0

451 041237 Közfoglalkoztatás 2023-ben induló programelemek 0 0
452 Személyi juttatás 79 201 77 630
453 Munkaadókat terhelő járulék 6 048 6 053
454 Dologi kiadás 39 353 41 783
455 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
456 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
457 Működési célú tartalék 0 0
458 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
459 Működési kiadás összesen 124 602 125 466
460 081030 Sportlétesítmények működtetése 0 0
461 Személyi juttatás 0 0
462 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
463 Dologi kiadás 0 0
464 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
465 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 10 500 4 983
466 Működési célú tartalék 0 0
467 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
468 Működési kiadás összesen 10 500 4 983
469 081061 Fürdő 0 0
470 Személyi juttatás 0 0
471 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
472 Dologi kiadás 8 890 8 890
473 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
474 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 49 913 60 913
475 Működési célú tartalék 0 0
476 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
477 Működési kiadás összesen 58 803 69 803
478 013350 TOP Plusz 2.1.1-21 Kállai energetikai fejlesztése 0 0
479 Személyi juttatás 0 0
480 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
481 Dologi kiadás 0 3 035
482 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
483 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
484 Működési célú tartalék 0 0
485 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
486 Működési kiadás összesen 0 3 035

487 091140 TOP Plusz 3.3.1-21 Százszorszép Óvoda fejlesztése 0 0
488 Személyi juttatás 0 0
489 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
490 Dologi kiadás 0 300
491 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
492 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
493 Működési célú tartalék 0 0
494 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
495 Működési kiadás összesen 0 300

496 086090
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás(testvérvárosi 
kapcsolatok, Kner Múzeum) 0 0

497 Személyi juttatás 0 0
498 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
499 Dologi kiadás 4 000 4 000
500 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
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501 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1 750 0
502 Működési célú tartalék 0 0
503 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
504 Működési kiadás összesen 5 750 4 000
505 013320 Köztemető fenntartás és működtetés 0 0
506 Személyi juttatás 0 0
507 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
508 Dologi kiadás 18 235 18 367
509 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
510 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 12 100 13 743
511 Működési célú tartalék 0 0
512 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
513 Működési kiadás összesen 30 335 32 110

514 081061 Gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő és Kemping fejlesztése 0 0
515 Személyi juttatás 0 0
516 Munkaadókat terhelő járulék 0 0
517 Dologi kiadás 1 778 0
518 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0
519 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0
520 Működési célú tartalék 0 0
521 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0
522 Működési kiadás összesen 1 778 0
523 Összesen: 0 0
524 Személyi juttatás 184 631 177 842
525 Munkaadókat terhelő járulék 18 954 18 160
526 Dologi kiadás 369 290 408 334
527 Működési célú támogatásértékű kiadás 821 531 1 049 676
528 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 165 370 167 701
529 Működési célú tartalék 0 0
530 Ellátottak pénzbeli juttatása 54 688 53 250
531 Működési kiadás összesen 1 614 464 1 874 963
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7. melléklet

A B C

Megnevezés
2022. 

eredeti ei. 2023. terv
1 Polgármesteri Alap 700 350
2 Kitüntetési és Kegyeleti Alap 1 300 650
3 Sport Alap  14 500 7 250
4 Közösségi, Művelődési és Rendezvény Alap 6 460 3 230
5 Közalapítvány támogatása 2 240 1 120
6 Holtág-fejlesztési Alap (szúnyoggyérítési támogatás) 1 500 750
7 Városi rendezvényekre elkülönített keret  (nemzeti ünnepek) 27 950 800
8 Környezetvédelmi alap (Talajterhelési díj) 2 000 2 000
9 Kállai adomány 10 000 7 000
10 Állami támogatás visszafizetési kötelezettség 3 217 0
11 Polgármester végkielégítésére, szabadságmegváltására biztosított összeg 3 000 3 000
12 Tárgyévet megelőző évről áthúzódó működési költségek 1 605 0
13 Közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó 2022. évi kiegészítés keret 3 000 1 200
14 Önkormányzati költségalapú és egyéb bérlakások karbantartása 6 062 7 047
15 Rendkívüli feladatatokra elkülönített keret 12 512 0
16 Fürdő kölcsön visszatérülés 3 000 3 000
17 Tartalék központi költségvetési befizetés teljesítéséhez 4 400 0
18 Működési céltartalék összesen 103 446 37 397

adatok ezer forintban

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának működési céltartaléka 2023. évben
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adatok ezer forintban
A B

Megnevezés 2023. évi terv
1 Felújítások 0
2 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 44 500
3 Járdafelújítás támogatási alap 2 500
4 Fogorvosi röntgen rendelő kialakítása 1 000
5 Utak és járdák felújítása 38 000
6 Pikó B. villamoshálózat felújítása 3 000
7 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 0
8 Határ Győző Városi Könyvtár 0
9 Épület felújítás 0
10 Kállai Ferenc Integrált Kulturális Intézmény és Művelődési Ház 0
11 Épület felújítása 0
12 Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ 0
13 Épület felújítás 0
14 Városi Egészségügyi Intézmény 0
15 Gyomaendrőd Város Önkormányzat felújítások összesen 44 500
16 Beruházások 0
17 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 1 208 420
18 TOP Plusz Százszorszép Óvoda fejlesztése 123 899
19 Belvíz X. projekt 89 840
20 Gázkazánok cseréje, fűtéskorszerűsítés 29 590
21 Varga Lajos Sportcsarnok fűtéskorszerűsítés 2 600
22 Turisztikai stratégia 2023-2027. 5 207
23 Parkoló építés és műszaki ellenőr 6 848
24 Napelemek telepítése 121 214
25 Szoftver beszerzés 6 612
26 Informatikai  beszerzések 3 000
27 Területvásárlás 1 067
28 Fogorvosi röntgen beszerzés megelőlegezés 1 550
29 Geotermikus tanulmány elkészítése 9 906
30 Temetők fejlesztése 0
31 Közvilágítási hálózat korszerűsítése 355 000
32 Kállai Ferenc Múzeum és Aranka Babamúzeum építése 295 732
33 Tulipános Óvoda járda építése 796
34 2023. évben induló pályázatok előkészítési feladatai 50 000
35 TOP Plusz Kállai energetikai fejlesztése 105 559
36 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 200
37 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 200
38 Határ Győző Városi Könyvtár 200
39 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 200
40 Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ 200
41 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 200
42 Kállai Ferenc Integrált Kulturális Intézmény és Művelődési Ház 400
43 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 400
44 Városi Egészségügyi Intézmény 0
45 Eszközbeszerzés 0
46 Gyomaendrőd Város Önkormányzat beruházások összesen 1 209 420
47 Egyéb felhalmozási kiadások 0
48 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 0
49 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 23 052
50 Térségi Szociális Gondozási Központ fejlesztési igény 15 000
51 Gye-Cssz-Hunya Települési Önkormányzati Társulás gépjármű beszerzés 8 052

52 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 4 500

53 Vállalkozók támogatása 0

Gyomaendrőd Város Önkormányzat
2023. évi felhalmozási kiadások részletezése
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54 Ivóvíz és szennyvíz csatlakozás támogatási alap 2 000
55 Szennyvízcsatlakozás támogatási alap 0
56 Holtág-fejlesztési Alap 2 500

57 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása 0
58 Felhalmozási céltartalék 247 859
59 TOP és egyéb pályázati saját erő tartalék 191 198
60 Leader pályázat önerő 431
61 Fürdő fejlesztés önerő 51 230
62 Önkormányzati ingatlanok fejlesztése 5 000

63 Gyomaendrőd Város Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások összesen 275 411
64 Finanszírozási kiadások 0
65 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 0
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9. melléklet

A B

Megnevezés
2023. évi 

terv
1 Járdafelújítás támogatási alap 2 500
2 Utak és járdák felújítása 34 900
3 Tulipános Óvoda járda építése 796
4 Informatikai  beszerzések 3 000
5 Holtág-fejlesztési Alap 2 500
6 Fogorvosi röntgen rendelő kialakítása 1 000
7 Gázkazánok cseréje, fűtéskorszerűsítés 29 590
8 Kállai kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 400
9 Határ Győző Városi Könyvtár kis értékű tárgyi eszköz beszerzés 200
10 Gyomaendrődi Család-és Gyermekjóléti Központ kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 200
11 Közös Hivatal kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 200
12 Térségi Szociális Gondozási Központ fejlesztési igény 15 000
13 Gye-Cssz-Hunya Települési Önkormányzati Társulás gépjármű beszerzés 8 052
14 2023. évben induló pályázatok előkészítési feladatai 50 000
15 Önkormányzati ingatlanok fejlesztése 5 000
16 Pikó Béla úti épület villamoshálózat felújítása 3 000
17 Fürdő fejlesztés önerő 51 230
18 Ivóvíz és Szennyvízcsatlakozás támogatási alap 1 234
19 Összesen 208 802
20 400 000
21 208 802
22 191 198

adatok ezer forintban

A fejlesztési célok megvalósítására rendelkezésre álló forrás felhasználásának alakulása
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A B
Megnevezés 2023. engedélyezett átlaglétszám (fő)

1 Gyomaendrőd Város Önkormányzata 76
2    -Polgármester 1
3    -Mezőőr-közalkalmazott 5
4    -Közmunkaprogram irányítás dolgozói-Mt. 4
5    -START Közmunkaprogram dolgozói 65
6    -Önkormányzati pályázatok munkavállalói-Mt. 1
7 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 53
8    -Köztisztviselői létszám Gyomaendrőd 46
9    -Kisegítő-Mt. Gyomaendrőd 1
10    -Csárdaszállás Kirendeltség köztisztviselői létszám 3
11    -Hunya Kirendeltség köztisztviselői létszám 3
12 Határ Győző Városi Könyvtár-Mt. 5
13 Szent Antal Népház és Művelődési Ház-Mt. 0

14 Kállai Ferenc Integrált Kulturális Intézmény és Művelődési Ház-Mt. 11
15 Városi Egészségügyi Intézmény-egészségügyi szolgálati jogviszony 28
16 Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ-közalkalmazott 11
17 Gyomaendrőd Város Önkormányzata összesen 184

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának létszáma 2023. évben
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adatok ezer forintban
A B C D E F G

Megnevezés
2022. állami 
támogatás

2022. 
önkormányzati 

kiegészítés

2022. intézmény 
finanszírozás 

összesen

2023. állami 
támogatás

2023. 
önkormányzati 

kiegészítés 
(működési és 
felhalmozási)

2023. intézmény 
finanszírozás 

összesen

1 Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 214 060 108 204 322 264 212 953 128 484 341 437
2 le: Hunya és Csárdaszállás kiegészítése 0 16 637 0 0 20 702 0
3 Gyomaendrőd kiegészítése 0 91 567 0 0 107 782 0
4 Határ Győző Városi Könyvtár 15 376 19 978 35 354 18 430 24 203 42 633
5 Szent Antal Népház és Művelődési Ház 5 677 16 238 21 915 0 0 0

6
Kállai Ferenc Integrált Kulturális Intézmény és Művelődési 
Ház 8 517 29 915 38 432 21 867 44 910 66 777

7 Városi Egészségügyi Intézmény 417 730 11 695 429 425 366 783 6 501 373 284
8 Gyomaendrődi Család- és Gyermekjóléti Központ 58 896 8 469 67 365 60 628 14 980 75 608
9 Önkormányzat összesen 720 256 177 862 914 755 680 661 198 376 899 739

10

11

Megnevezés
2022. állami 
támogatás

2022. 
önkormányzati 

kiegészítés

2022. intézmény 
finanszírozás 

összesen

2023. állami 
támogatás

2023. 
önkormányzati 

kiegészítés 
(működési)

2023. intézmény 
finanszírozás 

összesen

12
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési 
Önkormányzati Társulás 0 0 0 0 0 0

13 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 241 769 1 020 242 789 256 223 28 429 284 652
14 Térségi Szociális Gondozási Központ 555 024 17 269 572 293 577 226 176 460 753 686

15
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési 
Önkormányzati Társulás összesen 796 793 18 289 815 082 833 449 204 889 1 038 338

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Intézményeinek 2023. évi finanszírozása

Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Intézményei fenntartásának 2023. évi önkormányzati támogatása
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2. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2023. január 31-i ülésére 

Tárgy: A kegyeleti közszolgáltatásról és a köztemetők rendjéről szóló 23/2021.
(IX.30.) önkormányzati rendelet módosítása

Készítette: Pardi László osztályvezető
Előterjesztő: Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság: Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, 
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrőd, Csárdaszállás és Hunya települések vonatkozásában a köztemető
fenntartására vonatkozó feladatellátási, valamint rendeletalkotási kötelezettség teljesítésének törvényességi
vizsgálata során kisebb hiányosságokat tárt fel.

Gyomaendrőd tekintetében az alábbit:

A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet
szerint:
19. § (1) A temető, temetőrész, sírhelytábla (parcella), temetési hely lezárását hirdetményben kell közölni. A
hirdetményt a lezárás időtartamáról a tájékoztató táblán, szükség szerint a temetőkapun, ravatalozón és az érintett
temetőrésznél is ki kell függeszteni.
(2) Lezárt sírhelytábla temetési helyére urna elhelyezhető, koporsós temetés csak sírboltba vagy kettős sírhelybe
engedélyezhető.
(3) A temető, illetve a temetési hely Tv. 10. § (2) bekezdése szerinti megszüntetését az (1) bekezdésben
meghatározott módon hirdetményben kell közölni. Temető megszüntetése előtt legalább két hónappal és további két
alkalommal a hirdetményt egyéb módon is közzé kell tenni. Egyéb módon történő közzétételen különösen az
országos napilapban, vallási közösség lapjában, a temető tulajdonosa és üzemeltetője honlapján, valamint az
elektronikus tájékoztatási rendszer keretében működő magyarorszag.hu kormányzati portálon való megjelentetést
kell érteni. Az egyéb módon történő közzététel módját a szabályzat határozza meg.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének a kegyeleti közszolgáltatásról és a köztemetők rendjéről
szóló 23/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelete (Ör.) a temető és a temetési hely megszüntetésének hirdetményben
történő közzététele egyéb módját nem határozta meg, ezért a rendelet kiegészítése szükséges az alábbiakkal:

A temető, illetve a temetési hely megszüntetését az Önkormányzat hirdetményben közöli. Temető megszüntetése
előtt legalább két hónappal és további két alkalommal a hirdetményt az Önkormányzat honlapján kell közzé tenni.

Helyi jogalkotás hatásvizsgálata:

1. A módosításnak gazdasági, költségvetési hatása nincs.
2. A módosításnak környezeti és egészségügyi következményei nem ismertek.
3. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet módosítás az adminisztrációs terheket nem növeli.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rendelet
módosítása szükséges annak érdekében, hogy a helyi rendelet megfeleljen a magasabb szintű jogszabályoknak.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A módosítás
többletfeladatot, többletkiadást nem eredményez.

Az önkormányzati rendeletekhez indoklási kötelezettség is társul. Az indokolásban a jogszabály előkészítőjének
feladata azoknak a társadalmi, gazdasági, szakmai okoknak és céloknak a bemutatása, amelyek a szabályozást
szükségesség teszik. Az indokolásban ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatását is.
Indokolás a rendelet-tervezethez:

Részletes indokolás:
Az 1. §-hoz

A rendelet-tervezet 1. §-a hivatott a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról
szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 19. §-a szerinti kötelező tartalmi elemet szerepeltetni a rendeletben.

A 2. §-hoz
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Rendelkezik a módosító rendelet hatályba lépésének napjáról.

 
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet megalkotására.
 

Döntéshozói vélemények

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság   A Bizottság javasolja a rendelet tervezet

elfogadását.
 
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság    A Bizottság javasolja a rendelet tervezet

elfogadását.
 
Döntési javaslat 

"Rendelet módosítása"

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: Közszolgáltatás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Tervezet
 

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (... ...) önkormányzati rendelete
a kegyeleti közszolgáltatásról és a köztemetők rendjéről szóló 23/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelet

módosításáról
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi
XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában és a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi
XLIII. törvény 16. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi
XLIII. törvény 40. § (5) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró fogyasztók területileg illetékes
érdekképviseleti szervei véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §
A kegyeleti közszolgáltatásról és a köztemetők rendjéről szóló 23/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelet 7. alcíme a
következő 21/A. §-sal egészül ki:

„21/A. §
A temető, illetve a temetési hely megszüntetését az Önkormányzat hirdetményben közli. Temető megszüntetése
előtt legalább két hónappal és további két alkalommal a hirdetményt az Önkormányzat honlapján kell közzé tenni.”

2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal
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3. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2023. január 31-i ülésére 

Tárgy: A Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi igazgatási
szünete

Készítette: Dr. Csordás Ádám jegyző
Előterjesztő: Dr. Csordás Ádám jegyző

Véleményező bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, 
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi, 
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 232. § (3) bekezdése alapján a
Képviselő-testület - a Kormány ajánlásának figyelembevételével - a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet
rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított
alapszabadságának a háromötödét.

Az igazgatási szünet elrendelésével kapcsolatos ajánlásokat a közszolgálati tisztviselők munka - és pihenőidejéről,
az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a
távmunka végzésről szóló 30/2012. (III.7.) Korm. rendelet szabályozza.

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a Hivatalban dolgozók nagy leterheltsége miatt az éves rendes
szabadság kiadása nagy nehézségekbe ütközik. Az igazgatási szünet elrendelésével egyrészt a szabadságok
kiadása jelentősen megkönnyíthető, másrészről – ha kis mértékben is – a hivatal működésével kapcsolatos
költségek csökkenthetőek, harmadrészt hozzájárulhat a Hivatalban dolgozók rekreációjához.

A nyári igazgatási szünet ideje alatt az integrált ügyfélszolgálaton július 17 – július 21. napjáig és július 31. –
augusztus 4. – napjáig, valamint téli igazgatási szünet ideje alatt ügyfélfogadás nem lesz, de halaszthatatlan
ügyekben - elsősorban az anyakönyvi ügyintézésnél – ügyelet tartására kerül sor. Az integrált ügyfélszolgálat 2023.
évi utolsó ügyfélfogadási napja 2023. december 22.

A javasolt időpontok a testületi munkában nem okoznak fennakadást, és a Képviselő-testület támogató döntését
követően a lakosság tájékoztatására természetesen sor kerül, így a munkarend változásról időben értesülnek.

Fentiek alapján az igazgatási szünetet 2023. évben az alábbiak szerint javaslom elrendelni:

2023. július 17. – augusztus 04. (összesen 15 munkanap)
2023. december  27.-29  (összesen 3 munkanap)

Tisztelt Képviselő-testület!
A Gyomaendrődi Közös Hivatal igazgatási szünetének elrendeléséhez, a Hivatalt alkotó három település azonos
tartalmú határozata szükséges, így kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogató határozatával járuljon
hozzá az igazgatási szünet elrendeléséhez! 

Döntéshozói vélemények

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság

A bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását. 

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

 A bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását.

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

 A bizottság javasolja a határozati javaslat
elfogadását.

Döntési javaslat 

"Igazgatási szünet elrendelése"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.



19

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete elrendeli a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatal 2023. évi igazgatási szünetét az alábbiak szerint:
 
1.) A rendelet hatálya a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre,
ügykezelőkre és munkavállalókra terjed ki.
 
2.)  Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal (a
továbbiakban: Hivatal) 2023. évi munkarendjében nyári időszakban:
a)      2023. július 17. napjától augusztus 4. napjáig,
b)      téli időszakban: 2023. december 27. napjától december 29. napjáig igazgatási szünetet rendel el.
 
3.) Az igazgatási szünet időtartama alatt a nyári időszakban az integrált ügyfélszolgálat július 17. - július 21., július
31.. - augusztus 4., a téli időszakban december 27. - december 29. közötti napjain az ügyfélfogadás szünetel,
azonban a feladatellátás folyamatosságának biztosítása érdekében a Hivatal ügyeletet tart. 

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal
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4. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2023. január 31-i ülésére 

Tárgy: Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló önkormányzati
rendelet megalkotása

Készítette: Dr. Csordás Ádám jegyző, Keresztesné Jáksó Éva aljegyző
Előterjesztő: Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, 
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi, 
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Változott a szociális ellátások és támogatások összegének megállapításánál a viszonyítási alap, mely a jövőben
nem az öregségi nyugdíj, hanem az ún. szociális vetítési alap lesz. A változás oka, hogy a korábbi elsősorban a
nyugdíjszakágazat mutatószáma, a szociális vetítési alap pedig a szociális területen veszi majd figyelembe a
szakterület sajátosságait.

A szociális vetítési alap összege megegyezik az öregségi nyugdíjminimum összegével, azaz 28.500 Ft.
A törvény szociális vetítési alapra vonatkozó rendelkezése 2023. január 1. napján lép hatályba. A 2022. évi L.
törvény 16. §-ának indokolása szerint „a jogszabály a társadalombiztosítási nyugdíjakhoz nem kapcsolódó
ellátásokra, jövedelemhatárokra és egyéb összeghatárokra egységes viszonyítási alapot vezet be szociális vetítési
alap elnevezéssel.”

Az új terminológia bevezetése több helyi rendeletet érint. Hivatalunk áttekintette Gyomaendrőd, Hunya és
Csárdaszállás települések önkormányzati rendeleteit, Gyomaendrődön 8, Hunyán 1, Csárdaszálláson 4 rendeletet
érint a szociális vetítési alap bevezetése. Hivatalunk elkészítette a módosító rendeletet, mely az előterjesztés
döntési javaslatában található.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (... ...) önkormányzati rendelete
egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Általános indokolás:

Magyarország biztonságát szolgáló egyes törvények módosításáról szóló 2022. évi L. törvény létrehozta a „Szociális
vetítési alap” fogalmát, melynek következtében az eddig alkalmazott, „a mindenkori öregségi nyugdíjminimum”
terminológia szövegcserés módosítása vált szükségessé Gyomaendrőd Város helyi rendeleteiben.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az önkormányzati rendelet megalkotására!

Döntéshozói vélemények

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság

A bizottság javasolja az önkormányzati rendelet
megalkotását. 

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

A bizottság javasolja az önkormányzati rendelet
megalkotását. 

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

A bizottság javasolja az önkormányzati rendelet
megalkotását. 

Döntési javaslat 

"Rendelet megalkotása"

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: ÁLTALÁNOS ÜGYEK
A Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (... ...) önkormányzati rendelete
egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott hatáskörében, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 21. § (2) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:
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1. §

A talajterhelési díjról szóló 20/2004. (VI.29.) önkormányzati rendelet
a)     3. § (3) bekezdés a) pontjában az „az öregségi nyugdíj” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap”
szöveg,
b)     3. § (3) bekezdés b) pontjában az „az öregségi nyugdíj” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap”
szöveg
lép.

2. §
Az elemi csapás okozta lakáskárok helyreállításához nyújtott önkormányzati támogatásokról szóló 33/2008. (VIII.29.)
önkormányzati rendelet
a)     3. § (1) bekezdés záró szövegrészében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész
helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,
b)     5. § (2) bekezdés záró szövegrészében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész
helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg
lép.

3. §
A magánerős lakossági út- és közműépítések szervezéséről és támogatási rendszeréről szóló 20/2011. (V.30.)
önkormányzati rendelet
a)     12. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében a „mindenkori öregségi nyugdíjminimum” szövegrész helyébe a
„szociális vetítési alap” szöveg,
b)     12. § (4) bekezdés záró szövegrészében a „mindenkori öregségi nyugdíjminimum” szövegrész helyébe a
„szociális vetítési alap” szöveg
lép.

4. §
A helyi adókról szóló 30/2011. (XI.4.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdés c) pontjában a „mindenkori
legkisebb öregségi nyugdíj” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap” szöveg lép.

5. §
A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet
a)     2. § (8) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe az „a
szociális vetítési alap” szöveg,
b)     2. § (9) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe az „a
szociális vetítési alap” szöveg,
c)       2. § (10) bekezdésében a „nyugdíjminimum” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap” szöveg,
d)     3. § (3) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe az „a
szociális vetítési alap” szöveg,
e)      3/A. § (1) bekezdés a) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész
helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,
f)      4. § (1) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe az „a
szociális vetítési alap” szöveg,
g)     5. § (1) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe az „a
szociális vetítési alap” szöveg,
h)     5. § (2) bekezdés a) pontjában az „az öregségi nyugdíjminimum” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési
alap” szöveg,
i)      5. § (2) bekezdés b) pontjában az „az öregségi nyugdíjminimum” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési
alap” szöveg,
j)      5. § (2) bekezdés záró szövegrészében az „az öregségi nyugdíjminimum” szövegrész helyébe az „a szociális
vetítési alap” szöveg,
k)      7. § (1) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe az „a
szociális vetítési alap” szöveg,
l)      8. §-ában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe az „a szociális
vetítési alap” szöveg,
m)    11. § (3) bekezdés záró szövegrészében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének”
szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,
n)     11. § (4) bekezdés a) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész
helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,
o)     11. § (4) bekezdés b) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész
helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,
p)     11. § (4) bekezdés záró szövegrészében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének”
szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,
q)     12. § (3) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe az „a
szociális vetítési alap” szöveg,
r)      12. § (7) bekezdés a) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész
helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,
s)      12. § (7) bekezdés b) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész
helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,
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t)      12. § (7) bekezdés c) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész
helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,
u)     12. § (7) bekezdés d) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész
helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg
lép.

6. §
A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 15/2016. (VI.7.) önkormányzati rendelet
a)     9. § (3) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész helyébe az „a
szociális vetítési alap” szöveg,
b)      9. § (4) bekezdés a) pontjában a „nyugdíjminimum” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap” szöveg,
c)       9. § (4) bekezdés b) pontjában a „nyugdíjminimum” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap” szöveg,
d)     13. § (2) bekezdés b) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész
helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,
e)      15. § (1) bekezdés d) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész
helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,
f)      16. § (1) bekezdés b) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének” szövegrész
helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,
g)      28. § (1) bekezdésében a „nyugdíjminimum” szövegrész helyébe a „szociális vetítési alap” szöveg
lép.

7. §
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 27/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelet 21. §
(1) bekezdés a) pontjában az „az öregségi nyugdíj legkisebb összegének” szövegrész helyébe az „a szociális
vetítési alap” szöveg lép.
 

8. §
Az első lakáshoz kapcsolódó önkormányzati támogatásokról szóló 17/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet
a)     3. § (1) bekezdésében a „mindenkori saját jogú öregségi nyugdíjminimum összegének” szövegrész helyébe a
„szociális vetítési alap” szöveg,
b)     5. § (1) bekezdés a) pontjában a „mindenkori saját jogú öregségi nyugdíj legkisebb összegének” szövegrész
helyébe a „szociális vetítési alap” szöveg
lép.

9. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal
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5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2023. január 31-i ülésére 

Tárgy: Nonprofit Kft-k fenntartásában működő bölcsődék vezetőinek kérelme
Készítette: Keresztesné Jáksó Éva aljegyző, Omiliákné Csikós Anikó
Előterjesztő: Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, 
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi, 
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A Nonprofit Kft-k fenntartásában működő bölcsődék vezetői kérelemmel fordultak önkormányzatunkhoz, melyben a
bölcsődés korú gyermekek után járó önkormányzati támogatás emelését kérik.
Mindhárom bölcsőde 10.000,-Ft/hó/gyermek összegre kéri a támogatás emelését.
Jelenlegi támogatási összegek:
intézmény férőhely önkormányzati támogatás

/hó/gyermek
2022. évi támogatás

Gyermekliget Nonprofit Kft 24 6.565,-Ft 1.890.720,-
Tulipános Óvodai Oktató
Nonprofit Kft

7 6.565,-Ft 374.205,-

Szivárvány Gyermekkert
Nonprofit Kft

24 6.565,-Ft (+1.050,-Ft, a bérleti díj
kompenzálása miatt)

2.193.120,-

Mindösszesen: 4.458.045,-
Egy gyermekre akkor igényelhető a támogatás, amennyiben legalább 10 gondozási napot vesz igénybe egy
hónapban.
A bölcsődék és az óvodák önkormányzati támogatása nem egységes elv alapján történik. A Kft-k fenntartásában
működő óvodák kiegészítő önkormányzati támogatása megegyezik a Kistérségi Óvoda önkormányzati
támogatásának összegével.
A Nonprofit Kft-k és az önkormányzat között fennálló bölcsődei ellátási szerződések nem az önkormányzati bölcsőde
támogatásához kötik a kiegészítő támogatást - tekintettel arra, hogy az önkormányzati bölcsőde később kezdte meg
működését - hanem a korábban megállapított támogatási összeg évenkénti emelésének lehetőségét tartalmazzák az
alábbiak szerint:
„Átvevő jogosult az előző évi támogatás mértékének – Magyarország adott évi központi költségvetéséről szóló
törvényben rögzített fogyasztói árnövekedésnek megfelelő mértékű - növelését kérni tárgyév január 15. napjáig. Az
esetleges növelésről és annak mértékéről Átadó az önkormányzat adott évi költségvetési rendeletének
elfogadásával dönt.”

A 2023. évi költségvetési törvény 15%-ban határozta meg a fogyasztói árnövekedést, melynek értelmében a
kiegészítő támogatás emelése 985,-Ft/hó/gyermek lehet, így a támogatás összege az alábbiakban alakulhat:
-          Gyermekliget Nonprofit Kft esetében 7.550,-Ft/hó/gyermek
-          Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft esetében 7.550,-Ft/hó/gyermek
-         Szivárvány Gyermekkert Nonprofit Kft esetében 7.550,-Ft/hó/gyermek (+1.050,-Ft/hó/gyermek, a bérleti díj
kompenzálása miatt).

A Nonprofit Kft bölcsődéi jelenleg is nagyobb összegű támogatást kapnak, mint a saját fenntartású bölcsődénk. Az
önkormányzati bölcsőde 2023. évi kiegészítő támogatásának tervezett összege 1.310.998,-Ft, mely 4.202,-
Ft/hó/gyermek támogatást jelent.
Az alábbi táblázatban bemutatjuk, a támogatási összeg emelésének önkormányzati forrásigényét:
intézmény férőhely 2023. évi önkormányzati

támogatás 15%-os emelés
esetén

2023. évi önkormányzati
támogatás 10.000,-
Ft/hó/gyermek esetén

Gyermekliget
Nonprofit Kft 24 2.174.400,- 2.880.000,-

Tulipános Óvodai
Oktató Nonprofit Kft 7 634.200,-Ft 840.000,-

Szivárvány
Gyermekkert
Nonprofit Kft

24 2.476.800,-Ft 3.182.400,-

Mindösszesen: 5.285.400,-Ft 6.902.400,-
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A jelenlegi (4.458.045,-Ft) támogatáshoz képest
plusz önkormányzati forrás/év: 827.355,- 2.444.355,-

 
Fentiek tekintetében elmondhatjuk, hogy az önkormányzati kiegészítő támogatás változatlanul hagyásával, a
Kistérségi Óvoda és Bölcsőde támogatásával összhangban, de nagyobb mértékű önkormányzati támogatásban
részesülnek a Nonprofit Kft-k fenntartásában működő bölcsődék.
 
Kérem a Képviselő-testület döntését a Kft-k kérelmével kapcsolatban.

Döntéshozói vélemények

Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság  

A bizottság, a gazdasági helyzetre tekintettel a bölcsődék kérelme
szerinti emelést nem támogatja, javasolja a szerződés szerinti
emelés biztosítását.

 
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális,
Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

 
A bizottság, a gazdasági helyzetre tekintettel a bölcsődék kérelme
szerinti emelést nem támogatja, javasolja a szerződés szerinti
emelés biztosítását.

 
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai,
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság  

A bizottság, a gazdasági helyzetre tekintettel a bölcsődék kérelme
szerinti emelést nem támogatja, javasolja a szerződés szerinti
emelés biztosítását.

 
Döntési javaslat 

"Nonprofit Kft-k fenntartásában működő bölcsődék vezetői kérelmének támogatása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szivárvány Gyermekkert Nonprofit Kft, a Tulipános
Óvodai Oktató Nonprofit Kft, és a Gyermekliget Óvodai Oktató Nonprofit Kft a bölcsődei önkormányzati kiegészítő
támogatás 2023. évi emelésére vonatkozó kérelmének részben helyt adva az önkormányzat és a Kft-k között
fennálló ellátási szerződés 16. pontja alapján 2023. január 1. napjától az önkormányzati kiegészítő támogatás
összegét az alábbiak szerint határozza meg:
-          Gyermekliget Nonprofit Kft esetében 7.550,-Ft/hó/gyermek
-          Tulipános Óvodai Oktató Nonprofit Kft esetében 7.550,-Ft/hó/gyermek
-         Szivárvány Gyermekkert Nonprofit Kft esetében 7.550,-Ft/hó/gyermek (+1.050,-Ft/hó/gyermek, a bérleti díj
kompenzálása miatt).
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ezzel egyidejűleg felkéri Toldi Balázs polgármestert az
ellátási szerződések módosítására.

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal
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6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2023. január 31-i ülésére 

Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Óvodák nyári nyitva tartása
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (2) bekezdése értelmében
a települési önkormányzat biztosítja a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat, többek között a
gyermekek napközbeni ellátását, szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való hozzájutást.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.
31.) EMMI rendelet 3. § (7) bekezdése értelmében az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig,
a szülőket tájékoztatni kell.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. §-ának 19. pontja meghatározza az óvodákra vonatkozó
nevelési évet, amely szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tartó időszak, ez alapján az óvodai
intézmények fenntartóinak fenti időszakban biztosítani kell az óvodáskorú gyermekek óvodai ellátását.
Fentiek miatt a Kft-k fenntartásában működő óvodák vezetői tájékoztatták a Tisztelt Képviselő-testületet az óvodák
nyári nyitva tartásáról az alábbiak szerint:

Óvoda Nyitva tartás szünetel Az ellátást igénylő gyermekeket
fogadó óvoda

Vásártéri –Szivárvány Óvoda 2023. július 31-től augusztus 18-ig (3
hét)

A gyermekek felügyelete intézményen
belül megoldott.

Selyem úti – Gyermekliget Óvoda 2023. augusztus 7-től augusztus 18-ig
(2 hét)

A gyermekek felügyelete intézményen
belül megoldott.

Tulipános Óvoda 2023. július 24-től augusztus 18-ig (4
hét) Vásártéri Óvoda

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, döntésének meghozatalára.

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

 A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, a döntési
javaslat elfogadását javasolja.

Döntési javaslat 

"Óvodák nyári nyitva tartásának tudomásul vétele"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 94 §-ának (2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - a Kft-k fenntartásában
működő óvodák 2022/2023-as nevelési év nyári nyitva tartásának szüneteltetését az alábbiak szerint tudomásul
veszi:

Óvoda Nyitva tartás szünetel Az ellátást igénylő gyermekeket
fogadó óvoda

Vásártéri –Szivárvány Óvoda 2023. július 31-től augusztus 18-ig (3
hét)

A gyermekek felügyelete intézményen
belül megoldott.

Selyem úti – Gyermekliget Óvoda 2023. augusztus 7-től augusztus 18-ig
(2 hét)

A gyermekek felügyelete intézményen
belül megoldott.

Tulipános Óvoda 2023. július 24-től augusztus 18-ig (4
hét) Vásártéri Óvoda
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Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal
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7. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2023. január 31-i ülésére 

Tárgy:
Készítette:
Előterjesztő:
Véleményező bizottság:

Iskolai felvételi körzetek tervezetének véleményezése
Omiliákné Csikós Anikó
Toldi Balázs polgármester
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület! 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése értelmében a területileg illetékes
tankerületi központ meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét. A felvételi körzetek megállapításához a
területileg illetékes tankerületi központnak be kell szereznie az érdekelt települési önkormányzatok véleményét.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII.31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdésének megfelelően a Gyulai Tankerületi Központ december 1-ig
tájékoztatta önkormányzatunkat az általános iskolák 2023/2024. tanévre vonatkozó kötelező felvételt biztosító
körzeteinek tervezetéről.

A Gyulai Tankerületi Központ azzal a kéréssel fordult Gyomaendrőd Város Önkormányzatához, hogy az általuk
megküldött, kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak meghatározására vonatkozó tervezetet
véleményezze, és a véleményt tartalmazó határozatot részükre küldjük meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, döntésének meghozatalára.

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság

 A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, javasolja a
döntési javaslat elfogadását.

Döntési javaslat 

"Iskolai felvételi körzetek tervezetének véleményezése"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint javasolja az általános iskolák
2023/2024 tanévre vonatkozó kötelező felvételt biztosító körzetek kialakítását a Gyulai Tankerületi Központ részére:

Település 2.: Gyomaendrőd
Kötelező felvételt biztosító iskola:

028297 Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola 5500 Gyomaendrőd Fő út 181.
 Felvételi körzet:

 Közterület neve jellege tartomány -tól -ig
Áchim András utca teljes
Ady Endre utca teljes
Álmos utca teljes
Álmosdomb utca teljes
Arany János utca teljes
Árpád utca teljes
Attila utca teljes
Avram tanya teljes
Bacsalaposi út teljes
Bacsó Béla utca teljes
Bajcsy-Zsilinszky út teljes
Balassi Bálint utca teljes
Bánomkerti út teljes
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Bányász utca teljes   
Bárka utca teljes   
Batthyány Lajos utca teljes   
Béke utca teljes   
Bem utca teljes   
Bercsényi Miklós utca teljes   
Berzsenyi Dániel utca teljes   
Besenyszegi utca teljes   
Bessenyei György utca teljes   
Biró tanya teljes   
Bodoki Károly gát teljes
Bocskai István utca teljes   
Botond utca teljes   
Budai Nagy Antal utca teljes   
Csokonai Vitéz M. utca teljes   
Damjanich János tér teljes   
Dankó Pista utca teljes   
Dávidházi Sámuel utca teljes   
Diófa utca teljes   
Dob utca teljes   
Dobó István utca teljes   
Dr. Pikó Béla utca teljes   
Dr. Szilágyi Ferenc üdülő-telep teljes   
Eötvös József utca teljes   
Erkel Ferenc utca teljes   
Erzsébet liget teljes   
Esze Tamás utca teljes   
Fáy András utca teljes   
Fazekaszugi 5-ös gátőrház teljes   
Fegyvernek utca teljes   
Fekete Erdő út teljes
Feketególya utca teljes
Fenyves út teljes
Fő út páros 160- végig
Fő út páratlan oldal 135- végig 
Gárdonyi Géza utca teljes   
Géza Fejedelem utca teljes   
Gyóni Géza utca teljes   
Halas utca teljes
Halász utca teljes   
Határ Győző tér teljes   
Hámán Kató utca teljes   
Hantoskerti út teljes   
Hársfa utca teljes   
Határ út teljes   
Hatház utca teljes   
Hínáros utca teljes
Hód út teljes
Hősök útja teljes   
Hunyadi János utca teljes   
Ifjúsági lakótelep teljes   
Irimiás tanya teljes   
Iskola utca teljes   
Jégmadár utca teljes
Jókai Mór utca teljes   
Juhász Gyula utca teljes   
Juhos utca teljes
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Katona József utca teljes   
Kató József utca teljes   
Kazinczy Ferenc utca teljes   
Kállai Ferenc utca teljes   
Kálvin János utca teljes   
Kántorkert sor teljes   
Kárász utca teljes   
Kávai tanya teljes   
Kecsegészug tanya teljes   
Keleti utca teljes   
Kereszt utca teljes
Kinizsi Pál utca teljes   
Kis utca teljes   
Kisfaludy utca teljes   
Kisréti utca teljes   
Kiss Bálint utca teljes   
Kner utca teljes   
Kner tér teljes   
Kondorosi út teljes   
Kossuth tér teljes   
Kossuth Lajos út teljes   
Kölcsey Ferenc utca teljes   
Könyves Kálmán utca teljes   
Kör utca teljes   
Körgát utca teljes   
Kőrös sor teljes   
Kőrös utca teljes   
Kőrösi Csoma Sándor utca teljes   
Lehel utca teljes   
Lévai utca teljes   
Liszt Ferenc utca teljes   
Lizák tanya teljes
Losonczi István utca teljes   
Luther utca teljes   
Madách Imre utca teljes   
Martos Flóra utca teljes   
Márton Gábor tér teljes   
Mátyás Király utca teljes   
Mezőtúri út teljes   
Mikszáth Kálmán utca teljes   
Mirhóháti utca teljes   
Móricz Zsigmond utca teljes   
Munkácsy Mihály utca teljes   
Nádirigó utca teljes
Nagy Sándor utca teljes   
Nap utca teljes   
Németzugi sor teljes   
Nyárfás utca teljes
Olajosok útja teljes   
Ótemplom utca teljes   
Páskumi út teljes   
Pásztor János tér teljes   
Pásztor János utca teljes   
Petőfi Sándor utca teljes   
Polyákhalmi út teljes   
Pósa Lajos utca teljes   
Radnóti Miklós utca teljes   
Rákóczi Ferenc út teljes   
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Réticsík utca teljes
Rév utca teljes   
Rózsa Ferenc utca teljes   
Semmelweis Ignác utca teljes   
Siratói bekötőút teljes
Sípos István sétány teljes   
Sócózugi 1/5-ös gátőrház teljes   
Somogyi Béla utca teljes   
Sulymos utca teljes
Szabadság tér teljes   
Szabó Dezső utca teljes   
Szarvasi út teljes   
Széchenyi István utca teljes   
Székely Bertalan utca teljes   
Szondy György utca teljes   
Szőlőskert utca teljes   
Tanya III.  teljes   
Tanya IV  teljes   
Tanya V.  teljes   
Tanya VI.  teljes   
Templomzug  teljes   
Tokai Ferenc utca teljes   
Toldi Miklós utca teljes   
Tompa Mihály utca teljes   
Ugari út teljes   
Vadász utca teljes   
Varga út teljes
Vásárhelyi Pál út teljes
Vásártéri lakótelep teljes   
Vidovszky Béla utca teljes   
Vidra utca teljes
Vízmű sor teljes   
Vörösmarty Mihály utca teljes   
Wesselényi utca teljes   
Wodiáner Albert tér teljes   
Zrínyi Ilona üdülő teljes   
Zrínyi Miklós utca teljes   
 
 
 
 
Kötelező felvételt biztosító iskola:
 

028298 Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és
Kollégium 5502 Gyomaendrőd Népliget utca

2.
 Felvételi körzet: Gyomaendrőd település alábbi utcái, valamint Csárdaszállás és Hunya települések közigazgatási
területe.
 
Közterület neve jellege tartomány -tól -ig
Akác utca teljes   
Alkotmány utca teljes   
Apponyi utca teljes   
Babits Mihály utca teljes   
Baross Gábor utca teljes   
Bartók Béla utca teljes   
Bethlen Gábor utca teljes   
Blaha Lujza utca teljes   
Bogárzói bekötőút teljes



31

Bogárzói kertsor teljes
Borostyán utca teljes   
Csatorna határsor teljes
Csejti utca teljes   
Csillagos utca teljes   
Csurgó utca teljes   
Damjanich utca teljes   
Dávid tanya teljes   
Deák Ferenc utca teljes   
Delta út teljes   
Décsi utca teljes   
Doboskert utca teljes   
Dózsa György utca teljes   
dr. Csókási Béla tér teljes   
Egressy Béni utca teljes   
Endrődi utca teljes   
Farkasfoki kertsor teljes   
Fazekasi utca teljes   
Fő út páros oldal 2 156/1
Fő út páratlan oldal 1 133
Gábor Áron utca teljes   
Görbefoki dűlő teljes
Gutenberg utca teljes   
Hídfő utca teljes   
Harcsa utca teljes
Honvéd utca teljes   
Hősök tere teljes   
Huszár Mátyás út teljes
Ipartelep utca teljes   
József Attila utca teljes   
Kacsóh Pongrác utca teljes   
Kálmán Farkas utca teljes   
Kaszáló utca teljes
Kenderáztató utca teljes   
Keresztúri utca teljes   
Keszeg utca teljes
Kisfok utca teljes   
Kislapos utca teljes   
Kodály Zoltán utca teljes   
Korányi Frigyes utca teljes   
Kovács Imre utca teljes   
Kós Károly utca teljes   
Köztársaság utca teljes   
Külterület tanya teljes   
Kürt utca teljes   
Lábas utca teljes   
Leányvár út teljes   
Liliom utca teljes   
Magtárlaposi utca teljes   
Mester utca teljes   
Mikes Kelemen utca teljes   
Mirhói utca teljes   
Mohácsi utca teljes   
Móra Ferenc utca teljes   
Nadrág-fok utca teljes
Nagylaposi vasútállomás - teljes   
Nagylaposi MÁV lakás - teljes   
Napkeleti utca teljes   
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Népliget út teljes   
Nyárszegi utca teljes   
Október 6. lakótelep teljes   
Orgona utca teljes   
Peres bekötőút teljes
Pipás-éri utca teljes
Polányi Máté utca teljes   
Rácz Lajos utca teljes   
Rózsahegyi Kálmán utca teljes   
Seberehát utca teljes
Selyem út teljes   
Simai utca teljes   
Sóczózugi út teljes
Sugár út teljes   
Susány-háti utca
Szabadság utca teljes   
Szabó Ervin utca teljes   
Szélmalom utca teljes   
Szent Antal utca teljes   
Szent István utca teljes   
Sztrenda dűlő teljes
Tamási Áron utca teljes   
Tanya II.  teljes   
Tanya VII.  teljes   
Táncsics Mihály utca teljes   
Telekparti út teljes   
Temető utca teljes   
Tippan dűlő teljes
Toronyi utca teljes   
Tóth Árpád utca teljes   
Tölgy utca teljes   
Tövisháti dűlő teljes
Tulipán utca teljes   
Újkert sor teljes   
Vadrózsa út teljes
Varjasi utca teljes   
Vasúti őrházak teljes   
Vasútsor utca teljes   
Vasvári Pál utca teljes   
Vaszkó Mihály utca teljes   
Zöldfa utca teljes   
Zrínyi Ilona utca teljes   
Zsák utca teljes   
 

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal
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8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2023. január 31-i ülésére 

Tárgy: Kállai Ferenc Integrált Kulturális Intézmény és Művelődési Ház
intézményvezetői pályázat kiírása

Készítette: Hoffmanné Szabó Gabriella
Előterjesztő: Toldi Balázs polgármester
Véleményező bizottság: Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!
A Kállai Ferenc Integrált Kulturális Intézmény és Művelődési Ház intézményvezetői feladatainak ellátásával Dr.
Szonda Istvánt bízta meg a Képviselő-testület a 378/2022. (X. 27.) Gye. Kt. határozatával 2023. január 1. napjától
2023. április 30. napjáig. A kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási
követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek
módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban EMMI rendelet) 5. § (9) bekezdése alapján 120
napra.

2023. január 1. napjával az intézmény átszervezés megtörtént, a folyamatos működés érdekében a Képviselő-
testület az EMMI rendeletnek megfelelően 120 napra bízta meg Dr. Szonda Istvánt az intézményvezetői feladatok
ellátásával. Az EMMI rendelet 5. § (8) bekezdése alapján a pályázatot az intézményvezetői munkakört betöltő
munkavállaló intézményvezetői munkakörben való foglalkoztatásának vagy munkaviszonyának megszűnése előtt 90
nappal ki kell írni, valamint a pályázat benyújtási határideje a pályázati felhívás közzétételétől számított harminc
napnál rövidebb nem lehet.

Az intézményvezetői (vezető állású munkavállaló) munkakör ellátására a pályázatot a megbízási jogkör gyakorlója
írja ki.

A pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott szakértő
bizottság az érvényes pályázatot benyújtó pályázókat meghallgatja. A munkáltatói jogkör gyakorlója a pályázatokról
a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve a következő ülésén dönt.

Ennek megfelelően kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a határozati javaslatnak megfelelően döntsön a pályázat
kiírásáról, valamint a második döntési javaslat alapján adjon megbízást a polgármester részére a szakmai bíráló
bizottság létrehozására a pályázók meghallgatása céljából.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatokról dönteni. 

Döntéshozói vélemények

Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság

 A bizottság egyetért a határozati
javaslatokkal.

1. döntési javaslat

"Kállai Ferenc Integrált Kulturális Intézmény és Művelődési Ház intézményvezetői pályázat kiírása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.) a kulturális
intézményekben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat
lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI
rendelet alapján pályázatot hirdet a Kállai Ferenc Integrált Kulturális Intézmény és Művelődési Ház intézményvezető
(vezető állású munkavállaló) munkakör ellátására az alábbiak szerint:

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
(5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.)

a kulturális intézményekben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az
intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló

39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet alapján
pályázatot hirdet a
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Kállai Ferenc Integrált Kulturális Intézmény és Művelődési Ház

Intézményvezető (vezető állású munkavállaló)
 

beosztás ellátására.
 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
 
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2023. április 1. napjától – 2028. március 31.
napjáig, 5 évre szól
 
A munkavégzés helye: Békés megye, 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. utca 9.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A közművelődési feladatok (kulturális programok, előadások, városi rendezvények) szervezése mellett az intézmény
alapító-okiratában foglalt feladatok szabályosságnak megfelelő, színvonalas ellátása. A fenntartó által hozott
döntések végrehajtása, folyamatos kapcsolattartás, tájékoztatási és beszámolási kötelezettség.
Az intézmény működésének biztosítása a költségvetési keretek betartásával, munkáltatói jogok gyakorlása.
Összekötő szerep ellátása a helyi közművelődési és turisztikai feladatokat ellátó, valamint szakmai intézményekkel,
szervezetekkel.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény és az egyéb juttatások meghatározása a Munkáltató és a Pályázó közötti szabad megállapodás tárgya.

Pályázati feltételek:
·       felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú
szakirányú szakképesítés
·       végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének
megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett
·        kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez
·       a munkakör betöltésének feltétele államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés (a
továbbiakban: képzés) igazolt elvégzése. Ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését
követő két éven belül köteles a képzést elvégezni, és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a munkáltatói jogkör
gyakorlójának. Aki a képzést határidőben nem végzi el, és a képzés elvégzését igazoló okiratot nem mutatja be, a
munkakörben nem foglalkoztatható tovább. (Mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól, aki jogász vagy
közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a képzést az intézményvezetői munkakör betöltését megelőzően
elvégezte, és azt okirattal igazolja.)
·        vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
·        büntetlen előélet
·        magyar állampolgárság
·        cselekvőképesség
·        3 hónap próbaidő
Elvárt kompetenciák:
·        határozottság, önállóság, jó döntési képesség,
·        jó kommunikációs képesség,
·        jó kapcsolatépítő, kapcsolattartó képesség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
·        részletes szakmai önéletrajz
·        az intézmény vezetésére, irányítására vonatkozó szakmai-, vezetői program,
·        iskolai végzettséget, szakképzettséget, gyakorlatot igazoló okiratok másolatai,
·        három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
·       nyilatkozat arról, hogy a teljes pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
·        nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárást,
A munkakör betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2023. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Toldi Balázs polgármester nyújt, a 06-66/386-122 -es
telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Gyomaendrőd Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5500
Gyomaendrőd, Selyem út 124. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: Intézményvezető.

VAGY
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Emailben: a szemelyzet@gyomaendrod.hu e-mail címre megküldött pályázati anyag, a tárgyban az
„Intézményvezető" megjelöléssel

VAGY
Személyesen, Gyomaendrőd Város Önkormányzatánál – 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. – leadni
személyesen, lezárt borítékban, melyen a beosztás megnevezését „Intézményvezető”, kérjük feltüntetni.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. március 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
·        www.gyomaendrod.hu
·        https://www.gyomaimuvhaz.hu/
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat iránt érdeklődő a pályázat elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapja, az intézményt
megismerheti.
 
 Gyomaendrőd, 2023. január 31. 
Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

2. döntési javaslat 

"Felhatalmazás szakértő bizottság létrehozására"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Intézményirányítás
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Toldi Balázs polgármestert, hogy a Kállai
Ferenc Integrált Kulturális Intézmény és Művelődési Ház Intézményvezetői munkakörre érvényes pályázatot
benyújtó pályázók meghallgatására a kulturális intézményekben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási
követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek
módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 6. §-ban meghatározott szakértő bizottságot hozza létre. 

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

mailto:szemelyzet@gyomaendrod.hu
http://www.gyomaendrod.hu/
https://www.gyomaimuvhaz.hu/
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9. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2023. január 31-i ülésére 

Tárgy: 2023. évi támogatási alapok pályázati kiírása
Készítette: Omiliákné Csikós Anikó
Előterjesztő: Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, 
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi, 
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A civil szervezetek támogatását szolgáló alapok létrehozásáról szóló 22/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendeletben
került meghatározásra a Sport Alap, Holtág-fejlesztési Alap, Közösségi, Művelődési és Rendezvény Alap, valamint a
Polgármesteri Alap.

A pályázati eljárásokat egy önálló rendelet a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 4/2020.
(I.31.) önkormányzati rendelet szabályozza. Az alapokat létrehozó rendelet kizárólag az alap célját, rendeltetését, a
képzésének, valamint a támogatás mértékének és nyújtásának főbb szabályait tartalmazza, minden egyéb,
valamennyi alapra azonosan érvényes eljárási szabályokat, a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának
rendjét szabályozó rendelet foglalja össze.

Amennyiben ez évben is lesz olyan rendkívüli, a pályázati rendszeren kívüli támogatás igény, amely méltányolható,
akkor azt Önkormányzati működési támogatás címén kell nyújtani a többi támogatáshoz hasonló, eljárási keretben.
Ennek megfelelően a Polgármesteri Alapból nyújtott támogatás és az egyéb Önkormányzati támogatási igény
esetében is az általános eljárási rendeletet kell értelemszerűen alkalmazni.

A 2023. évi költségvetési koncepció alapján a rendeletben szabályozott alapok előirányzatai a következő
összegekkel jelennek meg.

Közösségi, Művelődési és Rendezvény Alap:
A meghívásos pályázatok útján elnyerhető támogatások előirányzatának fő összege: 3.230.000 Ft
A pályázható alap célok szerinti megoszlása:
1. Gyomaendrőd Város kulturális életét színvonalas közönség programokkal és előadói művekkel történő
gazdagítása aktív és folyamatos alkotó munkával - 2.030.000 Ft

2. A tűz elleni védekezés, a hivatásos és létesítményi tűzoltóságok tevékenységének segítése, közreműködés a
tűzoltóságok nemzetközi kapcsolatainak ápolásában és a közbiztonság és a közrend fenntartásában közreműködés
- 450.000 Ft

3. Az önkormányzat által, hagyományokkal és idegenforgalmi vonzerővel rendelkező, kiemelt civil szervezeti
rendezvénynek minősített programok szervezése - 750.000 Ft.

Sport Alap:
A vegyes pályázatok előirányzatának fő összege: 7.250.000 Ft
A pályázható alap célok szerinti megoszlása:
1. versenysport támogatása - 6.900.000 Ft  – nyílt
2. a 6239 helyrajzi számú Népligeti Sporttelep (futball- és futópálya) valamint az 1099 helyrajzi számú Erzsébet-ligeti
Sporttelep (futball- és futópálya) fenntartásának támogatása - 350.000 Ft - meghívásos

Holtág-fejlesztési Alap:
A) komponens: A nyílt pályázatok útján elnyerhető támogatások előirányzatának fő összege: 2.500.000 Ft
Támogatható cél a holtágak vonzerejének növelését célzó beruházások:
a) közterületen megvalósuló közműfejlesztés, beruházás – víz, villany, szennyvíz, út, közvilágítás,
b) a vizek védelmével kapcsolatos tevékenységek – vízpótlás, a víz minőségének javítása – támogatása.
c) kizárólag a támogatható cél során felmerülő szakértői díj költsége.

B) komponens: A holtágak környezetében végzett szúnyoggyérítés támogatás fő összege 750.000 Ft
A B) komponens korábban tárgyév májusában került kiírásra, azonban 2022. évben megfogalmazódott az az igény,
hogy a többi kiírással egyidőben történjen.
A pályázat során elszámolható maximális költségnek 2.500 Ft+Áfa/HA összeget javasoljuk, az önkormányzat
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részére 2022. évben megküldött különböző gyérítésekre vonatkozó legkedvezőbb ajánlatok átlagát alapul véve.
 
 
A támogatási kérelmeket formai és tartalmi szempontból
- a Közösségi, Művelődési és Rendezvény Alap esetén az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság,
- Sport Alap esetén a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság,
- a Holtág-fejlesztési Alap A) komponense esetében a Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság bírálja el és tesz javaslatot a támogatás mértékének megállapítására vagy az elutasításra.
A pályázat útján elnyerhető támogatások mértékéről, vagy azok elutasításáról Gyomaendrőd Város Képviselő-
testülete dönt.
A Holtág-fejlesztési alap B) komponens vonatkozásában Gyomaendrőd Város Polgármestere saját hatáskörben
dönt, mely döntéséről a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni.
 
Tisztelt Képviselő-testület!
 
Az előterjesztést mindhárom bizottság megtárgyalta, tekintettel a költségvetési rendelet 1. fordulójában
hozott javaslatokra a pályázati kiírásokat az alábbi módosításokkal javasolják elfogadásra:
 
Közösségi, Művelődési és Rendezvény Alap:
A meghívásos pályázatok útján elnyerhető támogatások előirányzatának fő összege: 5.610.000 Ft.
A pályázható alap célok szerinti megoszlása:
1. Gyomaendrőd Város kulturális életét színvonalas közönség programokkal és előadói művekkel történő
gazdagítása aktív és folyamatos alkotó munkával – 3.610.000 Ft
 
2. A tűz elleni védekezés, a hivatásos és létesítményi tűzoltóságok tevékenységének segítése, közreműködés a
tűzoltóságok nemzetközi kapcsolatainak ápolásában és a közbiztonság és a közrend fenntartásában közreműködés
- 750.000 Ft.
 
3. Az önkormányzat által, hagyományokkal és idegenforgalmi vonzerővel rendelkező, kiemelt civil szervezeti
rendezvénynek minősített programok szervezése – 1.250.000 Ft.
 
Az Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy a pályázati kiírás 3.3.3. b) pontjában meghatározott szervezet ne
kerüljön meghívásra.
 
Sport Alap:
A vegyes pályázatok előirányzatának fő összege: 11.600.000 Ft.
A pályázható alap célok szerinti megoszlása:
1. versenysport támogatása – 10.600.000 Ft – nyílt
2. a 6239 helyrajzi számú Népligeti Sporttelep (futball- és futópálya) valamint az 1099 helyrajzi számú Erzsébet-ligeti
Sporttelep (futball- és futópálya) fenntartásának támogatása – 1.000.000 Ft - meghívásos
 
 
Holtág-fejlesztési Alap A) komponens:
 
Mindhárom bizottság javasolja, hogy a Holtág-fejlesztési Alap A) komponense jelenleg ne kerüljön kiírásra. A
bizottságok javasolják, hogy a 2023. évi júniusi ülésre a pályázat kiírásának lehetősége kerüljön felülvizsgálatra. A
B) komponens kiírását, valamint a pályázati útmutató és általános szerződési feltétel elfogadását mindhárom
bizottság támogatta.
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására döntéseinek meghozatalára.

Döntéshozói vélemények

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság   A bizottsági vélemények az előterjesztés szövegébe

beépítésre kerültek.
 
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság   A bizottsági vélemények az előterjesztés szövegébe

beépítésre kerültek.
 
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság   A bizottsági vélemények az előterjesztés szövegébe

beépítésre kerültek.
 
1. döntési javaslat 

"Pályázati kiírás a 2023. évi Közösségi Művelődési és Rendezvény alapra"
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Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közösségi, Művelődési és Rendezvény Alapból
elnyerhető 2023. évi támogatásra pályázatot ír ki a következő tartalommal:
 

 
Pályázati kiírás

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
meghívásos pályázatot hirdet gyomaendrődi civil szervezeteknek

a 2023. évi Közösségi, Művelődési és Rendezvény Alapból elnyerhető támogatásra
 
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatását szolgáló alapok
létrehozásáról szóló 22/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendeletben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Áht. vhr.), valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzatának a helyi civil szervezetek
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 4/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelete és egyéb kapcsolódó jogszabályok
alapján pályázatot hirdet a gyomaendrődi civil szervezetek támogatására.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltak módosulhatnak.
E pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató 2023 (továbbiakban: pályázati útmutató) és Általános
Szerződési Feltételek 2023 Gyomaendrőd Város Önkormányzatának célszerinti tevékenységet és programokat
támogató szerződéseihez, amelyek letölthetők a www.gyomaendrod.hu/civil_palyazatok oldalról.
 
1. A pályázat célja
Az intézményesített közművelődési feladatokon túl az egyéb közösségi valamint a Közművelődési Koncepcióban
foglalt közművelődési célok és annak színteréül is szolgáló civil szervezetek támogatása. Tevékenységi kör
szempontjából a pályázatok között előnyt élvez az a pályázó szervezet, aki tevékenységével:
1.1. Aktív és folyamatos alkotó munkájával gazdagítja Gyomaendrőd Város kulturális életét színvonalas közönség
programokkal és előadói művekkel,
1.2. Tagsága személyes aktív közreműködésével segíti a tűz elleni védekezést, a hivatásos és létesítményi
tűzoltóságok tevékenységét, közreműködik a tűzoltóságok nemzetközi kapcsolatainak ápolásában, illetve
szervezetei kereteivel cselekvési lehetőséget nyújt a közbiztonság és a közrend fenntartásában részt venni kívánó, a
környezetük biztonságáért felelősséget érző állampolgárok számára.
1.3. Az önkormányzat által, hagyományokkal és idegenforgalmi vonzerővel rendelkező, kiemelt civil szervezeti
rendezvénynek minősített programokat szervez.
 
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a támogatásra jogot szerzett pályázók között a
Közösségi, Művelődési és Rendezvény Alap 2023. évi összegét (5.610.000 Ft –ot)
2.1. az 1.1 pontban foglalt célokra összesen 3.610.000 Ft -ot, azaz hárommillió-hatszáztízezer forintot pénzbeli
támogatásként,
2.2 az 1.2 pontban foglalt célokra 750.000 Ft-ot azaz hétszázötvenezer forintot pénzbeli támogatásként,
2.3 az 1.3 pontban foglalt célokra 1.250.000 Ft -ot azaz egymillió-kettőszázötvenezer forintot pénzbeli támogatásként
nyújthat.
 
3. A támogatottak köre
3.1 A pályázat jellege: meghívásos.
3.2. A 2. pont szerinti keretösszegre azok a Gyomaendrődön működő és a bíróság által 2022. december 31-ig
jogerősen nyilvántartásba vett társadalmi szervezetek és alapítványok nyújthatják be pályázatukat, melyek
alapszabályuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen itt folytatják, és azok megfelelnek az önkormányzat
kiemelt közművelődési és közösségi céljainak.
3.3. Meghívásra kerülő civil szervezetek
3.3.1. Az 2.1 pont szerinti keretösszegre
a) ’Suttyomba’ a Viharsarok Népi Kulturörökségének Megőrzéséért Közhasznú Alapítvány
b) OMart Kulturális Műhely Közhasznú Egyesület (Tűzmenedék Együttes)
c) Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány
d) Hallható Hang Alapítvány
e) Színfolt Mazsorett Táncegyesület
f) Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány
3.3.2. Az 2.2. pont szerinti keretösszegre
a) Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület
b) Körös Polgárőr Egyesület Gyomaendrőd
3.3.3. A 2.3. pont szerinti keretösszegre
a) Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány (Bogrács Napja)
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b)...
c) GYÜSZTE, Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület (Gyomaendrődi Disznótoros és
Böllérpálinka verseny)
 
3.4. Nem nyújthatnak be pályázatot:
a) a meghívott körön kívüli egyéb civil szervezetek
b) A 3.3. pontban szereplő szervezetekből azok a civil szervezetek, amelyeket az Önkormányzat kizárt a támogatási
rendszerből, és a kizárás időtartama még hatályos a pályázat benyújtásának időpontjában.
3.5. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó civil szervezet, amely
a) az Önkormányzathoz benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támogatási szerződésben, a támogatási
szerződés teljesítéséről szóló szakmai beszámolóban vagy pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan
adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
b) esetében a korábbi támogatás felhasználása a civil szervezetnek felróható okból nem a támogatási szerződésnek
megfelelően történt, és emiatt a kötelezettségvállaló a szerződéstől elállt;
c) pályázatát jogerősen kizárták a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény (a továbbiakban Knyt.) megsértése miatt;
d) az a)-c) pontban foglaltakon kívül valamely külön jogszabály alapján a támogatás
jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül;
e) szervezettel szemben a Knyt. 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy a Knyt. 8. § (1)
bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem
kezdeményezi;
f) szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (4) bekezdésében
foglaltak alapján köztartozása, vagy helyi önkormányzati adótartozása van;
g) bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;
h) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményének és a c) pontja szerint a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet nem
minősül átlátható szervezetnek;
i) szervezetnek az önkormányzat, önkormányzati költségvetési szerv és gazdasági társaság felé korábbi
támogatásból vagy egyéb jogviszonyból származó, lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége
van;
j) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg,
dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;
k) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik.
 
4. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke
4.1. A támogatási időszak és a támogatás formája:
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2023. január 1. és 2023. december 31. közé eső időszakban
felmerült működési költségeihez és ugyanezen időszakban működéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéséhez
nyújtott vissza nem térítendő támogatás.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák és számviteli bizonylatok
számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.
4.2. Egyéb feltételek:
a) Egy szervezet jelen pályázati felhívásra egy pályázatot nyújthat be, amelyre legfeljebb az igényelt összeg adható.
Az Önkormányzat a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.
Az Önkormányzat döntése ellen jogorvoslat érvényesítésre nincs lehetőség.
b)A támogatás feltétele a 22/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 15. §-ában foglaltaknak megfelelően: a pályázó
a tervezett összköltséget alapul véve, legalább 10 %-os mértékű önerőt vállaljon.
 
5. Támogatható kiadások
Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:
a) szervezeteket megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő tevékenységek,
b) az alapcél szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítása,
c) 1. pontban foglalt célszerinti tevékenység végzéséhez szükséges feltételek és kisebb beszerzések biztosítása.
A támogatható működési kiadások körét a pályázati útmutató tartalmazza.
Az igényelt támogatásról költségvetést kell benyújtani az alábbi szerkezetben:
A Dologi kiadások költségei:
Ktgv. sor Kiadásnem
A Dologi kiadások költségei
A1 Ingatlan üzemeltetés költségei
A2 Jármű üzemeltetés költségei
A3 Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei
A4 PR, marketing költségek
A5 Humánerőforrás fejlesztésének költségei
A6 Utazás, kiküldetés költségei
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A7 Szállítás költségei
A8 Munka, és védőruha, védőfelszerelés költségei
A9 Egyéb beszerzések, szolgáltatások
B Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
B1 Bérköltség
B2 Megbízási díj
B3 Foglalkoztatás vállalkozói szerződéssel
B4 Egyéb foglalkoztatás költségei
C Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
C1 Tárgyi eszköz beszerzés
C2 Immateriális javak beszerzése
 
6. El nem elszámolható költségek
6.1. Nem számolható el az olyan, támogatási időszakban felmerült költség, melynek pénzügyi teljesítése nem történt
meg az elszámolási időszak végéig. Jelen pályázat terhére nem számolhatók el a pályázó szervezet olyan működési
költségei melyek nem a 1. pontban foglalt program megvalósulásához kapcsolhatóak.
6.2. A pályázat terhére nem számolhatók el a szervezet célszerinti tevékenységéhez vagy szakmai programjához
nem rendelhető működési költségek.
 
7. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
7.1. A benyújtás módja:
A pályázat kizárólag a pályázó szervezet cégkapuján keresztül elektronikusan nyújtható be.
Az elektronikus pályázat beadását az epapir.gov.hu felületen, a „TAMAPALY_2023.” jelű elektronikus űrlapokon a
pályázati útmutatóban rögzített módon kell elvégezni.
7.2. Beadási határidő:
Cégkapun keresztül: 2023. február 28., 23.59 óra
7.3. Részletes pályázati anyagok beszerzése
A pályázati kiírás, a pályázati űrlap elektronikus úton letölthetők a www.gyomaendrod.hu/civil_palyazatok internet
oldalról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-13,30 óra között
hívható 06-66/581233 telefonszámon, valamint az omiliakne@gyomaendrod.hu e-mail címen is kaphatnak.
 
8. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott pályázatokat az Önkormányzat pályázat kezelő szervezete automatikusan iktatja. A beérkezést
követően a pályázat formai vizsgálatára kerül sor.
8.1. A formai bírálat szempontjai:
a) a pályázat kitöltöttsége, megfelelősége,
b) benyújtás módja és dátuma,
c) kizárás fennállásának vizsgálata.
Amennyiben a kezelő szervezet a pályázat formai bírálata során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a
pályázati kiírásban és a pályázati űrlapban foglalt feltételeknek, akkor kezdeményezi a támogatási igényt
érvénytelenné nyilvánítását és elutasítását. Erről rövid úton tájékoztatja a pályázó szervezetet.
8.2. A pályázat érvénytelen ha:
a) az e-pályázat határidőn túl került benyújtásra,
b) a szervezetet a bíróság 2022. december 31. után vette jogerősen nyilvántartásba,
c) nem a pályázati kiírás szerinti kedvezményezett nyújtott be pályázatot,
d) a programűrlapról a pályázó szervezet nem azonosítható egyértelműen, vagy adatai nem egyeznek meg az
Országos Bírósági Hivatal által vezetett névjegyzékben szereplő adatokkal, vagy nem tett eleget a számviteli
beszámolójának letétbe helyezési, közzétételi kötelezettségének,
e) a pályázó szervezet kizárásra került korábbi pályázata alapján az Önkormányzati
támogatási rendszeréből,
f) amennyiben a pályázat nem a pályázatot kiíró Önkormányzat által adott évre elfogadott programűrlapon került
benyújtásra,
g) ügyfélkapus benyújtás esetén a pályázat beadási határidejéig a szervezet képviselője nem igazolta jogosultságát
az Önkormányzatnál.
 
9. A pályázat elbírálása
A pályázatok elbírálásáról és a megállapítható támogatásról vagy a támogatás elutasításáról a soron következő
ülésén az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság javaslata alapján a Képviselő-
testület dönt.
 
10. Pályázók döntést követő értesítése
A döntés közzétételétől számított 15 munkanapon belül a kezelő szervezet a pályázónak elektronikus úton értesítést
küld a pályázat elbírálásáról. A pályázatokkal kapcsolatos döntések az Önkormányzat honlapján
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(www.gyomaendrod.hu) közzétételre kerülnek.
 
11. Szerződéskötés
A támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges
dokumentumok beküldési határidejét, módját.
A Kezelő szervezet a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a szerződéskötéshez szükséges
dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, a kezelő szervezet a kedvezményezettet 8
munkanapos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.
Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, a kezelő szervezet tájékoztatja a
döntéshozót. A támogatási döntés érvényét veszti, ha a támogatásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 60
napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a szerződés.
A támogatásban részesülővel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése
esetén a kezelő szervezet által előkészített támogatási szerződést az Önkormányzat törvényes képviselője köti meg.
A szerződés aláírására a szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi dokumentum hiánytalan beérkezését
követő 8 munkanapon belül kerül sor.
 
12. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására, utólagos elszámolási kötelezettség mellett, egy összegben kerül sor a támogatási
szerződés mindkét fél általi aláírását követő 15 napon belül, amennyiben nincs egyéb ezt kizáró ok.
 
13. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó
előírások szerint kötelesek számot adni, melyről a pályázati útmutató ad részletes tájékoztatást. A beszámoló
elfogadásáról vagy elutasításáról az Önkormányzat dönt.
A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen: beszámoló) benyújtásának végső határideje 2024.
január 31.
A beszámoláshoz szükséges formanyomtatványok letölthetők a www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet
oldalról.
A támogatásban részesült pályázóknak nyilvánossá kell tennie, hogy működését, illetve programjait az
Önkormányzat támogatja. A nyilvánosság minimális követelményei, amennyiben az elérhető, hogy Gyomaendrőd
Város Önkormányzatát:
- honlap működtetése esetén, az Önkormányzatot támogatóként jelenítik meg,
- kiadványok esetén, a kiadványban támogatóként tüntetik fel.
- a támogatási szerződésben vállalják, hogy a kiemelt programjaik előzetesét, a programok megvalósításának
eredményét az önkormányzat hagyományos és elektronikus kiadványaiban nyilvánosságra hozzák.

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

2. döntési javaslat 

"Pályázati kiírás a 2023. évi Sport alapra"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sport Alapból elnyerhető 2023. évi támogatásra
pályázatot ír ki a következő tartalommal:
 

Pályázati kiírás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

vegyes pályázatot hirdet a gyomaendrődi sport szervezeteknek
a 2023. évi Sport Alapból elnyerhető támogatásra

 
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatását szolgáló alapok
létrehozásáról szóló 22/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendeletben, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Áht. vhr.), valamint Gyomaendrőd Város Önkormányzatának a helyi civil szervezetek
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 4/2020. (I. 31.) önkormányzati rendelete és egyéb kapcsolódó jogszabályok
alapján pályázatot hirdet a gyomaendrődi sport szervezetek működésének támogatására.
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltak módosulhatnak.
E pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Útmutató 2023 (továbbiakban: pályázati útmutató) és Általános
Szerződési Feltételek 2023 Gyomaendrőd Város Önkormányzatának célszerinti tevékenységet és programokat
támogató szerződéseihez, amelyek letölthetők a www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok oldalról.



42

 
1. A pályázat célja
Gyomaendrődön működő kizárólag országos sportági szakszövetséggel rendelkező, utánpótlás-nevelő egyesületek,
szervezetek támogatása, kiemelkedő sporteredmények elérésére, a versenyport utánpótlás-nevelési feltételeinek
folyamatos biztosítására.
 
2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint döntéshozó szerv (a továbbiakban:
Önkormányzat) a támogatásra jogot szerzett pályázók között
2.1. versenysport támogatásra összesen 10.600.000 Ft-ot, azaz tizmillió-hatszázezer forintot,
2.2. a 6239 helyrajzi számú Népligeti Sporttelep (futball- és futópálya) valamint az 1099 helyrajzi számú Erzsébet-
ligeti Sporttelep (futball- és futópálya) fenntartásának támogatására összesen 1.000.000 Ft-ot, azaz egymillió forint
támogatást nyújthat a 2023. évi költségvetésben rendelkezésre álló forrásból.
 
3. A támogatottak köre
3.1. A 2.1. pont keretösszegének pályázati jellege: nyílt
3.1.1. A 3.1. pont szerint azok a sportról szóló 2004. évi I. törvény hatálya alá tartozó sport szervezetek nyújthatják
be pályázatukat, amelyeket a bíróság 2022. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak,
illetve alapító okiratuknak megfelelő sport tevékenységüket ténylegesen Gyomaendrődön folytatják. A szervezet
rendelkezik országos sportági szakszövetséggel, létszáma igazolható.
3.2. A 2.2. pont keretösszegének pályázati jellege: meghívásos.
3.2.1. A 3.2. pont szerint azok Gyomaendrődön működő és a bíróság által 2022. december 31-ig jogerősen
nyilvántartásba vett társadalmi szervezetek nyújthatják be pályázatukat, melyek alapszabályuknak megfelelő
tevékenységüket a 2.2. pont szerinti létesítmény használata az alapcél szerinti tevékenységük megvalósításának
feltétele, azt ott rendszeresen folytatják.
3.2.2. Meghívásra kerülő civil szervezetek:
a) Gyomaendrődi Futball Club
b) Gyomaendrődi Gyermeklabdarúgó Egyesület
3.3. Nem nyújthatnak be pályázatot:
Azok a sport szervezetek, amelyeket az Önkormányzat kizárt a támogatási rendszerből, és a kizárás időtartama még
hatályos a pályázat benyújtásának időpontjában.
3.4. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó sport szervezet, amely
a) az Önkormányzathoz benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támogatási szerződésben, a támogatási
szerződés teljesítéséről szóló szakmai beszámolóban vagy pénzügyi elszámolásban megtévesztő vagy valótlan
adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
b) esetében a korábbi támogatás felhasználása a civil szervezetnek felróható okból nem a támogatási szerződésnek
megfelelően történt, és emiatt a kötelezettségvállaló a szerződéstől elállt;
c) pályázatát jogerősen kizárták a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény (a továbbiakban Knyt.) megsértése miatt;
d) az a)-c) pontban foglaltakon kívül valamely külön jogszabály alapján a támogatás jogosulatlanul igénybe vett
támogatásnak minősül;
e) szervezettel szemben a Knyt. 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok, vagy a Knyt. 8. § (1)
bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem
kezdeményezi;
f) szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (4) bekezdésében
foglaltak alapján köztartozása, vagy helyi önkormányzati adótartozása van;
g) bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte;
h) nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményének és a c) pontja szerint a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet nem
minősül átlátható szervezetnek;
i) szervezetnek az önkormányzat, önkormányzati költségvetési szerv és gazdasági társaság felé korábbi
támogatásból vagy egyéb jogviszonyból származó, lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége
van;
j) a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg,
dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;
k) a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik.
 
4. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke
4.1. A támogatási időszak és a támogatás formája:
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2023. január 1. és 2023. december 31. közé eső időszakban
felmerült működési költségeihez és ugyanezen időszakban működéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéséhez
nyújtott vissza nem térítendő támogatás.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák és számviteli bizonylatok
számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie. Az elszámolás
részletes szabályai a pályázati útmutatóban található.
4.2. Egyéb feltételek:
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a) Egy szervezet jelen pályázati felhívás 2.1. keretösszegének terhére kizárólag egy pályázatot nyújthat be, amelyre
legfeljebb az igényelt összeg adható. A 2.2. keretösszegre a létesítmény üzemeltetője nyújthat be támogatási igényt.
Az Önkormányzat a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.
Az Önkormányzat döntése ellen jogorvoslat érvényesítésre nincs lehetőség.
b)A támogatás feltétele a 22/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 15. §-ában foglaltaknak megfelelően: a pályázó
a tervezett összköltséget alapul véve, legalább 10 %-os mértékű önerőt vállaljon.
c) Azon szervezetek, melyek a 2.1. támogatási célra nyújtják be pályázatukat, a pályázatukban kötelesek bemutatni
saját versenyrendszerüket.
 
5. Támogatható kiadások
A támogatható működési kiadások körét a pályázati útmutató tartalmazza.
Az Önkormányzat a sport szervezetek fenntartható működése érdekében az alapvető működési és célszerinti
tevékenység végzéséhez szükséges feltételek biztosítását kisebb beszerzéseket támogat. Az igényelt támogatásról
költségvetést kell benyújtani az alábbi szerkezetben:
A Dologi kiadások költségei:
Költségvetési sor Kiadásnem
A Dologi kiadások költségei
A1 Ingatlan üzemeltetés költségei
A2 Jármű üzemeltetés költségei
A3 Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei
A4 PR, marketing költségek
A5 Humánerőforrás fejlesztésének költségei
A6 Utazás, kiküldetés költségei
A7 Szállítás költségei
A8 Munka, és védőruha, védőfelszerelés költségei
A9 Egyéb beszerzések, szolgáltatások
B Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei
B1 Bérköltség
B2 Megbízási díj
B3 Foglalkoztatás vállalkozói szerződéssel
B4 Egyéb foglalkoztatás költségei
C Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése
C1 Tárgyi eszköz beszerzés
C2 Immateriális javak beszerzése
 
6. El nem elszámolható költségek
6.1. Nem számolható el az olyan, támogatási időszakban felmerült költség, melynek pénzügyi teljesítése nem történt
meg az elszámolási időszak végéig. Jelen pályázat terhére nem számolhatók el a pályázó szervezet olyan működési
költségei melyek nem a 1. pontban foglalt program megvalósulásához kapcsolhatóak.
6.2. A pályázat terhére nem számolhatók el a szervezet célszerinti tevékenységéhez vagy szakmai programjához
nem rendelhető működési költségek.
 
7. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
7.1 A benyújtás módja:
A pályázat kizárólag a pályázó szervezet cégkapuján keresztül elektronikusan nyújtható be.
Az elektronikus pályázat beadását az epapir.gov.hu felületen, a „TAMAPALY_2023.” jelű elektronikus űrlapokon a
pályázati útmutatóban rögzített módon kell elvégezni.
7.2. Beadási határidő:
Cégkapun keresztül: 2023. február 28., 23.59 óra
7.3. Részletes pályázati anyagok beszerzése:
A pályázati kiírás, a pályázati és bejelentő űrlapok elektronikus úton letölthetők a
www.gyomaendrod.hu/civil_palyazatok internet oldalról.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-13,30 óra között
hívható 06-66/581233 telefonszámon, valamint az omiliakne@gyomaendrod.hu e-mail címen is kaphatnak.
 
8. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott pályázatokat az Önkormányzat pályázat kezelő szervezete automatikusan iktatja. A beérkezést
követően a pályázat formai vizsgálatára kerül sor.
8.1. A formai bírálat szempontjai:
a) a pályázat kitöltöttsége, megfelelősége,
b) benyújtás módja és dátuma,
c) kizárás fennállásának vizsgálata.
Amennyiben a kezelő szervezet a pályázat formai bírálata során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a
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pályázati kiírásban és a pályázati űrlapban foglalt feltételeknek, akkor kezdeményezi a támogatási igényt
érvénytelenné nyilvánítását és elutasítását. Erről rövid úton tájékoztatja a pályázó szervezetet.
8.2. A pályázat érvénytelen ha:
a) az e-pályázat határidőn túl került benyújtásra,
b) a szervezetet a bíróság 2022. december 31. után vette jogerősen nyilvántartásba,
c) nem a pályázati kiírás szerinti kedvezményezett nyújtott be pályázatot,
d) a programűrlapról a pályázó szervezet nem azonosítható egyértelműen, vagy adatai nem egyeznek meg az
Országos Bírósági Hivatal által vezetett névjegyzékben szereplő adatokkal, vagy nem tett eleget a számviteli
beszámolójának letétbe helyezési, közzétételi kötelezettségének,
e) a pályázó szervezet kizárásra került korábbi pályázata alapján az Önkormányzati
támogatási rendszeréből,
f) amennyiben a pályázat nem a pályázatot kiíró Önkormányzat által adott évre elfogadott programűrlapon került
benyújtásra,
g) ügyfélkapus benyújtás esetén a pályázat beadási határidejéig a szervezet képviselője nem igazolta jogosultságát
az Önkormányzatnál.
 
9. A pályázat elbírálása
A pályázatok elbírálásáról és a megállapítható támogatásról vagy a támogatás elutasításáról a soron következő
ülésén a Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján a Képviselő-
testület dönt.
 
10. Pályázók döntést követő értesítése
A döntés közzétételétől számított 15 munkanapon belül a kezelő szervezet a pályázónak elektronikus úton értesítést
küld a pályázat elbírálásáról. A pályázatokkal kapcsolatos döntések az Önkormányzat honlapján
(www.gyomaendrod.hu) közzétételre kerülnek.
 
11. Szerződéskötés
A támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges
dokumentumok beküldési határidejét, módját.
A Kezelő szervezet a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a szerződéskötéshez szükséges
dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, a kezelő szervezet a kedvezményezettet 8
munkanapos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.
Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, a kezelő szervezet tájékoztatja a
döntéshozót. A támogatási döntés érvényét veszti, ha a támogatásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 60
napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a szerződés.
A támogatásban részesülővel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése
esetén a kezelő szervezet által előkészített támogatási szerződést az Önkormányzat kötelezettség vállalásra
jogosult törvényes képviselője köti meg. A szerződés aláírására a szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi
dokumentum hiánytalan beérkezését követi 8 munkanapon belül kerül sor.
 
12. A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására, utólagos elszámolási kötelezettség mellett, egy összegben kerül sor a támogatási
szerződés mindkét fél általi aláírását követő 15 napon belül, amennyiben nincs egyéb ezt kizáró ok.
 
13. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó
előírások szerint kötelesek számot adni, melyről a pályázati útmutató ad részletes tájékoztatást. A beszámoló
elfogadásáról vagy elutasításáról az Önkormányzat dönt.
A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen: beszámoló) benyújtásának végső határideje 2024.
január 31.
A beszámoláshoz szükséges formanyomtatványok letölthetők a www.gyomaendrod.hu/civil_palyazatok internet
oldalról.
A támogatásban részesült pályázóknak nyilvánossá kell tennie, hogy működését, illetve programjait az
Önkormányzat támogatja. A nyilvánosság minimális követelményei, amennyiben az elérhető, hogy Gyomaendrőd
Város Önkormányzatát:
- honlap működtetése esetén, az Önkormányzatot támogatóként jelenítik meg
- kiadványok esetén, a kiadványban támogatóként tüntetik fel, továbbá
- a sportolók a bajnokságokon és versenyeken - az egyedi készítésű, különleges sportruházatot kivéve -
Gyomaendrőd Város címerével ellátott sportruházatban vesznek részt.
- a támogatási szerződésben vállalják, hogy a kiemelt programjaik előzetesét, a programok megvalósításának
eredményét az önkormányzat hagyományos és elektronikus kiadványaiban nyilvánosságra hozzák.
 

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal
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3. döntési javaslat 

"Döntés a 2023. évi Holtág-fejlesztési alap A) komponensére vonatkozó pályázati kiírásról"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Holtág-fejlesztési Alap A) komponenséből elnyerhető
2023. évi támogatásra nem hirdet pályázatot.
 
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatalt,
hogy a 2023. évi júniusi rendes Képviselő-testületi ülésre a Holtág-fejlesztési Alap A) komponensére vonatkozó
pályázat kiírásának lehetőségét vizsgálja felül.

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

4. döntési javaslat 

"Pályázati kiírás a 2023. évi Holtág-fejlesztési alap B) komponensére"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja el 2023. évi Holtág-fejlesztési
Alap B) komponensére vonatkozóan pályázati felhívást és pályázati adatlapot:
 

Pályázati kiírás
 

Gyomaendrőd Város Önkormányzata nyílt pályázatot hirdet civil szervezetek részére a 2023. évi Holtág-
fejlesztési Alap B) komponenséből elnyerhető - holtágak környezetében végzett szúnyoggyérítés -

támogatására
 

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek támogatását szolgáló alapok
létrehozásáról szóló 22/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelet 8. § (1) b) pontjában meghatározott Holtág-fejlesztési
alap B) komponensében foglalt - holtágak környezetében végzett szúnyoggyérítés költségének 50 %-os
mértékű támogatására pályázatot hirdet.
 
A támogatásra azon civil szervezetek nyújthatnak be pályázatot, akik Gyomaendrőd közigazgatási területén található
holtágak környezetében látják el a feladatukat és végzik a tevékenységüket, saját megrendelésre légi és földi kémiai,
légi és földi biológiai szúnyoggyérítést végeztek (légi kémiai gyérítés esetében Gyomaendrőd Város Önkormányzata
elrendelésére) a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével.
 
Egy civil szervezet a megadott határidő alatt több pályázatot is benyújthat, azzal, hogy pályázatonként egy
szúnyoggyérítés költségére igényelhet támogatást. A pályázat a számla teljesítésétől számított 15 napon belül
nyújtható be. A határidő elmulasztása jogvesztő.
 
A támogatás a pályázati kiírás elfogadása. és 2023. szeptember 30. között elvégzett szúnyoggyérítés teljesített
költségének 50%-os mértékét foglalja magában. A támogatás, maximum a rendelkezésre álló forrás mértékéig
nyújtható.
A pályázat során elszámolható maximális költség 2.500 Ft+Áfa/HA
 
A pályázati űrlaphoz csatolni szükséges a tevékenységet végzővel kötött vállalkozási szerződés másolata, valamint
a teljesített számla másolata, és a számla teljesítést igazoló pénzügyi bizonylat másolata.
 
A pályázat jellege: nyílt
 
A pályázatot - pályázati űrlap és mellékleteit - papír alapon Gyomaendrőd Város Polgármesterének címezve 5500
Gyomaendrőd, Selyem út 124. címre kell benyújtani.
A pályázati adatlap a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán és a
www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok honlapon érhető el.
 
A pályázat elbírálása

http://www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok
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A pályázatok elbírálásáról Gyomaendrőd Város Polgármestere saját hatáskörben dönt. A pályázati cél
megvalósítására, 2023. évi költségvetési koncepció alapján 750.000 Ft azaz hétszázötvenezer forint támogatást
nyújthat. A pályázatok elbírálása a beérkezés sorrendjében történik.
 
A döntés meghozatalától számított 15 munkanapon belül a pályázót elektronikus úton értesítjük a pályázat
elbírálásáról, pozitív elbírálás esetén megküldjük a támogatási szerződést is.
A döntés ellen jogorvoslat érvényesítésre nincs lehetőség.
 
A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítására egy összegben kerül sor a támogatási szerződés mindkét fél általi aláírását követő 15
napon belül, amennyiben nincs egyéb ezt kizáró ok.
 
 
 

 
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.

 
 
 
 

PÁLYÁZATI ADATLAP
A 2023. ÉVI HOLTÁG-FEJLESZTÉSI ALAP

B) KOMPONENSÉRE (szúnyoggyérítés támogatása)
 

A pályázathoz csatolni szükséges a tevékenységet végzővel kötött vállalkozási szerződés másolata, a
teljesített számla másolatát, valamint a számla teljesítését igazoló dokumentumot!

 
 
·         Civil szervezet neve: ………………………………………………………………
·         Adószám: ……………………………………………………………………………
·         Képviselő neve: …………………………………………………………………….
·         Telefon, e-mail cím: ………………………………………………………………..
·         Székhely: ………………………………………………………………………..….
·         Levelezési cím: …………………………………………………………………….
·         Pénzintézeti számlaszám: ………………………………………………………..
·         Szúnyoggyérítés időpontja: ……………………………………………………...
·         Szúnyoggyérítést végző szolgáltató:………………………………………........
·         Szúnyoggyérítés teljes költsége: ……………………………………………......
·         Számla teljesítésének időpontja: ……………………………………………......
·         Gyérítési terület nagysága: ………………………………………………………
·         Gyérítés fajlagos költsége (Ft/ha): ……………………………………………...
·         Alkalmazott technológia (megfelelő aláhúzandó):         
légi kémiai / földi kémiai ULV technológia / földi kémiai meleg köd képzés / földi biológiai / légi biológiai
 
Nyilatkozatok
Alulírott pályázó
-         nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás,
felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló,
jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban.
-         kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok teljes körűek és hitelesek, a pályázatban foglalt adatok
megfelelnek a valóságnak.
-         hozzájárulok ahhoz, hogy az Önkormányzat a pályázatban foglalt adatokat a hatályos jogszabályoknak
megfelelően kezelje és az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétegye.
-         kijelentem, hogy a pályázó szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1
pontja szerint átlátható szervezetnek minősül.
-         tudomásul veszem, hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31). Korm.
rendelet 90. § (1) bekezdése alapján az esedékes támogatásból a köztartozás összege a köztartozások megfizetése
érdekében visszatartásra kerülhet, egyben tudomásul veszem, hogy a visszatartás a támogatási szerződésben
vállalt kötelezettségeimet nem érinti.
-          kijelentem, hogy a pályázati felhívásban foglalt nyilvánosság feltételeinek eleget teszek,
-          kijelentem, hogy az Ávr. 97. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség teljesítését vállalom.
-         nyilatkozom, hogy az Önkormányzati támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem
rendeltetésszerű felhasználása, továbbá az Önkormányzati támogatás visszavonása, a támogatási szerződéstől
történő elállás vagy annak felmondása esetén a jogosulatlanul igénybe vett Önkormányzati támogatás összegét a
Kormány rendeletében meghatározott ügyleti kamattal, késedelem esetén késedelemi kamattal növelt mértékben
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visszafizetem.
-         nyilatkozom arról, hogy az általam képviselt szervezet pénzforgalmának lebonyolítására kizárólag a
megnevezett pénzforgalmi számla szolgál.
-         hozzájárulok ahhoz, hogy az Önkormányzat a megadott adatokat a támogatási igény lebonyolítása, elbírálása
érdekében kezelje, feldolgozza a bírálóknak továbbítsa és azokat a támogatási igény lezárulta után 10 évig
megőrizze.
-         kijelentem, hogy – amennyiben jogszabály előírja – a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági
engedélyek birtokában van a szervezet.
-         nyilatkozom, hogy a változás bejelentési kötelezettséget magamra nézve kötelezőnek ismerem el és ennek
alapján a benyújtott dokumentumokhoz képest bekövetkező változásokat 8 napon belül az Önkormányzat felé
benyújtom.
-         nyilatkozom, hogy az önkormányzat, önkormányzati költségvetési szerv és gazdasági társaság fel nincs
tartozásom.
-          a szervezetem előző lezárt pénzügyi évének számviteli beszámolója elérhető az OBH honlapján.
-         tudomásul veszem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
(továbbiakban: Knyt.)6. § (1) bekezdése szerinti rendelkezéseket.
Kijelentem, hogy a fent idézett kizáró tényezők esetemben nem állnak fenn.
 
Kijelentem továbbá, hogy a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség személyemmel, illetve a pályázóként
megjelölt szervezettel szemben:
 
            fennáll                                                                       nem áll fenn   (megfelelő aláhúzandó)
 
 
A pályázatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
 
 
Dátum:………………………………………………………
 
 
 

…………………………………………………………….
a pályázatot benyújtó szervezet képviselője

 
 

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

5. döntési javaslat 

"Döntés 2023. évi támogatási alapok pályázati kiírásaihoz kapcsolódó pályázati útmutatót és általános szerződési
feltételekről"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Testületi ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi támogatási alapok pályázati kiírásaihoz
kapcsolódó pályázati útmutatót és általános szerződési feltételeket az előterjesztés mellékleteként benyújtott '
Pályázati útmutató 2023 v1.0' és az 'Általános Szerződési Feltételek 2023 v1.0' dokumentumok szövegezése szerinti
tartalommal állapítja meg.

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal



 
 
 

Pályázati Útmutató 
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 

Sport, Holtág-fejlesztési, Közösségi, Művelődési- és 
Rendezvény és Polgármesteri alap pályázói és egyedi 

támogatási igényt benyújtói számára 
 
 

(2023) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gyomaendrőd, 2023. január 31. 
Verzió: 1.0 
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1. Bevezetés 
 

1.1. Az útmutató célja 
Ezt a Pályázati Útmutatót azért készítette a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 
(a továbbiakban: Önkormányzat) Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatala (a 
továbbiakban: pályázat kezelő szervezet), hogy segítse Önnek az Önkormányzat mű-
ködési és szakmai pályázati felhívásaira és egyedi támogatási igényeire sikeres pályá-
zatot vagy egyedi támogatási igényt (a továbbiakban együtt: pályázat) benyújtani. 
Röviden összefoglaljuk a pályázati folyamat legfontosabb állomásait és tudnivalóit, 
ezért javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa végig a teljes útmutatót. 

1.2. A pályázatok jogszabályi környezete 
a) Gyomaendrőd Város Önkormányzatának a 2023. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 
22/2022. (XII. 23.) önkormányzati rendelete és a 2023. évi költségvetési rendelete, to-
vábbá a civil szervezetek támogatását szolgáló alapok létrehozásáról szóló 22/2020. 
(XI. 26.) önkormányzati rendeletében a Sport Alap, Közösségi, Művelődési és Rendez-
vény Alap, Holtág-fejlesztési Alap képzésének, igénylésének és elosztásának főbb 
szabályai. 
 
A fent felsorolt helyi önkormányzati rendeletek (továbbiakban együtt: önkormányzati 
rendelet) célja, hogy az egyes pályázati alapok céljai mentén tevékenykedő civil szer-
vezetek pályázati támogatások útján történő támogatásával, működésük megerősíté-
sével, a civil szektor fejlődésének elősegítésével fokozza az önkormányzati részfel-
adatok megvalósítását. 
 
Az önkormányzati alapokból támogatásban részesülhetnek mindazok a pályázati idő-
szakot megelőzően Magyarországon nyilvántartásba vett alapítványok, társadalmi és 
egyéb szervezetek, amelyek Gyomaendrődön ténylegesen működnek. A támogatá-
si összegek felosztásáról Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
dönt. 
 
A pályázati eljárás során az érintetteknek alkalmazniuk kell az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szó-
ló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.), az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvényt (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végre-
hajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Áht. vhr.), a 
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényt 
és a végrehajtásáról szóló 67/2008. (III. 29.) Korm. rendeletet, Gyomaendrőd Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatá-
sának rendjéről szóló 4/2020. (I. 31.) önkormányzati rendeletet továbbá egyéb kap-
csolódó jogszabályokat. 
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2. A pályázati folyamat 
 
Pályázat kiírása: A pályázati kiírás lehetőségét alapvetően a tárgyévi költségvetés 
határozza meg. Amennyiben a tárgyévi költségvetésben az adott alapnál előirányza-
tot biztosít az Önkormányzat, úgy az érintett alap pályázati kiírását a pályázat kezelő 
szervezet előkészítése előzi meg. 
Az Önkormányzat által elfogadott sablondokumentumok alapján véglegesülnek az 
Ön által megismerhető dokumentumok, melyek megjelentetéséről a pályázat kezelő 
szervezet gondoskodik. 
 
Pályázat benyújtása: A kiírás honlapon történő megjelenését követően legalább 10 
napja van Önnek, hogy elkészítse a pályázatát.   
 
Pályázatok formai vizsgálata, érvényességi megállapítás: a pályázat kezelő szer-
vezetnek 3 munkanap alatt meg kell vizsgálnia a beérkezett pályaműveket.  
 
Formai szempontból érvényes az a pályázat, mely a formai szempontok mindegyiké-
nek maradéktalanul megfelel. A pályázat esetében formai hiánypótlásra nincs lehető-
ség, ezért, ha a beadott pályázat formai hibát tartalmaz, akkor a pályázat kezelő szer-
vezet a támogatási igényt érvénytelenné nyilvánítását és elutasítását indítványozza. 
 
Formai hibának minősül:  
a) a hiányosan vagy nem pályázat kezelő szervezet által kibocsájtott űrlapon és ügy-
félkapun keresztül, vagy határidőn túl benyújtott támogatási igény;  
b) ha a támogatási igényt benyújtó szervezetet a támogatási igény benyújtásának 
évében vette nyilvántartásba a bíróság;  
c) ha a támogatási igényt benyújtó személy nem jogosult a szervezet képviseletére;  
d) ha a támogatási igény benyújtója az önkormányzati rendelet alapján nem jogosult 
támogatására;  
e) ha a támogatási igény benyújtója ugyanarra a támogatási alapra újabb támogatási 
igényt nyújtott be;  
 
Kiértesítés a támogató döntéséről, a szerződéskötés feltételeiről: az Önkormány-
zat döntéséről a pályázat kezelő szervezet értesíti Önt, s amennyiben pályaművét tá-
mogatta az önkormányzati döntéshozó testület, úgy a kiértesítő postai küldemény 
már a szerződéstervezeteket és a feltételeket leíró levelet is tartalmazza. 
 
Szerződéskötés: az értesítő levélben szereplő feltételek teljesítése után kerül sor a 
szerződéskötésre, mely a döntéshozó testület kötelezettség vállalásra jogosult képvi-
selőjének aláírásával lép hatályba. 
 
Utalás: az Önkormányzati támogatási alapok rendszere előfinanszírozású, ez azt je-
lenti, hogy a támogatási összeget szerződéskötés után megkapja a nyertes szervezet, 
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a felhasználásáról majd a projektidőszak letelte után kell beszámolnia. Az előfinanszí-
rozás időbeli ütemezését a támogatási szerződés rögzíti. 
 
Megvalósítás: ez az az időszak, amikor Önnek a nyertes pályázatában foglaltakat 
meg kell valósítania. A pályázat kezelő szervezet helyszíni ellenőrzést tarthat, illetve 
Önnek szerződésmódosítási kérelem formájában jeleznie kell, ha bármilyen változta-
tást kell vagy kíván végrehajtani a projektet illetően. 
 
Beszámolás: mivel költségvetésből származó támogatás nyerhető, ezért mindenkép-
pen szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást kell küldenie a támogatási összeg 
felhasználásáról, melynek megfelelőségéről a döntéshozó önkormányzati testületek 
döntenek, vagyis sor kerül a pályázat lezárására vagy döntés születik a rész- vagy tel-
jes összegű visszavonásról. 
 
Helyszíni ellenőrzés: a pályázat kezelő szervezetnek és egyes szervezeteknek lehető-
ségük van arra, hogy a támogatási időszak alatt és az elszámolási határidőtől számí-
tott 5 évig ellenőrizze a támogatás felhasználását. Ennek érdekében a pályázattal 
kapcsolatos minden szerződést, számlát, bizonylatot és más okiratot az elszámolási 
határidőtől számított 10 évig a kedvezményezett köteles megőrizni és lehetővé tenni, 
hogy az ellenőrzésre jogosult szervezet azokba betekintsen. 
 

3. Pályázati kiírás 
 

3.1. Általános tájékoztató a kiírásról, annak tartalmáról 
A pályázati kiírás alapdokumentum, ebben találja meg az összes, a pályázat lebonyolí-
tásával kapcsolatos információkat, feltételeket és rendelkezéseket. Szerepelnek benne 
az Önkormányzat által megfogalmazott célok és pályázati feltételek, így különösen: 
a) a pályázat címe és célja, 
b) a támogató megnevezése, 
c) a pályázat nyílt, meghívásos vagy vegyes jellegét, 
d) a pályázat benyújtására jogosult, és - szükség szerint - a pályázatból kizárt termé-
szetes és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szerve-
zetek meghatározása, 
e) a pályázat tartalmi és formai követelményei, 
f) a támogató rendelkezésére álló forrás megnevezése és összege, 
g) a költségvetési támogatásból elszámolható és el nem számolható költségek köre, 
h) szükség szerint az elnyerhető költségvetési támogatás mértékének alsó és felső 
határa, valamint a támogatási intenzitás, 
i) a finanszírozás módja (előfinanszírozás, utófinanszírozás, több részletben történő 
folyósítás, visszatérítendő vagy nem visszatérítendő támogatás), 
j) a megkívánt saját forrás mértéke, 
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k) a pályázat benyújtásának határideje, helye és módja, 
l) a pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetősége és feltétele, 
m) a támogatási döntés elleni jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatás, 
n) a pályázatok elbírálásának határideje, a pályázat eredményéről történő értesítés 
módja és határideje, 
o) a költségvetési támogatás felhasználására vonatkozó feltételek, ideértve a kiadan-
dó támogatói okirat vagy a megkötésre kerülő támogatási szerződés feltétele, a jogo-
sulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésének elvárt biztosítékai, 
p) tájékoztatás arra nézve, hogy a pályázók hol kaphatnak felvilágosítást a pályázattal 
kapcsolatban, 
q) a pályázat elkészítése során kötelezően használandó dokumentumok mintái, és 
r) a támogató által szükségesnek tartott egyéb információk. 
 
Kérjük, figyelmesen olvassa át a teljes dokumentumot. 
 

3.2. Támogatható kiadások 
Az Önkormányzati támogatási alapok a civil szervezetek célszerinti tevékenység vég-
zéséhez szükséges feltételek biztosításának kiadásait és a pályázatban megfogalma-
zott programok közvetlen költségeit támogatja. Így különösen: 
1. célszerinti tevékenység humánerőforrás- és kapacitásfejlesztését 
2. célszerinti tevékenység marketingjét 
3. célszerinti tevékenység technikai és logisztikai feltételeinek biztosítását 
 
A rendelkezés a kiadástípusokat három nagy csoportba sorolja: 
A. Dologi kiadások 
B. Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei 
C. Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése 
 
A fenti felsorolásban szereplő kiadástípusokat – összesítő – fősoroknak nevezzük a 
pályázati költségvetésben, melyek mindegyikét alsorokra bontunk. Például A. Dologi 
kiadások fősor alsoraiban tervezheti meg az ingatlan üzemeltetés, a járműüzemelte-
tés stb. költségeit. 
Nagyon fontos kitétel, hogy a kiírásban felsorolt költségtípusokra támogatás kizáró-
lag akkor igényelhető, ha azok a szervezet működését, illetve létesítő okiratának meg-
felelő tevékenységet szolgálnak. Vagyis egy adott kiadás esetében mindig arra a kér-
désre kell válaszolni, hogy valóban a működést szolgálja-e, illetve megfelel-e a szer-
vezet tevékenységi körének. Így sportszervezet elszámolhatja a mérkőzések lebonyo-
lításával kapcsolatos versenybírói díjakat, de egy természetvédő egyesület tevékeny-
sége között ez nagy valószínűséggel nem szerepelhet. A sport és holtág-fejlesztési 
alapok elsősorban a célszerinti működést támogatják. 
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A programokat megvalósító pályázatok esetében mindig a pályázati kiírás 1. pontja 
határozza meg, hogy adott program cél megvalósításához az Önkormányzat milyen 
kiadásokat ismer el.  
Minden pályázatnál beszámolót (szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást) kell 
benyújtani a megítélt támogatási összeg szerződés szerinti felhasználásáról, tulajdon-
képpen a pályázók ilyenkor szembesülnek leggyakrabban, hogy egyes kiadásokat az 
elbírálást végzők (pályázat kezelő szervezet, pénzügyi belső ellenőrzés) nem tartanak 
a pályázati célnak megfelelőnek. Javasoljuk, hogy a leírt szempontokra legyen figye-
lemmel a költségvetés tervezésekor és csak ténylegesen működési vagy a felvállalt 
programban megjelölt költségre pályázzon. 

3.3. Nem elszámolható költségek 
Az előző pontban leírtak alapján egyszerűen kijelenthető, hogy a működési kiíráson 
nem számolhatók el mindazon költségek, amelyek nem a szervezet működését 
szolgálják, illetve olyan tevékenység megvalósulását szolgálják, amelyek nem szere-
pelnek a létesítő okiratban. 
 
 
El nem elszámolható költségek  
a) Nem számolható el az olyan, támogatási időszakban felmerült költség, melynek 
pénzügyi teljesítése nem történt meg az elszámolási időszak végéig. Jelen pályázat 
terhére nem számolhatók el a pályázó szervezet olyan működési költségei melyek 
nem a 1. pontban foglalt program megvalósulásához kapcsolhatóak.  
b) A pályázat terhére nem számolhatók el a szervezet célszerinti tevékenységéhez 
vagy szakmai programjához nem rendelhető működési költségek. 
 
Ennek megfelelően nem támogatja a szervezet alapvető működési, igazgatási költsé-
geit, a belső, külső kommunikációt, a törvényi megfelelést, adminisztrációt, a banki és 
irodai költségeket, továbbá a reprezentációs célú kiadásokat. 
 
A következő táblázat példálódzó jelleggel segít értelmezni és meghatározni az egyes 
alsoron jellemzően elszámolható költségeket: 
 

S.sz. Kiadás megnevezése Kiadásnem tartalma  
A1 Ingatlan üzemeltetés költsé-

gei 
Bérleti díj, közüzemi díjak, fűtőanyag, közös költség, karban-
tartási költség

A2 Jármű üzemeltetés költségei Bérleti díj, üzemanyag, javítás és karbantartás, úthasználati 
díj, biztosítás

A3 Egyéb eszközök üzemelteté-
sének költségei 

Eszközök, berendezések bérleti, kölcsönzési díja, karbantar-
tás

A4 PR, marketing költségek Hirdetés és reklám, PR és marketing kiadványok, nyomda-
költség, katalógus, meghívó

A5 Humán erőforrás fejlesztésé- Oktatás és továbbképzés, szakmai találkozók részvételi díja, 
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nek költségei szervezet tagjai képzésének költségei, szakkönyvek, előfize-
tési díjak

A6 Utazás-, kiküldetés költségei Szállásdíj, utazási költség, személygépkocsi költségtérítés, 
személyszállítás, belépők (pl. múzeumi) 

A7 Szállítás költségei Szállítás, raktározási költségek, logisztikai szolgáltatások

A8 Munka-, és védőruha, védő-
felszerelés költségei 

Védőruházat, védőfelszerelés, munkaruha, jelmez, formaru-
ha, javítás és karbantartási költségek

A9 Egyéb beszerzések szolgálta-
tások 

Egyéb anyagok [pl. dekoráció, egészségügyi láda, emléklap, 
oklevél, kotta, könyv] szolgáltatások, tagdíjak [hazai tagsági 
díjak, külföldi szövetségi tagdíjak, nevezési díjak (területi, 
országos) bajnokságok nevezési díja], egyéb anyagjellegű 
szolgáltatások, hangosítás, pályázati díj, biztosítási díjak 
szakmai felelősségbiztosítás, balesetbiztosítás, utazási bizto-
sítások, vállalkozói szerződés alkalmi feladatok ellátására, 
előadói díj, versenybírói díj stb.

B1 Bérköltség Munkavállaló bére és járulékai
B2 Megbízási díj Megbízási díj és járulékai (pl. játékvezetői díj) 
B3 Foglalkoztatás vállalkozói 

szerződéssel 
Táncoktató, oktató, szakmai vezető, karnagy, edző, bírói és 
sportorvosi díjak

B4 Egyéb foglalkoztatás költsé-
gei Pl. önkéntesek foglalkoztatásával kapcsolatos költségek 

C1 Tárgyi eszköz beszerzés 
Pl. CD, DVD lejátszó, erősítő, számítógép, tornaszőnyeg, 
mikrofon, kupa, serleg, labda és egyéb sporteszköz, sportfel-
szerelés, táncruha stb.

C2 Immateriális javak beszerzése Számítógépes szoftver, zenei liszensz, koreográfiai díj stb.

3.4. Pályázat benyújtásának módja, helye és határideje 
 
Az egyes pályázati alapokat létesítő önkormányzati rendelet előírja, hogy a pályáza-
tok kizárólag a pályázó szervezet cégkapuján keresztül elektronikusan nyújtható 
be. Egyéni vállalkozó személyes Ügyfélkapuján jogosult támogatási igényét benyújta-
ni. 
 
Az elektronikus pályázat benyújtását a TAMAPALY_2023. jelű elektronikus űrlapon 
kell elvégezni.  
 
A PÁLYÁZATOK, ELSZÁMOLÁSOK ÉS MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BENYÚJTÁSA AZ 
EPAPIR.GOV.HU oldalról történik. 
Pályázat esetén a TAMAPALY_2023. 
elszámolás esetén a TAMAELSZ_2023. 
módosítás esetén a TAMAMOD_2023. 
jelű űrlapokat a https://gyomaendrod.hu/civil-palyazatok oldalról kell letölteni, majd 
kitölteni. 
A dokumentumok benyújtásához a www.epapir.gov.hu oldalt kell megnyitni. 
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Ügyfélkapus belépést követően az alábbi felület jelenik meg: 
 

 
Az Ügyfélkapun történő belépést követően a személyes adatok automatikusan kitöl-
tésre kerülnek. A dokumentumokat MINDIG cégkapun keresztül kell beküldeni, így 
értelem szerint be kell jelölni az alábbit: 

 
Bejelölést követően az alábbiak jelennek meg: 
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Ennek kitöltését követően először az ügytípusnál kell az EGYÉB kategóriát kiválasztani, 
majd a Témacsoportnál szintén az EGYÉB kategóriát. 
Címzett: Gyomaendrőd Város Önkormányzata  
Hivatkozási szám nem kötelező. 
Levél tárgyát és szövegét értelem szerint a benyújtani kívánt alapra vonatkozó pályá-
zat, elszámolás vagy módosítás. 
 
Ezt követően a Tovább a csatolmányokhoz gombra kattintva jelenik meg az alábbi 
felület: 
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Ide kell felcsatolni a korábban kitöltött, elmentett pályázati, elszámolási illetve 
módosítási űrlapot, valamint a csatolni kívánt mellékleteket: 

 
A felület lehetőséget ad a dokumentumok hitelesítésére, ennek használata a pályázó 
saját döntése, segítséget a felületen található linken kaphat. Tovább a véglegesítés-
hez, az alábbi jelenik meg, és a Küldés gombbal lehet véglegesíteni a folyamatot. 
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Amennyiben a felületen a lépések között további kérdés merülne fel, vagy újbóli azo-
nosítást kér, értelem szerinti válaszadással kell továbbhaladni. 
Sikeres küldés esetén az alábbi felület jelenik meg. 
 
 

 
 

3.4.1. Pályázatok beadási határideje:  
Cégkapun keresztül: 2023. február 28., 23:59:59 óra 
 
 
  



 - 12 -

 

3.4.2 A pályázati és az elszámolási űrlapok kitöltési segédlete 
 

TAMAPALY_2023. pályázati űrlap 
 

 
 
A pályázati űrlap főlapján a pályázó szervezeti és egyéb információs adatait kell kitöl-
teni. 
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A pályázati űrlap 2. lapján a pályázati projekt legfontosabb paramétereit kell berögzí-
teni. 
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A pályázati űrlap 3. lapja a részletes költségvetés rögzítésére szolgál.  
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A pályázati űrlap 4. lapján a jogszabályi megfelelőség, a kizárási és érintettségi okok 
esetleges fennállására vonatkozó kötelező nyilatkozatokat kell megtenni. A nyilatko-
zatok elmaradása vagy valótlansága a pályázatból történő kizárásra adhat okot. 
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TAMAELSZ_2023. pályázat elszámoló űrlap 
 

 
 
Az elszámoló űrlap főlapján a pályázóra és a nyertes pályázatra, annak megvalósításá-
ra vonatkozó legfontosabb adatokat kell berögzíteni. 
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Az elszámoló űrlap 2. lapja nyilatkozatot tartalmaz. A nyilatkozat elfogadásának elma-
radása az elszámolás elutasításának következményét vonja maga után. 
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Az elszámoló űrlap 3. lapjától a számlák adatai 1-156 sorszámig tölthetőek fel, min-
den oldal alján az előző összesítő oldalakról áthozott összesen sorral. 
 
A számlák eredeti bizonylatainak záradékolt digitalizált másolatát kell a nyomtatvány-
hoz csatolva beküldeni. 
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4. Összeférhetetlenség 
A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. Tör-
vény (továbbiakban: Knyt.) rendelkezései az Önkormányzati támogatási alapok pályá-
zóira is vonatkoznak. 
Összeférhetetlenség fogalma: a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdése szerint nem indulhat pályázóként 
és nem részesülhet Önkormányzati támogatásban. 
1. az a társadalmi szervezet, illetve a társadalmi szervezet önálló jogi személyiséggel 
rendelkező azon szervezeti egysége, 
a) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött 
vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt), 
b) amely a pályázat kiírását megelőzi öt évben párttal közös jelöltet állított ország-
gyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson, 
2. az, akinek a részvételből való kizártságának tényét a (13. § alapján) a honlapon 
(www.kozpenzpalyazat.gov.hu) közzétették. 
A fent felsorolt kizáró tényezőkről a pályázó szervezet a programűrlapon/pályázati 
űrlapon nyilatkozatot tesz. Amennyiben az összeférhetetlenség a pályázat benyújtása 
után alakul ki, a szervezet köteles ennek tényéről nyilatkozat formájában értesíteni a 
kezelő szervezetet.  

Érintettség fogalma: 
Az érintettség akkor áll fenn, ha a pályázó 
1. a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó 
szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, 
2. nem kizárt közjogi tisztségviselő, 
3. az 1.-2. pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, 
4. olyan alapítvány, társadalmi szervezet, amelyben az 1.-3. pont alá tartozó személy 
az alapítvány kezelőszervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy a társadalmi 
szervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja. 
Amennyiben „fennáll”, úgy a pályázat benyújtásával egyidejűleg e körülmény közzété-
telét köteles pályázóként kezdeményezni. 
A Knyt. értelmében a pályázat benyújtásakor minden szervezetnek nyilatkoznia kell 
arról, hogy a fent megjelölt érintettség fennáll-e a szervezet tekintetében a döntés 
előkészítésben, döntéshozatalban részt vevő személy esetén.  
 
Ezért a pályázati programűrlap Nyilatkozatok részében a szervezetnek meg kell jelöl-
nie, hogy adott pályázat benyújtásakor a döntéshozó önkormányzati testület tagjai 
közül valakivel szemben fennáll-e az érintettség. Ha az érintettséget megalapozó kö-
rülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik be, a 
pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon 
történi közzétételét. Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, 
támogatásban nem részesülhet. 
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5. A hiánypótlás 
A beérkezett pályázatokat a pályázat kezelő szervezet érkezteti és formai ellenőrzés 
keretében vizsgálja azok érvényességét. Formai szempontból érvényes az a pályázat, 
mely a formai szempontok mindegyikének maradéktalanul megfelel. Azon pályáza-
tok, melyek a formai bírálati szempontok valamelyikének nem felelnek meg, hiányos 
vagy érvénytelen jelölést kapnak. 
A pályázat esetében formai hiánypótlásra nincs lehetőség, ezért, ha a beadott pályá-
zat formai hibát tartalmaz, akkor a pályázat kezelő szervezet a támogatási igényt ér-
vénytelenné nyilvánítását és elutasítását indítványozza. 
 

6. Elbírálás eljárásrendje, határideje 
A kezelő szervezet a hiánypótlási eljárás lefolytatása után az érvényesnek minősített 
pályázatokat a döntéshozó önkormányzati testület elé terjeszti bírálatra.  
A döntéshozó önkormányzati testület által hozott döntéseket a kezelő szerv az ön-
kormányzat honlapján közzéteszi. 
 

7. A pályázók döntést követő kiértesítése 
A jóváhagyott döntés után a kezelő szervezet elektronikus úton értesíti a pályázókat a 
döntésről. 
Az elutasító döntést 3 napon, a támogató döntést 15 napon belül küldi meg a kezelő 
szervezet a döntés jóváhagyását követően.  
 
A támogatási döntés ellen jogorvoslatra nincs lehetőség. 
 

8. Támogatási szerződés 
A támogatási döntésről szóló értesítő levelek tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit 
és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját. Ezt a tájékozta-
tó levelet a szerződéstervezettel egy időben kapja meg a pályázó. Kérjük, hogy a tá-
mogatási szerződést és az értesítő levelet figyelmesen olvassa el. 
 
Támogatási szerződés csak akkor köthető, illetve támogatás csak akkor folyósítható, 
ha a nyertes szervezetnek az Önkormányzat felé korábbi támogatásból származó, le-
járt határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége nincs. 
 
A támogatás igénybevételére a támogatási szerződés keretei között van lehetőség, a 
szerződés megkötéséhez szükséges alábbi dokumentumokat a kedvezményezettnek 
az értesítéstől számított 30 napon belül be kell küldenie: 
a) A „cégszerűen” aláírt támogatási szerződés eredeti példányait. 
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Mellékletek:  
b) Nyilatkozat a köztartozásmentes adózói adatbázisban szereplésről, ennek hiányá-
ban a Nemzeti Adó és Vámhivatal által a Kedvezményezett IGAZOL űrlapon beadott 
kérelmére kiadott együttes adóigazolás, 
c) A hivatalos képviselő aláírásának/aláírás képének azonosítására alkalmas közjegyző 
által hitelesített aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját, 
vagy a pénzforgalmi szolgáltatója által vezetett aláírási kartonja másolatának a szám-
lavezető pénzforgalmi intézmény által hitelesített eredeti példányát. 
 
Szerződés aláírása: 
 
A támogatási szerződést először a döntéshozó szerv írja alá, a kedvezményezettnek 
ezután a szervezet hivatalos képviselőjének / képviselőinek kell a szerződést aláírnia, 
aki(k) a bírósági kivonaton nevesítve van(nak). 
 
Amennyiben a szervezet cégszerű aláírása pecséttel együtt érvényes, úgy az aláírás 
mellett le is kell pecsételni a szerződéseket. 
 
Amennyiben a támogatási szerződés szervezeti adataiban (szervezet neve, székhely-
címe, adószáma, stb.) hibát talál, kérjük, húzza át kék tollal hibás adatot, írja mellé a 
helyes adatot, és a javítást „szignálja”, aláírásával hitelesítse. 
Ha a dokumentumokat megbízott aláíró írja alá, úgy a szerződés aláírására feljogosító 
meghatalmazás eredeti példányát is csatolni kell. Az aláírás mellé oda kell írni az alá-
író(k) nevét nyomtatott betűkkel is, illetve a dátum se maradjon le az aláírás mellől. 
Amennyiben meghatalmazást csatol, akkor a szerződést a meghatalmazott személy 
írja alá és nem a képviselő vagy a banknál a számla fölött rendelkezni jogosult szemé-
lyek, ebben az esetben a képviselő aláírása csak a meghatalmazáson szerepel. A 
meghatalmazáson mindenképp szerepelnie kell két tanúnak és adatainak (név, sze-
mélyi ig. szám, lakcím), és aláírásukkal hitelesíteni kell azt. 
 

9. Szerződés módosítás  

9.1. Elvek, általános tudnivalók, eljárásrend 
Kedvezményezett legkésőbb a támogatási szerződésben rögzített időpontig kezde-
ményezheti a támogatási szerződés módosítását. 
A támogatási szerződés módosítására irányuló kérelem benyújtására a támogatás 
felhasználási ideje alatt, illetve a szerződésben meghatározott határidőig van lehető-
sége. Ez azt jelenti, hogy ebben az időszakban akár több alkalommal is nyújthat be 
módosítási kérelmet a pályázó, ha annak szükségességét látja. 
A Kedvezményezettnek ugyanis kötelessége haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon 
belül írásban jelenteni a pályázat kezelő szervezetnek, amennyiben a támogatott pá-
lyázati cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, a szerződésben foglalt 
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ütemezéshez képest késedelmet szenved vagy a pályázati cél megvalósításával kap-
csolatban bármely körülmény megváltozik (pl. részfeladat elmarad, lemondanak a 
megvalósításáról). 
Feltétlenül módosítási kérelmet kell benyújtani, ha a támogatás felhasználási határ-
idején belül a támogatási összeg egy részét önkéntesen visszafizeti, ilyenkor ugyanis 
meg kell határoznia, hogy költségvetése hogyan módosul, mely költségtípusokat fog-
ja elszámolni; 
 
A módosítási kérelmeket a döntéshozó önkormányzati testületek bírálják el, melynek 
eredményéről a pályázat kezelő szervezet értesíti a szervezetet. A beszámolót és az 
elszámolást, a módosítási kérelem elfogadása esetén a módosított költségvetés, el-
utasítása esetén az eredeti, hatályos szerződés szerint kell elkészíteni.  
 

9.2. Módosítási kérelem 
A szerződésmódosítási kérelem benyújtása elektronikusan a TAMAMOD_2023 jelű 
elektronikus űrlap kitöltésével és cégkapun történő beküldésével van lehetőség. 
Az elektronikus űrlap letölthető a www.gyomaendrod.hu/hu/civil_palyazatok internet 
oldalról. 
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A szerződés módosító űrlap első oldalán a pályázatra és annak a módosítással kez-
deményezett paramétereire lehet választ adni. Itt kell röviden megindokolni a módo-
sítás okát is. 
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A módosító űrlap 02 jelű lapját csak akkor kell kitölteni, ha a szerződés módosítás a 
költségvetés főösszegét érinti. Pl. ha valamely ok miatt a pályázó csak részben képes 
(vagy még úgy sem) a megítélt összeget felhasználni. 
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10. A támogatás folyósítása 
A támogatás folyósítását a kezelő szervezet a döntés szerint egy összegben vagy 
részletekben utalja a kedvezményezett részére a szerződés mindkét fél részéről törté-
nő aláírását követően a szerződésben meghatározott időpont(ok)ban. Fontos tudni, 
hogy amíg a pályázó szervezetnek előző évi azonos célú pályázatát jóváhagyott ön-
kormányzati döntés le nem zárja (pénzügyi és szakmai beszámoló elfogadásra kerül), 
addig a következő évi támogatás nem utalható. Viszont ha a szervezet az elszámolá-
sát beadta és a kezelő szervezet annak beadásától számított 30 napon belül nem szó-
lította fel hiánypótlásra a szervezetet, akkor az újabb támogatás kifizetését nem lehet 
visszatartani. 
 
Támogatás nem folyósítható, amíg szervezetnek adó-, járulék-, illeték- vagy vámtar-
tozása, illetve önkormányzati adótartozása van. 
 

11. A támogatás elszámolása, ellenőrzése 
A támogatás felhasználása során a kedvezményezettnek fő szabályként a pályázati 
kiírásnak és a számviteli, adóügyi és társadalombiztosítási jogszabályok előírásainak 
megfelelően kell eljárnia. 
 
A kedvezményezettnek a támogatási szerződés aláírásával kötelezettséget kell vál-
lalnia arra is, hogy: 
a) a támogatási összeg szerződésszerű felhasználását igazoló dokumentumokról el-
különített és naprakész nyilvántartást vezet és az ellenőrzésre feljogosított szervek 
megkeresésére az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadja; 
b) biztosítja annak feltételeit, hogy a kezelő szervezet, illetve a támogatás jogszerű 
felhasználásának ellenőrzésére jogszabály alapján felhatalmazott szervezet (pl. az Ál-
lami Számvevőszék) a támogatási időszak alatt és azt követően a támogatás felhasz-
nálását az elszámolási határidőtől számított 5 évig ellenőrizze. 
Ennek érdekében a pályázattal kapcsolatos minden szerződést, számlát, bizonylatot 
és más okiratot az elszámolási határidőtől számított 10 évig a kedvezményezett köte-
les megőrizni és lehetővé tenni, hogy az ellenőrzésre jogosult szervezet azokba bete-
kintsen. 
A támogatás felhasználásának ellenőrzése kétféle módon történik: 
a) a támogatási időszak végétől számított 30 napon belül a szervezetnek a támogatás 
felhasználásáról pénzügyi elszámolást és a szakmai beszámolót kell beküldeni. A do-
kumentumalapú beszámolót a pályázat kezelő szerv vizsgálja és annak eredményére 
vonatkozóan javaslatot tesz az önkormányzati döntéshozó testületnek, amely dönt 
róla; 
b) kivételes esetben az önkormányzati döntéshozó testület által meghatározott 
szempontok szerint kiválasztott pályázatok helyszíni ellenőrzésével. 
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A következő fejezetekben rövid ismertetést adunk mindkét ellenőrzéssel kapcsolatos 
tudnivalókról. 
 

11.1. A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás intézménye 
A beszámoló működési és a program pályázatok esetén is két részből áll: 
- pénzügyi elszámolás és 
- szakmai beszámoló. 
A kedvezményezett mind a részletekben, mind az egy összegben folyósított támoga-
tás esetében csak a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás elfogadása esetén 
tekinthető a szerződésben foglalt rendelkezéseket teljesítettnek. 
A beszámoló benyújtásának célja: a beszámolási kötelezettség teljesítése során iga-
zolni kell, hogy a támogatás rendeltetésszerűen, pályázatot kiíró Önkormányzat dön-
tése szerinti célnak megfelelően, a szerződésben rögzített keretek között került fel-
használásra.  
 
A nyomtatványok kitöltésével és mellékleteinek csatolásával a kedvezményezettnek 
hitelt érdemlően bizonyítania kell a támogatás szerződés szerinti felhasználását. 
A beszámoló készítése során figyelmet kell fordítani arra, hogy a támogatás teljes – 
szerződés szerinti - összegével el kell számolni. Amennyiben a támogatási összeg 
100%-ával nem tud az elfogadott költségvetés szerint elszámolni, úgy a maradvány-
összeget vissza kell utalni Gyomaendrőd Város Önkormányzata 53200125-11062402 
számú bankszámla számára a pályázati azonosító közlemény rovatba való feltünteté-
sével. 
 
Határidők: a kedvezményezettnek a támogatás felhasználásáról a pályázati kiírásban 
és a támogatási szerződésben megjelölt határidőig, a pályázatban megjelölt támoga-
tási időszakot követő 30 napon belül, de legkésőbb 2024. január 31-ig szakmai be-
számolót és pénzügyi elszámolást kell benyújtania a kezelő szervezethez. A határidő-
ben benyújtott beszámoló ellenőrzése után a kezelő szervezet két alkalommal hiány-
pótlási felszólítást küldhet. Azonban ha az elszámolási határidőre elmulasztotta be-
nyújtani a beszámolót, akkor már csak egy hiánypótlási lehetősége van. 
 
A pénzügyi elszámolás részét képező pénzügyi bizonylatok főbb adatait tételesen is 
rögzíteni kell az elszámoló űrlapon. 
 
A kezelő szervezet a benyújtott beszámolót a beérkezését követő 30 napon belül 
megvizsgálja. Szabályszerű elszámolás esetén javaslatot tesz az illetékes önkormány-
zati döntéshozó testület felé annak elfogadására vagy – hibás vagy hiányos elszámo-
lás esetén – saját hatáskörben 15 napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel a pályá-
zót, az előbb ismertetett szabályok szerint legfeljebb két alkalommal. A kezelő szerve-
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zet a hiánypótlás beérkezését követően az illetékes önkormányzati döntéshozó testü-
let elé terjeszti a beszámolót, amely az alábbi döntéseket hozhatja: 
a) elfogadja a beszámolót, 
b) elutasítja a beszámolót, 
c) részben fogadja el a beszámolót 
 
A beszámoló elfogadása azt jelenti, hogy az illetékes önkormányzati döntéshozó tes-
tület megállapítja a szerződésszerű teljesítést. Így kell dönteni illetékes önkormányzati 
döntéshozó testületnek, ha benyújtott beszámoló igazolja a cél szerinti megvalósu-
lást, illetve akkor is, ha a pályázó önkéntesen visszafizeti a fel nem használt marad-
ványösszeget. 
 
A beszámoló elfogadása esetén a kezelő szervezet értesíti a szervezetet a támogatási 
szerződés lezárásáról. 
 
A beszámoló elutasítása azt jelenti, hogy a kedvezményezett a támogatással való el-
számolási kötelezettségének nem tett eleget vagy szerződésszegést követett el. En-
nek esetei például a következők:  
a) a kedvezményezett a szükséges hiánypótlási felszólításokat követően sem küldött 
be egyáltalán szakmai és/vagy pénzügyi beszámolót, vagy a hiánypótlási határidőt 
elmulasztotta; 
b) a kedvezményezett szakmai és/vagy pénzügyi beszámolója teljes egészében elfo-
gadhatatlan; 
c) a kedvezményezett a beszámolás során szerződésszegést követett el. 
 
A beszámoló részleges elfogadása azt jelenti, hogy a benyújtott beszámoló alapján 
csak részteljesítés állapítható meg. A döntéshozó testületnek ilyenkor meg kell hatá-
roznia, hogy a kedvezményezett pénzügyi elszámolásának mely tételeit/összegeit, 
illetve szakmai beszámolójának mely elemeit milyen összeggel fogadja, illetve utasítja 
el. Az erről szóló határozatában a döntéshozó testület megnevezi a pénzügyi elszá-
molásból el nem fogadott tételeket és megjelöli a pénzügyi elszámolás, illetve a 
szakmai beszámoló visszautasításának indokát is, továbbá számszerűsíti a nem elfo-
gadható összeget, és a kezelő szervezet útján határidő megadásával ennek a részösz-
szegnek a visszafizetésre szólítja fel a kedvezményezettet. 
 

11.2 Szakmai beszámoló 
A szakmai beszámolóban be kell mutatni a szervezetnek a támogatási időszak alatt 
végzett tevékenységét, programpályázat esetén a megvalósított program eredmé-
nyét, annak társadalmi hatását. 
 
 



 - 28 -

11.3. Pénzügyi elszámolás 
A pénzügyi elszámolás keretében a kedvezményezettnek a támogatási szerződésben 
megjelölt időszakban megvalósult gazdasági események költségeit a 
TAMAELSZ_2023. elektronikus űrlapon elektronikusan kell benyújtani. 
 
A pénzügyi elszámoláshoz a támogatás felhasználását igazoló számviteli bizonylatok, 
kifizetést igazoló bizonylatok, valamint a költségvetési támogatás jogszerű és a céljá-
nak megfelelő felhasználását igazoló egyéb dokumentumok másolatát kell mellékelni. 
A költségek felmerülését igazoló, eredeti számviteli bizonylatokat a kedvezményezett 
köteles záradékkal ellátni, amelyben jeleznie kell, hogy a számviteli bizonylaton sze-
replő összegből mennyit számolt el a szerződésszámmal hivatkozott támogatási szer-
ződés terhére. A számlaösszesítőn feltüntetett adatok valódiságát, az eredeti bizony-
latokkal való egyezőségét és az eredeti bizonylatok előírt záradékolásának megtör-
téntét könyvvizsgálónak nem kell igazolnia. 
Az elszámolást a rendszeresített elektronikus nyomtatványon kell benyújtani, amely 
tartalmazza: 
a) a számlaösszesítőt; 
b) a költségeket igazoló, záradékolt számviteli bizonylatok hitelesített másolatait; 
c) a pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylatok hitelesített másolatait; 
 
 
A TAMAELSZ_2023. elszámoló űrlap számlaösszesítőjében fel kell rögzíteni valam-
ennyi, a támogatás terhére elszámolt költséget igazoló számviteli és a pénzügyi telje-
sítést (kifizetést) igazoló bizonylat adatait. 
 
A pénzügyi elszámoláshoz beküldendő számviteli bizonylat másolatokat sorszámozni 
kell a számlaösszesítő sorrendjével megegyezően, hogy a tételes ellenőrzés során a 
költségek, kifizetések egyértelműen azonosíthatóak legyenek. Továbbá kérjük, hogy a 
számlaösszesítő szerinti azonos sorszámmal ellátott dokumentumok csoportosítva 
kerüljenek benyújtásra, pl. a számlaösszesítőben az 1. sorszámmal rendelkező számla 
mögött megtalálható legyen ugyanezen számlához kapcsolódó kifizetést igazoló do-
kumentum, szerződés is. 
 

11.3.1 Számlaösszesítő és a számla záradékolása 
 
A TAMAELSZ_2023. jelű elektronikus nyomtatvány kitöltésével kell mind a szakmai, 
mind pedig a pénzügyi elszámolásnak eleget tenni. A nyomtatvány első oldalán a 
projekt legfontosabb adatait és szöveges értékelést kell berögzíteni. 
A nyomtatvány 02 jelű lapja a számlaösszesítő. 
A számlaösszesítő soraiba kell – a számlák tényleges teljesítési időpontjának megfele-
lő emelkedő sorrendben – berögzíteni a pénzügyi teljesítés időpontját, a számla sor-



 - 29 -

számát, a számlaértéket és az értékesített termék, szolgáltatás megnevezését, azaz a 
felhasználás célját. 
 
A számlákat ezt követően záradékolni kell. A záradék szövege: „… forint a 2023. évi 
Sport | Közösségi, Művelődési és Rendezvény | Holtág-fejlesztési | Polgármesteri Alap 
SPO|KMR|HOF|POL-XXX-20 azonosító számú szerződés terhére elszámolva.” A megne-
vezéseket és kódokat a megfelelő pályázatoknál értelemszerűen kell alkalmazni. 
 

 
1. ábra 
Az 1. ábrán látható minta szerint kell a számlákat és számviteli bizonylatokat záradé-
kolni. 
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2. ábra 
 
A 2. ábrán látható kiadási pénztárbizonylatot kell a számviteli szabályok szerint kitöl-
teni készpénzes kifizetések esetén. 
 
Banki átutaláskor az elszámolás alapját szolgáló számlához a banki egyenlegértesítő 
digitális másolatát is mellékelni kell. 
 
Szintén kötelező mellékletek még jellemzően szállítási számlák. Ezek esetén a menet-
levelet, utas listát stb. is mellékelni kell. A hivatalos kiküldetések esetén a kiküldetési 
rendelvényeket és azok mellékleteit (pl. szállodai számla, autópályadíj bizonylata stb.) 
kell csatolni a számlaösszesítőhöz. 
 
A 3. ábra egy saját gépjármű hivatalos kiküldetése esetén alkalmazandó nyomtatvány 
kitöltését szemlélteti. 
 
A berögzített számlák alapbizonylatait (számla, kiadási pénztárbizonylat, banki egyen-
legértesítő stb.) egy vagy több PDF dokumentumba kell szkennelni és csatolni kell a 
TAMAELSZ_2023. űrlaphoz. A bizonylatok beszkennelése előtt azok jobb felső sarká-
ra írják rá a számlaösszesítő megfelelő sorszámát. 
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3. ábra 
 
Célszerű lesz az összes bizonylatot egyetlen PDF-be szkennelni. Erre képes minden 
korszerűbb szkenner program. 
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11.4. Helyszíni ellenőrzés 
A helyszíni ellenőrzéseket a pályázat kezelő szervezet végzi el. Az ellenőrzés alá vont 
pályázati támogatások kiválasztási szempontjairól a döntéshozó testület dönt. A hely-
színi ellenőrzést a működési célú támogatások esetében utólagos ellenőrzésként, a 
támogatási időszak lejárta után, a beszámoló benyújtása és a dokumentációs utóel-
lenőrzés lefolytatását követően, a programok esetében közbenső vagy utólagos el-
lenőrzés keretében lehet végrehajtani. 
 

12. Lezárás 
A pályázati program lezárása - a támogatott pályázati cél szerződés szerinti megvaló-
sulását követően - a megvalósításáról szóló szakmai beszámoló, továbbá a program 
teljes költségvetésének elszámolásáról készített pénzügyi elszámolás alapján történik. 
A pályázati program lezárásának tényéről a kezelő szervezet értesíti a kedvezménye-
zettet. 
 

13. Kifogás 
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 102/D. §-a értelmében az államháztartáson kívüli szervezetek kifogást nyújt-
hatnak be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói 
okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, az önkormányzati 
támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jog-
szabálysértő. 
A kifogásolt intézkedés, döntés kézhez vételétől, illetve – döntés, intézkedés elmara-
dásával kapcsolatos kifogás esetén – a döntés vagy az intézkedés elmaradásáról való 
tudomásszerzéstől számított 5 napon belül. 
A kifogásnak tartalmaznia kell legalább: 
a) a pályázati azonosítót 
b) a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel 
megsértett jogszabályi rendelkezés pontos megjelölését, és 
c) a kifogást tevő aláírását. 
 

14. Iratbetekintés szabályai 
A pályáztatás során keletkezett iratokba való betekintés az információs önrendelkezé-
si jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a köz-
pénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 
szabályai alapján lehetséges. 
Az eljárás során keletkezett iratok főszabály szerint nyilvánosak, így az adatot igénylő 
azokba betekinthet, arról másolatot készíthet, kivonatot kérhet az alábbi kivételek 
figyelembe vételével. 
Nem nyilvános adat: 
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a) Személyes adat, különleges adat 
b) Üzleti titok; 
c) Állami- és szolgálati titok; 
d) Nemzetközi szerződésből eredi kötelezettség alapján minősített adat; 
e) Ha a közérdekű adatok nyilvánosságához való jogot – az adatfajták meghatározá-
sával – törvény honvédelmi, nemzetbiztonsági, bűnüldözési vagy bűnmegelőzési, 
központi pénzügyi vagy devizapolitikai érdekből, bírósági vagy közigazgatási hatósá-
gi eljárásra tekintettel korlátozza. 
f) A döntés megalapozását szolgáló adatok a döntés meghozatalát megelőzően 
 

15. Pályázatokkal kapcsolatos további információ 
A pályázatok benyújtásának tartalmi kérdéseiben: 
Omiliákné Csikós Anikó ügyintéző az alábbi elérhetőségeken érhető el. 
Telefon: 66-581-233 
e-mail: omiliakne@gyomaendrod.hu 
 



Általános Szerződési Feltételek 2023 v1.0 
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának célszerinti tevékenységet és programokat támogató szerződéseihez  1. oldal 
 

Általános Szerződési Feltételek 2023 
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának célszerinti tevékenységet és progra-

mokat támogató szerződéseihez 
 

Verzió: 1.0 
Hatályos: 2023. február 1-től 

 
I. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya, értelmező rendelkezések 

 
1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya Gyomaend-

rőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormány-
zat) által a civil szervezetek támogatását szolgáló alapok létrehozásáról szóló 
22/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendeletben létrehozott Sport Alap, Holtág-
fejlesztési Alap, Közösségi, Művelődési és Rendezvény Alap, valamint a Pol-
gármesteri Alap terhére kötött támogatási szerződésekre (a továbbiakban: támo-
gatási szerződés) terjed ki. 

 
2. A támogatási szerződés az ÁSZF-től eltérő feltételeket meghatározhat. Amennyi-

ben a pályázati kiírás, valamint az ÁSZF és a támogatási szerződés, illetve a támo-
gatói okirat azonos tárgyú rendelkezései között bármilyen eltérés, illetve ellent-
mondás van, a támogatási szerződés, illetve a támogatói okirat rendelkezései az 
irányadóak. 

 
3. Az ÁSZF szerződési feltételnek minősül, amelyet a szerződő fél a támogatási szer-

ződés aláírásával elfogad. 
 
4. Az ÁSZF-ben használt fogalmak a támogatási szerződésben, támogatói okiratban 

használt fogalmak szerint értelmezendőek. 
 
5. A jelen ÁSZF alkalmazásában: 

a. Alap: az 1. a)-e) pontokban foglalt alapok; 
a. Alapkezelő: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal; 
b. Döntéshozó: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete; 
c. Kedvezményezett: a támogatásban részesülő civil szervezet;  
d. támogatási szerződés aláírása: cégszerű aláírás, a Kedvezményezett kézzel 

vagy géppel előírt, előnyomott, nyomtatott neve alá vagy fölé a Kedvezménye-
zett képviselője nevét önállóan írja alá; 

e. Támogató: Gyomaendrőd Város Önkormányzata, amelynek nevében a pol-
gármester jár el; 

f. Felek: a Támogató és a Kedvezményezett; 
g. a támogatási összeg terhére elszámolható költségek: a Kedvezményezettnek a 

támogatási szerződésben, illetve a támogatói okiratban megjelölt támogatási 
időszak alatt, a támogatási cél megvalósításával összefüggésben felmerült, 
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igazoltan e célra fordított és a támogatási szerződés mellékletét képező költ-
ségtervben szereplő közvetlen kiadásai. 

 
6. Jelen ÁSZF alkalmazásában a támogatói okirat, a támogatási szerződés, a támoga-

tói okiratban foglaltak megsértésére a szerződésszegésre vonatkozó rendelkezé-
seket kell megfelelően alkalmazni. 

 
II. A támogatás igénybevétele és folyósítása 

 
7. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 51. § (1) 

bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 86. § (1) bekezdésében 
és a 87. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, az önkormányzati költségvetési tá-
mogatás folyósítása a beszámoló elfogadását megelőzően történhet. Az önkor-
mányzati költségvetési támogatás rendelkezésre bocsátása egy összegben vagy 
részletekben, időarányosan vagy teljesítésarányosan történhet. 

 
8. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az Alapkezelő a támogatást egy összeg-

ben utalja át a Kedvezményezett pénzforgalmi (fizetési) számlájára. Részletekben 
akkor történhet a folyósítás, ha a Kedvezményezett által benyújtott és a Döntés-
hozó által elfogadott költségterv részletekben történő folyósítást ír elő, megjelölve 
az egyes finanszírozási időszakokat. 

 
9. Támogatási előlegnél, részletekben történő kifizetés esetén a finanszírozási idő-

szakokhoz kapcsolódó támogatási előlegrészletek folyósítása a Kedvezményezett 
által benyújtott és a Támogató által elfogadott költségterv alapján kerül sor. 

 
10. Az Alapkezelő a támogatást vissza nem térítendő támogatásként nyújtja a Ked-

vezményezettnek. 
 
11. Az Alapkezelő a támogatási előlegnek, illetve annak első részletének megfelelő 

támogatási összeg, illetve a támogatási összeg Kedvezményezett pénzforgalmi (fi-
zetési) számlájára történő átutalásáról a folyósítási feltételek teljesülését követő ti-
zenöt napon belül gondoskodik. Amennyiben a folyósítás nem történik meg a fo-
lyósítási feltételek teljesülését követő tizenöt napon belül, úgy a késedelmes fo-
lyósítás tekintetében az Alapkezelő felelősségét a késedelem tekintetében a Felek 
kizárják, így a Kedvezményezett a késedelem kapcsán jogi igény formálására az 
Alapkezelővel szemben nem jogosult. 

 
III. A támogatás felhasználása 

 
12. A Kedvezményezett a támogatott tevékenység megvalósításába közreműködőket 

nem vonhat be. Nem minősül közreműködőnek, akitől a Kedvezményezett a tá-
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mogatott tevékenység megvalósítása során szolgáltatást vagy árut vásárol. A köz-
reműködő által megvalósítandó tevékenységekről a támogatási igényben nyilat-
kozni kell. A közreműködő tevékenységéért, magatartásáért a Kedvezményezett 
úgy felel, mintha maga járt volna el. 

 
13. A Kedvezményezett a honlapja nyitóoldalán (a támogatási szerződés mindkét fél 

általi aláírását vagy támogatói okirat kibocsátását követő 30. naptól, legalább 1 
évig), a támogatott program kivitelezése során a média megjelenéseknél, rendez-
vényeken, kiadványokon, az ezekkel kapcsolatos reklám- és PR anyagokon köteles 
a Támogató teljes nevének, hivatalos grafikai logójának, valamint a támogatás té-
nyének feltüntetésére. A Kedvezményezett köteles a támogatott rendezvénnyel, 
eseménnyel kapcsolatos médiaeseményekről (pl.: sajtótájékoztató) a Támogatót 
tájékoztatni, továbbá ezen rendezvények tervezésénél és lebonyolításánál – 
amennyiben a Támogató ezt igényli – a Támogató sajtó- és PR szakembereivel 
együttműködni. 

 
14. Amennyiben az önkormányzati költségvetési támogatás feltételeként előírás, hogy 

a Kedvezményezettnek meghatározott nagyságrendű önrésszel kell rendelkeznie, 
önerőnek minősül a saját forrás és az egyéb forrás is.  

 
15. Ha a támogatott tevékenység beruházás, a beruházással létrehozott vagyon – ha 

az a Kedvezményezett tulajdonába vagy vagyonkezelésébe kerül – támogatási 
szerződésben meghatározott időpontig csak a Támogató előzetes jóváhagyásával 
és a foglalkoztatási, a szolgáltatási és az egyéb kötelezettségek átvállalásával, át-
ruházásával idegeníthető el, adható bérbe vagy más használatába, illetve terhelhe-
tő meg.  
 

 
IV. A támogatási szerződés módosítása 

 
16. Ha a támogatási szerződés megkötését követően a támogatási igény költségve-

tésének módosítására megalapozó indok merül fel, a támogatási szerződést mó-
dosítani szükséges.  

 
17. A támogatási szerződés módosítását bármely fél – a támogatás összege, az azt 

alátámasztó költségvetés, továbbá a támogatás felhasználásának kezdő időpontja 
és véghatárideje tekintetében – az eredeti vagy a korábban módosított támogatá-
si szerződésben a támogatás felhasználására vonatkozó véghatáridő lejáratának 
időpontja előtt írásban kezdeményezheti. A kezdeményezést indoklással kell ellát-
ni.  
 

18. A támogatási szerződés módosítását az önkormányzati költségvetési támogatás 
felhasználásáról történő beszámolás határideje tekintetében az eredeti vagy a ko-
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rábban módosított támogatási szerződésben meghatározott támogatási időszak 
végéig bármely fél írásban indokolással kezdeményezheti. 

 
19. A támogatási szerződés módosítása nem irányulhat a támogatott tevékenység 

eredeti céljának megváltoztatására és a támogatási szerződésben meghatározott 
összegen felüli többlet önkormányzati költségvetési támogatás biztosítására, kivé-
ve, ha a többlet önkormányzati költségvetési támogatás biztosítása 
a. az önkormányzati költségvetési támogatás felhasználását érintő jogszabály 

megváltozására tekintettel indokolt, 
b. előre nem látható és a Kedvezményezettnek fel nem róható okból szükséges, 

és a többlettámogatás biztosításához szükséges fedezet rendelkezésre áll. 
 
20. A kérelem hiánypótlására nincs lehetőség. 
 
21. A támogatási szerződést a Támogató a Kedvezményezett javára egyoldalúan mó-

dosíthatja. 
 
22. A szerződés csak abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység a 

módosított feltételekkel is támogatható lett volna. 
 
23. A Döntéshozó döntése alapján a támogatási szerződés a Kedvezményezett hátrá-

nyára egyoldalúan is módosítható. 
 

V. A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás teljesítése 
 
24. A Kedvezményezettnek a támogatási program megvalósításáról, a támogatott 

tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásairól, tapasztalatairól a támo-
gatás teljes összegének és az önerő rendeltetésszerű felhasználásáról el kell el-
számolnia a pénzügyi elszámolás és a záró szakmai beszámoló (a továbbiakban 
együtt: elszámolás) benyújtásával. Az elszámolást az Alapkezelő által kibocsátott 
és https://gyomaendrod.hu/civil‐palyazatok  honlapon közzétett elszámolási útmutató-
ban rögzített szabályoknak és feltételeknek megfelelően kell összeállítani. 

 
25. Az elszámoláshoz benyújtott pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell számlaösz-

szesítőt. A számlaösszesítő a teljes költségvetés tekintetében tartalmazza a szállí-
tók, szolgáltatók megnevezését, a számla vagy számlahelyettesítő bizonylat szá-
mát, a teljesítés megnevezését, idejét és bruttó összegét. A számlaösszesítőt úgy 
kell elkészíteni, hogy tételes ellenőrzés esetén a kifizetések – a költségvetés mel-
léklettel összevetve – egyértelműen azonosíthatóak legyenek.  

 
26. Az Alapkezelő által biztosított összeg felhasználásáról szóló pénzügyi elszámolás-

hoz – a számlaösszesítőn túl – csatolni kell a hatályos jogszabályoknak megfelelő, 
a támogatási időszakot terhelő költségek kiegyenlítését, illetve a számviteli, pénz-
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ügyi teljesítést igazoló bizonylatok és egyéb gazdasági eseményt igazoló doku-
mentumok eredeti példányát, záradékkal ellátva. A számlahelyettesítő bizonylato-
kon a teljesítés igazolására, a kifizetés engedélyezésére jogosult személy aláírásá-
nak is szerepelnie kell. 

 
27. A Kedvezményezett szakmai beszámolójának tartalmaznia kell a támogatás és az 

önerő felhasználásának szakmai vonatkozásait, a támogatott tevékenység megva-
lósításának szakmai vonatkozásait, tapasztalatait, elemeznie kell a megvalósítás 
eredményességét, továbbá nem működési célú támogatási igény esetén a megva-
lósítás eredményének bemutatását. 

 
28. A Kedvezményezett köteles a támogatás felhasználásáról elkülönített számviteli 

nyilvántartást vezetni, továbbá a támogatással kapcsolatos iratokat, valamint a 
támogatás felhasználását alátámasztó valamennyi dokumentumot, számviteli bi-
zonylatokat a beszámoló Alapkezelő általi jóváhagyásától számított tíz évig meg-
őrizni.  

 
29. Szabályszerű elszámolás esetén az Alapkezelő az elszámolás kézhezvételétől szá-

mított negyvenöt napot követően haladéktalanul értesíti a Kedvezményezettet az 
elszámolás elfogadásáról. 

 
30. A hibásan vagy hiányosan teljesített elszámolás esetén az Alapkezelő a Döntésho-

zó értesítése mellett tizenöt napon belül a Kedvezményezettet hiánypótlás kere-
tében egyszeri alkalommal, tizenöt napos határidővel szerződésszerű teljesítésre 
szólítja fel. 

 
31. A hiánypótlást az Alapkezelő annak kézhezvételétől számított tizenöt napon belül 

megvizsgálja és a hiba vagy hiányosság megfelelő pótlása esetén az elszámolás 
elfogadásáról tizenöt napon belül értesíti a Kedvezményezettet.  
 

32. Amennyiben a hiba vagy hiányosság a pénzügyi beszámolóban került megállapí-
tásra és az elszámolás a hiánypótlást követően sem fogadható el, az Alapkezelő a 
megállapított hibáról vagy hiányosságról tizenöt napon belül értesíti, és egy alka-
lommal tizenöt napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel a támogatott civil szer-
vezetet.  
 

33. Amennyiben a hiba vagy hiányosság a szakmai beszámolóban került megállapí-
tásra és az elszámolás a hiánypótlást követően sem fogadható el, az Alapkezelő a 
hiánypótlás kézhezvételét vagy a határidő eredménytelen elteltét követő hónap 
ötödik napjáig a döntéshozó elé terjeszti a szakmai beszámolót. A döntéshozó a 
kézhezvételtől számított 15 napon belül vagy elfogadja a szakmai beszámolót 
vagy további hibát, hiányosságot állapít meg, melyről értesíti az Alapkezelőt. A 
megállapított hibáról, hiányosságról az Alapkezelő egy alkalommal 15 napos ha-
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táridővel hiánypótlásra szólítja fel a támogatott civil szervezetet. 
 
34. Amennyiben a hiba vagy hiányosság a második hiánypótlást követően is fennáll, a 

hiánypótlás kézhezvételét vagy a határidő eredménytelen elteltét követő hónap 
ötödik napjáig az Alapkezelő a döntéshozó elé terjeszti a rész- vagy teljes összeg 
visszavonására irányuló javaslatot. A döntéshozó az előterjesztés kézhezvételétől 
számított tizenöt napon belül dönt az elszámolás részletes indokolással ellátott, 
egészben vagy részben történő elutasításáról. 

 
VI. A támogatás felhasználásának ellenőrzése 

 
35. A támogatási igény jogosságát, az önkormányzati költségvetési támogatás és a 

saját forrás felhasználását a Támogató, az Alapkezelő, valamint a jogszabályban, 
pályázati kiírásban, valamint a támogatási szerződésben meghatározott szervek 
ellenőrizhetik.  

 
36. Az ellenőrzések lefolytatására a támogatási döntés meghozatalát, a támogatói 

okirat kiadását vagy a támogatási szerződés megkötését megelőzően, a költség-
vetési támogatás igénybevétele alatt, a támogatott tevékenység befejezésekor, il-
letve lezárásakor, valamint a beszámoló elfogadását követő öt évig kerülhet sor. A 
helyszíni ellenőrzésre a Kedvezményezett székhelyén vagy telephelyén is sor ke-
rülhet. 

 
37. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az ellenőrzés keretében az ellenőrzést 

végző szervezet vagy személy jogosult helyszíni ellenőrzést tartani, minden vonat-
kozó dokumentumot megvizsgálni és a teljesítés során eljáró személyeket nyilat-
koztatni, jogosult továbbá a pénzügyi- számviteli dokumentumok és a teljesítéssel 
kapcsolatos számlák és bizonylatok ellenőrzésére, a számlákat kibocsátó szemé-
lyektől a számlák és bizonylatok tartalmára nézve tájékoztatás beszerzésére. Az el-
lenőrzés kiterjedhet a Kedvezményezett által a támogatott tevékenység megvaló-
sítására kötött szerződésben részes olyan felekre is, akik a támogatási jogviszony 
teljesítésében közvetlen módon közreműködnek. 

 
38. A Kedvezményezett köteles az ellenőrzéshez szükséges feltételeket biztosítani, a 

költségvetési támogatások lebonyolításában részt vevő és a költségvetési támo-
gatást ellenőrző szervezetekkel együttműködni, az ellenőrzést végző szerv képvi-
selőit ellenőrzési munkájukban a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvaló-
sítást igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a fizikai 
teljesítés vizsgálatában a helyszínen is segíteni. 

 
39. A Kedvezményezett köteles az ellenőrzés során az Áht. 54. § szerinti együttműkö-

dést az ellenőrzést végző szerv részére biztosítani. A Kedvezményezett köteles az 
ellenőrző szervezetek részére a megfelelő dokumentumokat rendelkezésre bocsá-
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tani és a helyszíni ellenőrzéshez szükséges feltételeket biztosítani. Ha a Kedvez-
ményezett az ellenőrző szerv munkáját ellehetetleníti, a Támogató a költségvetési 
támogatást visszavonhatja, a támogatási szerződéstől elállhat. 

 
VII. Kifogás benyújtása 

 
40. Pályázati úton biztosított költségvetési támogatás esetén a támogatás igénylője 

vagy a Kedvezményezett az Ávr. 102/D. § alapján kifogást nyújthat be, ha a pályá-
zati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására 
vagy a támogatási szerződések megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítá-
sára, visszakövetelésére vonatkozó eljárás jogszabálysértő, a pályázati kiírásba 
vagy a támogatási szerződésbe ütközik. A kifogást az Alapkezelő részére kell 
megküldeni, a kifogásolt intézkedéshez vagy mulasztáshoz kapcsolódóan megál-
lapított határidőn belül, ennek hiányában az arról való tudomásszerzéstől számí-
tott tíz napon belül, de legkésőbb az annak bekövetkezésétől számított harminc 
napon belül. Egy döntéssel, intézkedéssel összefüggésben kifogás csak egy alka-
lommal nyújtható be. A kifogás benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása mi-
att igazolási kérelem benyújtásának helye nincs. 

 
41. A kifogásnak tartalmaznia kell a kifogást tevő nevét, székhelyét vagy lakcímét, a 

nem természetes személy kifogást tevő képviselője nevét, a kifogással érintett pá-
lyázat vagy támogatói okirat, támogatási szerződés azonosításához szükséges 
adatokat, a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását, a kifogás alap-
jául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jog-
szabályi rendelkezés pontos megjelölését, valamint nem elektronikus úton történő 
kapcsolattartás esetén a kifogást tevő aláírását. A kifogás elektronikusan nyújtható 
be. 

 
42. Az Alapkezelő érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a kifogást, ha 

a. azt határidőn túl terjesztették elő, 
b. azt nem az arra jogosult terjeszti elő, 
c. az a korábbival azonos tartalmú, 
d. a kifogás nem tartalmazza a meghatározott adatokat, 
e. azt a korábbi kifogás tárgyában hozott döntéssel szemben nyújtották be, 
f. a kifogás benyújtásának nincs helye, 
g. a kifogás kizárólag olyan jogsértés ellen irányul, mely a sérelmezett eljárás 

megismétlésével nem orvosolható. 
 
43. Ha a kifogásban foglaltakkal egyetért, az Alapkezelő megteszi a kifogásban sérel-

mezett helyzet megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket, ellenkező esetben 
továbbítja a kifogást a Támogatóhoz. 

 
44. A Támogató a kifogást annak kézhezvételétől számított harminc napon belül ér-
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demben elbírálja. Az elbírálás határideje egy alkalommal, legfeljebb harminc nap-
pal meghosszabbítható, erről a határidő lejárta előtt tájékoztatni kell a kifogás be-
nyújtóját. A kifogás elbírálásában – a Támogató vezetője kivételével – nem vehet 
részt az, aki a kifogással érintett eljárásban részt vett. Ha a kifogás alapos, a Tá-
mogató elrendeli a kifogásban sérelmezett helyzet megszüntetéséhez szükséges 
intézkedést, egyébként azt elutasítja, és döntéséről – elutasítás esetén az elutasí-
tás indokainak megjelölésével – a kifogást benyújtóját írásban értesíti. A kifogás 
tárgyában hozott döntés ellen további kifogás előterjesztésének vagy más jogor-
voslat igénybevételének nincs helye. 

 
45. Egyedi támogatási kérelem alapján biztosított költségvetési támogatás esetén a 

fenti rendelkezéseket kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a kifogást papír ala-
pon, postai úton az Alapkezelő postafiók címére szükséges küldeni. 

 
VIII. Szerződésszegés és jogkövetkezményei 

 
46. Az Alapkezelő a támogatás folyósítását az alábbi esetekben felfüggeszti: 

a. ha a Kedvezményezett a beszámolási kötelezettségének határidőben nem vagy  
b. nem megfelelő módon tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig, 
c. amennyiben jogszabály előírja, illetve ha a támogatási szerződés megkötését 

követően a Kedvezményezett olyan nyilatkozatot tesz, vagy a támogatás folyó-
sítója olyan körülményről szerez tudomást, amely a költségvetésből nyújtott 
támogatás visszavonását, a támogatási szerződés felmondását, vagy az attól 
történő elállást teheti szükségessé. 

 
47. A Támogató jogosult a szerződéstől egyoldalú írásbeli nyilatkozattal, azonnali ha-

tállyal elállni, azt felmondani, támogatói okirat alkalmazása esetén a támogatás 
visszavonásáról, külön okirat kiadásáról és megküldéséről rendelkezni, ha az aláb-
biakban foglalt feltételek közül legalább egy bekövetkezik: 
a. a Kedvezményezett jogosulatlanul vette igénybe a támogatást; 
b. a támogatói okiratban, támogatási szerződésben meghatározott megvalósítási 

időszak kezdő időpontjától számított hat hónapon belül a támogatott tevé-
kenység nem kezdődik meg, vagy a Kedvezményezett a költségvetésből nyúj-
tott támogatás igénybevételét neki felróható okból nem kezdeményezi, és ké-
sedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki; 

c. hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Kedvezményezett a támogatási dön-
tést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott, ilyen nyilatko-
zatot tett vagy a szerződéskötés, az elszámolás, illetve az ellenőrzés során lé-
nyeges körülményt elhallgatott, valamint lényeges körülményről, tényről valót-
lan, hamis adatot szolgáltatott; 

d. az Alapkezelő tudomására jut, hogy a Kedvezményezett a támogatott tevé-
kenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik; 

e. az előírt önerő nem áll rendelkezésére; 
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f. jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb – a 
megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll; 

g. az Ávr. 81. §-ban meghatározott valamely körülmény a támogatási döntés 
meghozatalát követően következik be, vagy jut a Támogató vagy az Alapkeze-
lő tudomására; 

h. a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, 
vagy a támogatási szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedel-
met szenved; 

i. a Kedvezményezett neki felróható okból megszegi az Ávr.-ben vagy a támoga-
tási szerződésben foglalt, illetve más jogszabályi kötelezettségeit, így különö-
sen nem tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének, és ennek következté-
ben a költségvetési támogatás szabályszerű felhasználását nem lehet ellen-
őrizni, továbbá utófinanszírozott támogatás esetén az el nem számolt támoga-
tás tekintetében nem nyújt be lemondó nyilatkozatot; 

j. a Kedvezményezett a támogatási szerződésben, illetve jogszabályban előírt be-
jelentési kötelezettségeinek nem tesz eleget; 

k. a Kedvezményezett az Ávr. 75. § (2) és (3) bekezdése alapján tett nyilatkozatok 
bármelyikét visszavonja; 

l. a Kedvezményezett a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban 
megjelölt határidőig a beszámolási kötelezettségének nem tett eleget; 

m. ha a támogatott tevékenység beruházás volt, a beruházással létrehozott va-
gyont vagy annak valamely elemét a működtetési kötelezettség meghatározott 
időtartama alatt az Alapkezelő előzetes jóváhagyása nélkül elidegenítette, 
megterhelte vagy bérbe adta; 

n. a Kedvezményezett a támogatást nem rendeltetésszerűen, a támogatási szer-
ződéstől eltérően, vagy az Áht., az Ávr., vagy más jogszabály előírásait meg-
szegve használta fel. 

 
48. A támogatási szerződés felmondásáról, az attól történő elállásról az Alapkezelő 

írásban értesíti a Kedvezményezettet.  
 

IX. A támogatás visszafizetése 
 
49. Amennyiben a támogatott feladat megvalósítása a Kedvezményezettnek fel nem 

róható okból hiúsul meg vagy tartós akadályba ütközik, az igénybe nem vett tá-
mogatásról le kell mondania. A Kedvezményezett a meghiúsulás, illetve az akadály 
bekövetkeztétől számított tizenöt napon belül a támogatás összegének fel nem 
használt részét köteles visszafizetni, s a már felhasznált támogatással jelen ÁSZF V. 
fejezetében foglaltaknak megfelelően köteles elszámolni. Ha a visszafizetési köte-
lezettség az Alapkezelő saját érdekkörében felmerülő okból keletkezett, a támo-
gatás visszafizetése a megállapított fizetési határidőig kamatmentes. 

 
50. Támogatási előleg esetén a Kedvezményezett köteles legkésőbb az elszámolás 
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időpontjáig a támogatási összeg fel nem használt részét (maradvány) visszafizetni 
az Alapkezelő részére. 

 
51. A Kedvezményezett a Feleknek a szerződéstől történő elállása esetén a teljes tá-

mogatást köteles visszafizetni.  
 

52. A visszafizetési kötelezettség a Kedvezményezett kérelmére legfeljebb tizenkét 
havi, egyenlő részletekben történő visszafizetéssel is teljesíthető a Támogató dön-
tése alapján. Részletfizetés kizárólag visszavonási eljárás lefolytatását követően 
biztosítható. 

 
53. A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az Alapkezelő a támogatói okirat visz-

szavonása, a támogatási szerződés módosítása, felmondása, vagy az attól történő 
elállás nélkül is elrendelheti a támogatás részleges – a jogszabálysértéssel, illetve a 
nem rendeltetésszerű vagy szerződésellenes felhasználással arányos mértékű – 
visszafizetését az Áht. 53/A. § (2) bekezdése szerinti ügyleti kamat, késedelem ese-
tén késedelmi kamat megfizetésének terhe mellett. 

 
54. A Kedvezményezett a támogatás visszafizetését a Takarékbank Zrt.-nél vezetett 

53200125-11062402-0000000 számlájára köteles teljesíteni. 
 
55. Amennyiben a Kedvezményezett visszafizetési kötelezettségét a megjelölt határ-

időig önként nem teljesíti, az Alapkezelő megkeresésére az állami adóhatóság a 
visszafizetendő összeget és annak kamatait adók módjára hajtja be. 

 
X. A Kedvezményezett nyilatkozatai és kötelezettségei 

 
56. A Kedvezményezett a támogatási szerződés aláírásával kijelenti, hogy: 

a. a szerződéskötés időpontjában nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszá-
molás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy 
egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs 
folyamatban; 

b. megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek; 
c. megfelel az Áht-ban és a az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint 

a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tör-
vényben (továbbiakban: Civil tv.) meghatározott követelményeknek; 

d. támogatási cél megvalósításához szükséges önerő (saját és egyéb forrás) – 
amennyiben azt jogszabály vagy pályázati kiírás előírja – rendelkezésre áll; 

e. nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettsége, amely a költ-
ségvetési támogatás céljának megvalósulását meghiúsíthatja; 

f. tudomásul veszi, hogy Támogató, illetve Alapkezelő a Kedvezményezett nevét, 
a támogatás célját, összegét, a támogatott tevékenység megvalósulási helyét 
nyilvánosságra hozhatja; 
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g. a támogatási igényében foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes 
körűek, valósak és hitelesek; 

h. a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait az Ávr.-
ben és az ÁSZF IX. fejezetében foglaltak szerint visszafizeti; 

i. a szervezet pénzforgalmának lebonyolítására kizárólag a támogatási igényben 
megjelölt pénzforgalmi (fizetési) számlája szolgál, továbbá haladéktalanul írás-
ban bejelenti az Alapkezelőnek, ha új pénzforgalmi (fizetési) számlát nyit; 

j. kijelenti, hogy – amennyiben jogszabály előírja – a támogatott tevékenységhez 
szükséges jogerős hatósági engedélyek birtokában van; 

k. tudomásul veszi, hogy amennyiben a Kbt. rendelkezései alapján ajánlatkérőnek 
minősül, úgy a támogatási cél végrehajtása során a beszerzésekre vonatkozóan 
biztosítania kell a tisztességes, diszkriminációmentes, nyílt és átlátható eljárást, 
a közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzések esetében pedig a támogatásból 
finanszírozott építési beruházás, árubeszerzés, illetve szolgáltatás igénybevéte-
le során a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni; 

l. az előirányzatból támogatott tevékenység, támogatási cél és támogatási prog-
ram megvalósítása során megszerzett tárgyi eszköznek minősülő vagyontár-
gyat leltárba veszi; 

m. a támogatási szerződés aláírásával kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájá-
rul ahhoz, hogy az Alapkezelő az adatait a támogatási igény lebonyolítása, el-
bírálása érdekében kezelje, feldolgozza, a bíráló(k)nak továbbítsa; 

n. tudomásul veszi, hogy az Alapkezelő a költségvetési támogatás folyósításától 
számított öt évig, vagy – ha az későbbi – a költségvetési támogatás visszakö-
vetelésére vonatkozó igény elévüléséig kezeli az Áht. 55. §-ában felsorolt ada-
tokat, illetve a költségvetési támogatás folyósításától számított öt évig jogosult 
a honlapján közzétenni az Áht. 56. §-a szerinti adatokat, továbbá, hogy a tá-
mogatási igénnyel kapcsolatos valamennyi dokumentumot az Alapkezelő az 
elszámolás jóváhagyásától számított 10 évig megőrzi; 

o. megerősíti, hogy a támogatási igény benyújtásakor a támogatási igény adat-
lapján, az erre rendszeresített felületen már nyilatkozott arról, hogy a támoga-
tási projekt megvalósításához felhasznált támogatás esetében általános for-
galmi adó levonásra jogosult vagy nem jogosult, illetve – amennyiben a költ-
ségvetési támogatás papír alapon benyújtott egyedi támogatási kérelem alap-
ján kerül biztosításra – a nyilatkozatot a támogatási szerződés, illetve a támo-
gatói okirat aláírását megelőzően benyújtotta az Alapkezelőhöz; 

p. tudomásul veszi, hogy nem köthető támogatási szerződés azzal, akivel szem-
ben az Ávr. 81. §- ában meghatározott feltételek valamelyike fennáll. 

 
57. A Kedvezményezett vállalja, hogy amennyiben a támogatási szerződés megköté-

sét követően adataiban, továbbá különösen az alábbi körülményekben változás 
következik be, arról a tudomására jutástól számított nyolc napon belül, a változást 
igazoló dokumentumok megküldésével és szükség esetén a támogatási szerződés 
módosításának kezdeményezésével együtt az Alapkezelőnek bejelenti: 
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a. ha a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban meghatározott meg-
valósítási időszak kezdő időpontjától számított hat hónapon belül a támoga-
tott tevékenység nem kezdődik meg; 

b. az Ávr. 81. §-ban meghatározott valamely körülmény a támogatási döntés 
meghozatalát követően következik be; 

c. ha a támogatott tevékenységhez szükséges hatósági engedély visszavonásra 
kerül, vagy hatályát veszti; 

d. ha a támogatási program megvalósításához előírt önerő nem áll rendelkezésre; 
e. ha a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütkö-

zik, vagy a támogatási szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős ké-
sedelmet szenved; 

f. ha a támogatott tevékenység összköltsége a tervezetthez képest csökken; 
g. ha jogerősen elrendelt csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb – a 

megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás indul ellene; 
h. ha az adólevonási jogosultságában változás következik be; 
i. ha bármely, a támogatási szerződés megkötésének feltételéül előírt nyilatko-

zat/dokumentum visszavonásra kerül, vagy azt bíróság/hatóság megsemmisíti; 
j. ha az Ávr. 97. § (1) bekezdésben foglalt bármely körülményben változás követ-

kezik be; 
k. a Kedvezményezett adólevonási jogosultságában, más adataiban vagy a költ-

ségvetési támogatás biztosításának egyéb – a pályázati kiírásban meghatáro-
zott, a támogatási igényben ismertetett vagy a jogszabályban, támogatói ok-
iratban, támogatási szerződésben rögzített – feltételeiben változás következik 
be, 

l. a támogatás felhasználási határidején belül a támogatási összeg egy részét 
önként visszafizeti. 

 
58. A bejelentésről történő tudomásszerzést követően az Alapkezelő 15 napon belül 

megteszi az általa nyilvántartott adatok megváltoztatására, a támogatás feltételei-
nek módosítására, a támogatás visszavonására, a támogatástól történő elállásra, 
annak módosítására, felmondására, továbbá a jogosulatlanul igénybe vett támo-
gatás visszakövetelésére vagy más eljárás lefolytatására irányuló intézkedéseket. 

 
59. A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási szerződés lejár-

táig és ezzel kapcsolatos kötelezettségei teljesítéséig az Alapkezelő részére hala-
déktalanul írásban bejelenti, ha a törvényes képviselőjének személye változik, ha 
ellene ügyészségi törvényességi felügyeleti eljárás indul vagy keresetet nyújtanak 
be, illetve ha a legfelsőbb szerve olyan napirendet tűz ki tárgyalásra, amely a szer-
vezet jogi személyisége megszűnését eredményezheti. 

 
60. Amennyiben a Támogató vagy az Alapkezelő valamely kötelezettség teljesítésére 

elektronikus alkalmazás használatát teszi lehetővé, a kötelezettség Kedvezménye-
zett általi teljesítésének kizárólag az elektronikus alkalmazás használata minősül. 
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XI. Vegyes rendelkezések 

 
61. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben a Támogató az Alap elő-

irányzatok zárolását rendeli el, a Támogató jogosult egyoldalú nyilatkozatával a 
támogatási összeg csökkentésére. 

 
62. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának 2023. évi költségve-
tését, valamint a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjét szabályo-
zó önkormányzati rendeletei, az Áht., az Ávr., valamint a civil szervezetek bírósági 
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi 
CLXXXI. törvény, a Civil tv. rendelkezései az irányadóak. 

 
63. Az ÁSZF-fel és a támogatási okirattal, támogatási szerződéssel kapcsolatban fel-

merült vitás kérdéseket Felek egymás között tárgyalások útján kísérelik meg ren-
dezni. 

 
64. Aki az államháztartás valamely alrendszerével pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatot 

létesít, kérésre köteles a jogviszonnyal összefüggő és a közérdekből nyilvános 
adatokra vonatkozóan tájékoztatást adni. A felvilágosítás oly módon is történhet, 
hogy az adatokat a honlapon vagy a hirdetményi lapban teszik közzé. 

 
65. A Kedvezményezett a támogatási kérelem beadásával szavatolja, hogy – az infor-

mációs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény előírásainak megfelelően – a támogatási program megvalósításában 
résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellen-
őrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek kife-
jezetten hozzájárultak személyes adataiknak a Támogató és az Alapkezelő által a 
támogatás nyújtásával és felhasználásának ellenőrzésével összefüggésben történő 
kezeléséhez. 

 
66. Felek rögzítik, hogy a jelen ÁSZF-fel összefüggő adatok nem minősülnek üzleti 

titoknak, nem tarthatóak vissza üzleti titokra hivatkozással, amennyiben azok 
megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát törvény közérdekből elrendeli. 
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10. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2023. január 31-i ülésére 

Tárgy: Liget Fürdő szolgáltatási árak módosítása
Készítette: Csényi István
Előterjesztő: Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság: Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, 
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft. megküldte a 2023. évre tervezett belépő és szolgáltatás árait
jóváhagyásra.

A társaság a belépő és szolgáltatás árainak módosítását az alábbiakkal indokolja.

Folyamatosan tájékozódva az országos gazdasági helyzetről, a többi fürdő működéséről, elemezve a konkurens
fürdők árait, kerültek meghatározásra a Liget Fürdő árai, melyeket egy, illetve két lépcsőben tervezünk emelni.

Figyelembe véve a magas energiaárakat a fürdő idei 2023. évi üzemeltetési tervéhez igazították az árakat.

1. Gyógyászati szolgáltatások árak:

Ennek megfelelően 2023. február 13-tól 2023. novemberig tervezik a fürdő gyógyászati, valamint gyógyfürdő
részlegének nyitvatartását. Itt egy lépcsős emeléssel kalkuláltak. Az árak kialakításának rendezőelve alapján
elsődlegesen a kezelések energiaigényét vették alapul. Így például az elektromos kezelések árait 75 %-kal, míg a
legnépszerűbb gyógyászati szolgáltatások árait átlagosan 60 %-kal tervezik emelni. Az áremelés további
meghatározó oka, hogy a TB által finanszírozott kezelések térítési díjai 2009 óta nem emelkedtek, így a 60 - 75 %
közötti áremelés összességében nem mondható jelentősnek, illetve az új árak a többi gyógyfürdő áraihoz igazodnak.
Azokban a fürdőkben, ahol már a tavalyi évben vagy idén januárban emeltek árat, a korábbi évekhez mérten
visszaesett a forgalom. A fürdőben a továbbiakban is elérhetővé kívánják tenni gyógyászati akciókat. Ennek beteg
által fizetendő önköltségi árát 3.000 Ft-ról 12.000 Ft-ra tervezik megemelni.

2. Belépő és bérlet árak:

A belépő és bérlet árakat két lépcsőben, 2023. február 13-tól és május 1-től tervezik emelni. Az áremelést
"kompenzálva" az idei évben a 10 alkalmas bérletünk helyett egy 10+1 alkalmas Kállai bérletet kívánnak bevezetni,
illetve a féléves és éves bérlet árakra nem terveznek emelést, ennek megfelelően a fürdő szolgáltatásait 
rendszeresen igénybe vevő vendégeket nem érinti az áremelés. A szaunát 2023. március 31-ig naponta tervezik
üzemeltetni, és a belépő árán felül 800 Ft-ot a szauna használatért, az egyre népszerűbb szauna szeánszokon való
részvételért pedig 1.500 Ft-ot kell majd fizetni a vendégeknek. A 2023. május 1. és augusztus 31. közöti időszakban
a szaunát csak a szauna szeánszok idejére fűtenék fel, így ez idő alatt a 800 Ft-os szauna használat árát nem kell
majd megfizetni.

3. Wellness szolgáltatások árai:

A wellness szolgáltatások árait egy lépcsőben tervezik emelni 2023. február 13-től. A magas energiaigényű
infraszauna árát 50 %-kal, míg a masszázsok árait mindössze 18 %-kal. Két új szolgáltatás is bevezetésre kerülne, a
köpölyözéssel, illetve manuálterápiával kiegészített masszázs szolgáltatás.

4. Szállás és kemping árak:

A konkurencia elemzést követően az eddigi információnk alapján ismert szálláshelyek és kempingek árait, valamint
az áram kilowattonkénti árát vették alapul a tervezésnél. A vendégszobák árait két lépcsőben tervezik emelni, 2023.
február 13-tól és április 1-től. Itt a szobaár tartalmazza a fürdőbelépő árát is.

Kemping esetében Húsvét előtti nyitással terveznek, előtte nem lehetne igénybe venni a kemping szolgáltatásait.
Ennek megfelelően egy lépcsős emelést terveznek: lakókocsi és a lakóautó helyét 28,5 %-kal, a személyi díjakat
viszont 60 %-kal tervezik emelni. Gondolva visszatérő és állandó vendégeinkre, a kemping esetében
törzsvendégprogram biztosítana kedvezményt azoknak, akik hosszabb időt töltenek nálunk.

Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.  
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Döntéshozói vélemények

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság   A Bizottság javasolja a tervezett belépő és

szolgáltatási árak módosítását.
 
Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság  A Bizottság javasolja a tervezett belépő és

szolgáltatási árak módosítását. 
 
Döntési javaslat 

"Árváltozás jóváhagyása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft.
2023. évi szolgáltatási árváltozásait az alábbiak szerint.
 
1.     Belépő árak
 

Belépő árjegyzék

2023. 02. 13-tól
(Ft)

2023. 05. 01-től
(Ft)

Vidéki Helyi
lakosoknak Vidéki Helyi

lakosoknak
Napijegy felnőtt 2.900 2.100 3.400 2.400
Napijegy kedvezményes: diák, gyermek
(3 éves kortól), nyugdíjas 2.300 1.600 2.700 1.850

Délutáni felnőtt belépő 16.00 után 2.100 1.400 2.400 1.600
Délutáni kedvezményes 16.00 után: diák,
gyermek (3 éves kortól), nyugdíjas 1.600 1.200 1.850 1.200

Családi belépő (2 felnőtt 1 gyerek) 7.290 5.220 8.550 5.985
Nagycsaládos belépő min. 5 fő
(NAGYCSALÁDOS IG. SZÜKS.) 10.160 7.200 11.920 8.280

Plusz gyermek 1.840 1.280 2.160 1.480
Csoportos belépő 15 fő felett 2.300 1.600 2.700 1.850
Csoportos kedvezményes (diák, gyerek -3
éves kortól-, nyugdíjas) belépő 15 fő felett 1.840 1.280 2.160 1.480

Szauna jegy (belépő megváltásával
érvényes)* 800,-* 800,-*

Szauna szeánsz belépő (belépő
megváltásával érvényes) 1.500 1.500 1.500 1.500

Kállai bérlet (10+1 alkalom) 23.200 16.800 27.200 19.200
Kállai bérlet (10+1 alkalom) diák, gyermek
(3 éves kortól), nyugdíjas fürdőbelépő 18.400 12.800 21.600 14.800

Féléves bérlet: felnőtt 85.000 65.000 85.000 65.000
Féléves bérlet: kedvezményes 60.000 45.000 60.000 45.000
Éves bérlet: felnőtt 145.000 115.000 145.000 115.000
Éves bérlet: kedvezményes 110.000 85.000 110.000 85.000
Felnőtt féléves úszóbérlet helyi lakosok
részére

 38.500 38.500

Kedvezményes féléves úszóbérlet helyi
lakosok részére

 28.500 28.500

Felnőtt éves úszóbérlet helyi lakosok
részére

 63.000 63.000

Kedvezményes éves úszóbérlet helyi
lakosok részére

 49.500 49.500

Értékmegőrző szekrény bérlet 1 napra 600 600 600 600
 
* A 800 Ft-os szaunajegy a szauna működtetéséhez igazodva 2023. február 13. és április 30., valamint szeptember
1. és november 30. között fizetendő.
 



50

2.     Wellnes szolgáltatás árai
 

Wellness kezelések 2023. 02. 13-tól
(Ft)

Infra szauna 1.800
Cellulitis kezelés-narancsbőr ellen 1.700
Lipolysis kezelés- mély zsírszöveti- fogyasztó hatás 1.700
Celluitis és Lipolysis bérlet ( 5+1 kezelés) 8.500
Wellness masszázsok: migrén, reflex zóna, szegment, alakformáló,
mézes, csokis, illóolajos (30 perc) 4.500

Masszázs + köpölyözés (30 perc) 5.000
Masszázs + manuálterápia (50 perc) 8.000

 
3.     Szállás, kemping árak
 

Szobák, Kemping 2023. 02. 13-tól
(Ft)

2023. 04. 01-től
(Ft)

2 ágyas szoba fürdőbelépővel 19.900/éj 23.900/éj
2 ágyas szoba fürdőbelépővel 1 fő részére 13.500/éj 16.500/éj
4 ágyas szoba fürdőbelépővel 29.900/éj 34.900/éj
Pótágy (mely fürdőbelépőt is tartalmaz) 4.200/éj 4.200/éj
Lakókocsi sátras utánfutóhely, Lakóautó hely
áramhasználattal 4.500/éj

Sátorhely 3.000/éj
Személyi díj (felnőtt) Ft/fő/éj 2.900
Személyi díj (6-18 éves korig) Ft/fő/éj 2.200
Faház: 4-5 fő részére fürdőbelépővel 24.900/éj 24.900/éj
Parkolás 1.200/éj
Idegenforgalmi adó  350/éj
Telepített lakókocsik állásideje  500/éj

 
4.     Gyógyászati kezelések
 

Gyógyászati kezelések 2023. 02. 13-tól
(Ft)

Gyógymasszázs – beutaló nélkül 2.500
Tangentor (vízalatti vízsugármasszázs) – beutaló nélkül 3.000
Vízalatti csoportos gyógytorna – beutaló nélkül 1.500
Galván, Rekeszes galván 1.400
Interferencia, Ultrahang, Szelektív ingeráram, Iontoforézis 1.400
Oedema kezelés, Diadinamic kezelés, Sport rehabilitáció 1.400
Parafinos kézápolás 1.000
Medencefürdő - beutalóval 900
Szénsavas fürdő - beutalóval 1.200
Orvosi gyógymasszázs - beutalóval 900
Víz alatti sugármasszázs (Tangentor) - beutalóval 1.200
Víz alatti csoportos gyógytorna - beutalóval 600
Iszapezelés - beutalóval 800
Iszapkompressz 3.800
Gyógyászati kúracsomag beutalóval (4x15 kezelés)* 12.000
Gyógyászati kúracsomag beutaló nélkül (4x7 kezelés) 55.300
Gyógyászati kúracsomag beutaló nélkül (4x15 kezelés) 105.000
Kezelőkendő 600

     
Határidők, felelősök:

Határidő: értelem szerint
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István
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Csényi István

Feladó: Toldi Balázs <polgarmester@gyomaendrod.hu>
Küldve: péntek 2023. január 13 7:28
Címzett: penzugy@gyomaendrod.hu; 'Csényi István'
Tárgy: FW: Liget Fürdő 2023. évi belépő és szolgáltatás ártervezet
Mellékletek: 2023_árváltozás_Liget_Fürdő.xlsx

 
 

From: Krisztián Gera [mailto:gerakrisztian@gmail.com]  
Sent: Thursday, January 12, 2023 4:44 PM 
To: polgarmester 
Cc: Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. (Pénzügy); Szilágyiné Bácsi Gabriella 
Subject: Liget Fürdő 2023. évi belépő és szolgáltatás ártervezet 
 
Tisztelt Toldi Balázs polgármester úr! 
 
Csatolva küldöm a Gyomaendrődi Liget Fürdő Nkft. 2023. évre tervezett belépő és szolgáltatás árait szíves 
felhasználásra. 
 
Folyamatosan tájékozódva az országos gazdasági helyzetről, a többi fürdő működéséről, elemezve a 
konkurens fürdők árait kerültek meghatározásra a Liget Fürdő árai, melyeket egy, illetve két lépcsőben 
tervezünk emelni. 
 
Figyelembe véve a magas energiaárakat a fürdő idei évi üzemeltetési tervéhez igazítottuk az árakat. 
 
Ennek megfelelően 2023. február 13-ra tervezzük a fürdő gyógyászati valamint gyógyfürdő részlegének 
nyitását, melyet 2023. novemberig tervezünk nyitva tartani. Itt egy lépcsős emeléssel kalkuláltunk. Az árak 
kialakításának rendezőelve alapján elsődlegesen a kezelések energiaigényét vettük alapul. Így például az 
elektromos kezelések árait 75 %-kal emeltük, míg a legnépszerűbb gyógyászati szolgáltatások árait 
átlagosan "mindössze" 60 %-kal. Az áremelés további szempontjai közül fontosnak tartom megemlíteni, 
hogy a TB által finanszírozott kezelések térítési díjai 2009 óta nem emelkedtek, így a 60 - 75 % közötti 
áremelés összességében nem mondható jelentősnek, illetve az új árak a többi gyógyfürdő áraihoz igazodnak. 
Azokban a fürdőkben, ahol már a tavalyi évben vagy idén januárban emeltek árat, a korábbi évekhez mérten 
visszaesett a forgalom, ezért a továbbiakban is elérhetővé kívánjuk tenni gyógyászati akciónkat. Ennek 
beteg által fizetendő önköltségi árát 3000 Ft-ról 12000 Ft-ra tervezzük megemelni. Itt jegyzem meg, hogy 
ismereteim alapján a négyszeresre emelt beteg önköltségi ár országosan továbbra is a legkedvezőbb lesz. 
https://termalonline.hu/gyogykezelesek/ebben-a-bekes-megyei-furdoben-gyogyulhatunk-most-a-
legkedvezobb-aron (Ez a 2022. szeptemberi akcióról megjelent cikk.) 
 
Belépő és bérlet árak: 
 
A belépő és bérlet árakat két lépcsőben, 2023. február 13-tól és május 1-től tervezzük emelni. Az áremelést 
"kompenzálva" az idei évben a 10 alkalmas bérletünk helyett egy 10+1 alkalmas Kállai bérletet kívánunk 
bevezetni, illetve a féléves és éves bérlet árainkra nem terveztünk emelést, így nyugodtan kijelenthetjük, 
hogy a fürdő szolgáltatásait rendszeresen igénybe vevő vendégeket nem érinti az áremelés. A szaunát 2023. 
március 31-ig naponta tervezzük üzemeltetni, és a belépő árán felül 800 Ft-ot kérünk a szauna használatért, 
1500 Ft-ot pedig az egyre népszerűbb szauna szeánszokon való részvételért. 2023. május 1. és augusztus 31. 
között a szaunát csak a szauna szeánszok idejére fűtenénk fel, így ez idő alatt a 800 Ft-os szauna jegy 
kiiktatásra kerülne. 
 
Wellness szolgáltatások árai: 
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A wellness szolgáltatások árait egy lépcsőben tervezzük emelni 2023. február 13-től. A magas 
energiaigényű infraszauna árát 50 %-kal, míg a masszázsok árait mindössze 18 %-kal. Két új szolgáltatás is 
bevezetésre kerülne, a köpölyözéssel illetve manuálterápiával kiegészített masszázs szolgáltatás. 
 
Szállás és kemping árak: 
 
A konkurencia elemzést követően az eddigi információnk alapján ismert szálláshelyek és kempingek árait 
valamint az áram kilowattonkénti árát vettük alapul a tervezésnél. A vendégszobák árait két lépcsőben 
tervezzük emelni, 2023. február 13-tól és április 1-től. Itt fontos megemlíteni, hogy a szobaár tartalmazza a 
fürdőbelépő árát is. 
Kemping esetében Húsvét előtti nyitással tervezünk, előtte nem lehetne igénybe venni a kemping 
szolgáltatásait. Ennek megfelelően egy lépcsős emelést tervezünk: lakókocsi és a lakóautó helyét 28,5 %-
kal, a személyi díjakat viszont 60 %-kal tervezzük emelni. Gondolva visszatérő és állandó vendégeinkre, a 
kemping esetében törzsvendégprogram biztosítana kedvezményt azoknak, akik hosszabb időt töltenek 
nálunk. 
 
Mindent egybevetve a csatolt mellékletben foglaltaknak megfelelően javaslom elfogadásra a Liget Fürdő 
2023. évi belépő és szolgáltatás árait. 
 
Tisztelettel: 
Gera Krisztián 
ügyvezető 
Gyomaendrődi Liget Fürdő Nkft. 
 
 



2022. 08. 04-
től érvényes 

2023. 02. 13-
tól tervezett 

Ft Ft

Gyógy masszázs – beutaló nélkül 2.200,- 2.500,-

Tangentor (vízalatti vízsugármasszázs) – beutaló nélkül 2.000,- 3.000,-

Vízalatti csoportos gyógytorna – beutaló nélkül 1.200,- 1.500,-

Galván, Rekeszes galván 800,- 1.400,-

Interferencia, Ultrahang, Szelektív ingeráram, Iontoforézis 800,- 1.400,-

Oedema kezelés, Diadinamic kezelés, Sport rehabilitáció 800,- 1.400,-

Parafinos kézápolás 800,- 1.000,-

Medencefürdő - beutalóval 500,- 900,-

Szénsavas fürdő - beutalóval 500,- 1.200,-

Orvosi gyógymasszázs - beutalóval 500,- 900,-

Víz alatti sugármasszázs (Tangentor) - beutalóval 500,- 1.200,-

Víz alatti csoportos gyógytorna - beutalóval 500,- 600,-

Iszapezelés - beutalóval 500,- 800,-

Iszapkompressz 3.000,- 3.800,-

Gyógyászati kúracsomag beutalóval (4x15 kezelés)* 3.000,- 12.000,-

Gyógyászati kúracsomag beutaló nélkül (4x7 kezelés) 55.300,-

Gyógyászati kúracsomag beutaló nélkül (4x15 kezelés) 105.000,-
Kezelőkendő 600,-

Gyógyászati kezelések



Gyomaendrődi Liget Fürdő Nkft. tervezett 
belépő és szolgáltatás árai

Vidéki
Helyi 

lakosokna
k

Vidéki
Helyi 

lakosokna
k

Vidéki
Helyi 

lakosokna
k

Ft Ft Ft Ft Ft Ft

Napijegy felnőtt 2.500,- 1.800,- 2.900,- 2.100,- 3.400,- 2.400,-

Napijegy kedvezményes: diák, gyermek (3 éves 
kortól), nyugdíjas 2.000,- 1.400,- 2.300,- 1.600,- 2.700,- 1.850,-

Délutáni felnőtt belépő 16.00 után 1.800,- 1.200,- 2.100,- 1.400,- 2.400,- 1.600,-

Délutáni kedvezményes 16.00 után: diák, gyermek (3 
éves kortól), nyugdíjas 1.400,- 1.000,- 1.600,- 1.200,- 1.850,- 1.200,-

Családi belépő (2 felnőtt 1 gyerek) 6.300,- 4.500,- 7.290,- 5.220,- 8.550,- 5.985,-

Nagycsaládos belépő min. 5 fő (NAGYCSALÁDOS 
IG. SZÜKS.) 8.800,- 6.240,- 10.160,- 7.200,- 11.920,- 8.280,-

Plusz gyermek 1.600,- 1.100,- 1.840,- 1.280,- 2.160,- 1.480,-

Csoportos belépő 15 fő felett 2.000,- 1.440,- 2.300,- 1.600,- 2.700,- 1.850,-

Csoportos kedvezményes (diák, gyerek -3 éves kortól-
, nyugdíjas) belépő 15 fő felett 1.600,- 1.120,- 1.840,- 1.280,- 2.160,- 1.480,-

Szauna jegy (belépő megváltásával érvényes)* 400,- 400,- 800,-* 800,-*

Szauna szeánsz belépő (belépő megváltásával 
érvényes) 800,- 800,- 1.500,- 1.500,- 1.500,- 1.500,-

10 alkalmas felnőtt fürdőbelépő 20.000,- 14.400,-

Kállai bérlet (10+1 alkalom) 23.200,- 16.800,- 27.200,- 19.200,-

10 alkalmas diák, gyermek (3 éves kortól), nyugdíjas 
fürdőbelépő 16.000,- 11.200,-

Kállai bérlet (10+1 alkalom) diák, gyermek (3 
éves kortól), nyugdíjas fürdőbelépő 18.400,- 12.800,- 21.600,- 14.800,-

Féléves bérlet: felnőtt 85.000,- 65.000,- 85.000,- 65.000,- 85.000,- 65.000,-

Féléves bérlet: kedvezményes 60.000,- 45.000,- 60.000,- 45.000,- 60.000,- 45.000,-

Éves bérlet: felnőtt 145.000,- 115.000,- 145.000,- 115.000,- 145.000,- 115.000,-

Éves bérlet: kedvezményes 110.000,- 85.000,- 110.000,- 85.000,- 110.000,- 85.000,-

Felnőtt féléves úszóbérlet helyi lakosok részére 38.500,- 38.500,- 38.500,-

Kedvezményes féléves úszóbérlet helyi lakosok 
részére 28.500,- 28.500,- 28.500,-

Felnőtt éves úszóbérlet helyi lakosok részére 63.000,- 63.000,- 63.000,-

Kedvezményes éves úszóbérlet helyi lakosok részére 49.500,- 49.500,- 49.500,-

Értékmegőrző szekrény bérlet 1 napra 600,- 600,- 600,- 600,- 600,- 600,-

2022. 08. 04-től 
érvényes

2023. 02. 13-tól 
tervezett

2023. 05. 01-től 
tervezett

Árjegyzék

* A 800 Ft-os szaunajegy a szauna működtetéséhez igazodva 2023. február 13. és április 30., valamint szeptember 1. és november 
30. között fizetendő.



2022. 08. 04-
től érvényes

2023. 02. 13-
tól tervezett

Ft Ft

Infra szauna 1.200,- 1.800,-

Cellulitis kezelés-narancsbőr ellen 1.500,- 1.700,-

Lipolysis kezelés- mély zsírszöveti- fogyasztó hatás 1.600,- 1.700,-

Celluitis és Lipolysis bérlet ( 5+1 kezelés) 7.500,- 8.500,-

Wellness masszázsok: migrén, reflex zóna, szegment, alakformáló, mézes, csokis, 
illóolajos (30 perc)

3.800,- 4.500,-

Masszázs + köpölyözés (30 perc) 5.000,-
Masszázs + manuálterápia (50 perc) 8.000,-

Wellness kezelések



2022. 08. 04-
től érvényes 

ár

2023. 02. 13-
tól tervezett 

ár

2023. 04. 01-
től tervezett 

ár

Ft Ft Ft

2 ágyas szoba fürdőbelépővel 16.400.-/éj 19.900.-/éj 23.900.-/éj

2 ágyas szoba fürdőbelépővel 1 fő részére 10.900,-/éj 13.500,-/éj 16.500,-/éj

4 ágyas szoba fürdőbelépővel 25.100,-/éj 29.900,-/éj 34.900,-/éj

Pótágy (mely fürdőbelépőt is tartalmaz) 3.200,-/éj 4.200,-/éj 4.200,-/éj

Lakókocsi sátras utánfutóhely, Lakóautó hely áramhasználattal 3.500,-/éj 4.500,-/éj

Sátorhely 2.400,-/éj 3.000,-/éj

Személyi díj (felnőtt) Ft/fő/éj 1.800,- 2.900,-

Személyi díj (6-18 éves korig) Ft/fő/éj 1.400,- 2.200,-

Faház: 4-5 fő részére fürdőbelépővel 18.600,-/éj 24.900,-/éj 24.900,-/éj

Parkolás 1.000,-/éj 1.200,-/éj

Idegenforgalmi adó 350,-/éj 350,-/éj

Telepített lakókocsik állásideje 400,-/éj 500,-/éj

Szobák, Kemping
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11. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2023. január 31-i ülésére 

Tárgy: 2023. évi Lakáskarbantartási és felújítási terv elfogadása
Készítette: Dinya József, Gyuricza Tamás
Előterjesztő: Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Ügyrendi, 
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi, 
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója benyújtotta az önkormányzati bérlakások 2023. évi
karbantartási és felújítási tervét, mely az előterjesztés mellékletét képezi. 2023. évben a Zöldpark Gyomaendrőd
Nonprofit Kft. a kezelésében lévő szociális és szolgálati bérlakások karbantartását tervezetten, illetve az év folyamán
felmerülő azonnali javítási igény szerint végzi. A feladat ellátására a beszedett lakbérek nyújtanak fedezetet. Az
adott évben fel nem használt bevétel bekerül a lakásalapba, ennek felhasználásával egyes lakások nagyobb
volumenű felújítása is meg tud valósulni. Így a beszámoló alapján a 2023-ban felhasználható összeg 4 710 000.- Ft.

Szociális és szolgálati bérlakások tervezett karbantartási munkálatait az alábbi táblázat tartalmazza:

Lakás Tervezett karbantartási
munkálatok

Tervezett költség

Október 6. ltp. 1. B lph. 4. em. 11.
– szociális bérlakás

Erkélyajtó és ablak csere 490 000.- Ft

Október 6. ltp. 1. A lph. 4. em. 13.
– szolgálati bérlakás

Bejárati ajtó csere 150 000.- Ft

Október 6. ltp. 1. B lph. 1. em. 2.
– szociális bérlakás

Bejárati ajtó csere 150 000.- Ft

Fő út 45/1.
– szolgálati bérlakás

Falvizesedés javítása 150 000.- Ft

Álmos utca 11.
– szolgálati bérlakás

Festési munkák (belső festés,
mázolás)

1 100 000.- Ft

Apponyi utca 24.
– szociális bérlakás

Utcai cserép javítás 110 000.- Ft

Előirányzat az azonnali javításokra, és üzemi költségekre 2 400 000.- Ft
Mindösszesen: 4 550 000.- Ft

A költségalapú bérlakások esetében az előző év maradványaként a 2023-as évben felhasználható összeg a
karbantartásra 7 047 297.- Ft.

A Zöldpark Gyomaendrőd Nonprofit Kft. javaslatára a költségalapú bérlakásokra is lakáskarbantartási és felújítási
terv készült a Városüzemeltetési Osztály által.

Költségalapú bérlakások tervezett karbantartási munkálatait az alábbi táblázat tartalmazza:

Lakás Tervezett karbantartási
munkálatok

Tervezett költség

Magtárlaposi utca 14/1-4. Tetőfedés javítás 2 349 500.- Ft
Magtárlaposi utca 16/1-4. Tetőfedés javítás 2 349 500.- Ft
Magtárlaposi utca 16/2. Gázkazán csere 550 000.-Ft
Mindösszesen: 5 249 000.- Ft

A betervezett karbantartásokon felül a rendelkezésre álló keretből végezhetők el a gyorsjavító, ad hoc jellegű
tevékenységek, melyek közül a leggyakoribb a gázkazán javítás. A Magtárlaposi utca 16/2. szám alatti költségalapú
bérlakást különösen érinti ez a probléma, az ott levő gázkazán rossz állapotban van, a teljes készülék cseréje
javasolt. Egy középkategóriás gázkazán értéke körülbelül bruttó 450.000 Ft, ezen felül felmerül még költségként az
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érintésvédelem, hő-és áramlástechnikai méretezés, valamint az átadás díja, így a gázkazánt érintő összes költség
körülbelül bruttó 550.000 Ft.
A karbantartási terv elfogadása a karbantartási költségeknek az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletébe
való beépítésével történik meg.
 
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az alábbi javaslatok elfogadására.
  
Döntéshozói vélemények

Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság   A Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a

2023. évi Lakáskarbantartási és felújítási tervet.
 
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottság    A Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a

2023. évi Lakáskarbantartási és felújítási tervet.
 
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző
és Közbeszerzési Bizottság    A Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek a

2023. évi Lakáskarbantartási és felújítási tervet.
 
1. döntési javaslat 

"2023. évi Lakáskarbantartási és felújítási terv elfogadása (szociális és szolgálati bérlakások)"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerint fogadja el a Zöldpark Gyomaendrőd
Nonprofit Kft., mint az önkormányzati bérlakások kezelőjének 2023. évi lakáskarbantartási és felújítási tervét a
szociális és szolgálati bérlakásokra vonatkozóan:
 

Lakás Tervezett karbantartási
munkálatok

Tervezett költség

Október 6. ltp. 1. B lph. 4. em. 11.
– szociális bérlakás

Erkélyajtó és ablak csere 490 000.- Ft

Október 6. ltp. 1. A lph. 4. em. 13.
– szolgálati bérlakás

Bejárati ajtó csere 150 000.- Ft

Október 6. ltp. 1. B lph. 1. em. 2.
– szociális bérlakás

Bejárati ajtó csere 150 000.- Ft

Fő út 45/1.
– szolgálati bérlakás

Falvizesedés javítása 150 000.- Ft

Álmos utca 11.
– szolgálati bérlakás

Festési munkák (belső festés,
mázolás)

1 100 000.- Ft

Apponyi utca 24.
– szociális bérlakás

Utcai cserép javítás 110 000.- Ft

Előirányzat az azonnali javításokra, és üzemi költségekre 2 400 000.- Ft
Mindösszesen: 4 550 000.- Ft

 
Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

2. döntési javaslat 

"2023. évi Lakáskarbantartási és felújítási terv elfogadása (költségalapú bérlakások)"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Lakásügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli, hogy a költségalapú bérlakások 2023. évi
karbantartási munkálatainak összegét 5 249 000.- Ft összegben a 2023. költségvetési rendeletében szerepeltetni
kell az alábbiak szerint:
 

Lakás Tervezett karbantartási
munkálatok

Tervezett költség
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Magtárlaposi utca 14/1-4. Tetőfedés javítás 2 349 500.- Ft
Magtárlaposi utca 16/1-4. Tetőfedés javítás 2 349 500.- Ft
Magtárlaposi utca 16/2. Gázkazán csere 550 000.-Ft
Mindösszesen: 5 249 000.- Ft

 

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal
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12. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2023. január 31-i ülésére 

Tárgy: Ingatlan hasznosítása bérlet útján
Készítette: Csényi István
Előterjesztő: Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság: Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, 
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő – testület!

Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, Hősök útja 39. szám alatt lévő un.
„Leánykollégium” épület bérlet útján való hasznosítását meghirdette [384/2022. (X. 27.) önkormányzati határozat]
nyilvános versenyeztetés útján. A hirdetmény megjelent az ingatlan.com, a gyomaenrod.hu weboldalakon, továbbá a
Közös Hivatal hirdető tábláján.  A 2022. december 2.-i árverésre nem volt jelentkező.  

Javasoljuk a Képviselő-testületnek a Gyomaendrőd, Hősök útja 39. szám alatt lévő un. „Leánykollégium” épület
ismételt meghirdetését bérlet útján való hasznosítás céljából változatlan feltételek mellett.

Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.  

Döntéshozói vélemények

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

 A Bizottság javasolja az épület bérlet útján való
hasznosítását.

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság

A Bizottság javasolja az épület bérlet útján való
hasznosítását. 

Döntési javaslat 

"Árverési kiírás"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Gyomaendrőd, Hősök útja 39. szám alatti ingatlan területén lévő volt
leánykollégium épület határozott idejű turisztikai célú haszonbérletére nyílt árverést hirdet meg az alábbi felhívás
szerint:  

Árverési kiírás

Gyomaendrőd Város Önkormányzata nyílt árverést hirdet meg Gyomaendrőd, Hősök útja 39. szám alatt lévő
volt leánykollégium épület turisztikai célú hasznosítására.

Az árverés célja: A versenysemlegesség lehető legteljesebb biztosításával minden jelentkezőnek lehetővé tegye a
sikeres ajánlattételt.

Az árverést kiíró megnevezése és székhelye:
Gyomaendrőd Város Önkormányzata
cím: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
telefon: +36-66/386-122
képviseli: Toldi Balázs polgármester
e-mail: onkormanyzat@gyomaendrod.hu

Az árverés kiírása, meghirdetése

1. A megkötendő szerződés típusa: bérleti szerződés

mailto:onkormanyzat@gyomaendrod.hu
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2. A bérleti jog időtartama: 5 év.
 
3. Az árverési eljárás módja: egyfordulós.
4.  Az árverésen részt vehet:
1. Természetes személy,
2. Azon, a cégnyilvántartásba bejegyzett jogi személy, amely a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1)
pontjában meghatározott átlátható szervezet,
Az árverésen kizárólag az vehet részt, illetve az adhat képviseleti meghatalmazást, akinek a nevére az előleg letétbe
helyezésre került. Továbbá akinek Gyomaendrőd Város Önkormányzata, valamint annak helyi adóhatósága felé
nincs lejárt tartozása a nyilvántartásban.
 
2. A szükséges igazolások.
 
2.1. Magánszemélyek esetében a személyazonosság igazolása.
2.2. Az árverésen résztvevő szervezetnek cégszerűen aláírt módon kell nyilatkoznia az Nvtv. 3. § (1) pontjában
foglaltakról, vagyis az átláthatóságról. A valótlan nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.  
2.3. Cégek esetében az aláírásra és a képviseletre való jogosultság igazolása.
2.4. A köztartozásmentes adózói adatbázisban történő szereplés ténye.
2.5. Amennyiben az árverésen résztvevő nem szerepel az adatbázisban, akkor be kell mutatni, 30 napnál nem
régebbi igazolást, mely szerint nincs lejárt köztartozása a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé.
 
Az árverésen résztvevőnek nem lehet Gyomaendrőd Város Önkormányzata, valamint annak helyi adóhatósága felé
lejárt tartozása.
 
 
4. Az árverési eljárás tárgyát képező ingatlan főbb adatai:
 

Helyrajzi szám Az ingatlan főbb adatai, jellemzői, egyéb megjegyzés
 687 hrsz. Gyomaendrőd, Hősök útja 39.

Korábban leánykollégiumként funkcionált. Műszaki állapota jó.
Az épület hasznos alapterülete: 410,15 m2.
Teljes közművel rendelkezik.
 
Az épület közösségi szálláshely engedéllyel rendelkezik.
A szobákban nincs vizesblokk. A tisztálkodásra közös zuhanyzók vannak
kialakítva. A szálláshely 47 férőhellyel rendelkezik.
 
Az épület helyi védettség alatt ál.

 
5. Az árverés
 
5.1. Helye: Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, Vitéz Váry József terem (Gyomaendrőd, Selyem út 124.)
5.2. Ideje: 2023. március 3. 1000 óra.
 
6. Árverési biztosíték:
6.1. A meghirdetett ingatlanra 300.000,-Ft árverési biztosíték utalását – legkésőbb 2023. március 3.-án 9 óráig - el
kell indítani az Takarékbank Zrt.-nél vezetett 53200125-11062402 számlára, és annak bizonylat másolatát az
árverésen be kell mutatni.
 
6.2. Az árverési eljárás során azon ajánlattevők, akik nem nyertek, azoknak a befizetett előleg visszautalásra kerül.
A nyertes ajánlattevő döntése alapján szintén kérheti az előleg visszautalását, vagy annak beszámítását a bérleti
díjba.
 

Az ellenszolgáltatás, amelynél kedvezőtlenebb ajánlat nem tehető
 
7. A bérleti díj mértéke: 50.000,- Ft/hónap + ÁFA.
 
 
8. A Kiíró felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlattevő a fentiekben rögzítettől alacsonyabb mértékű díjra
nem tehet ajánlatot.
 

Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó előírások
 
9. Az eljárás nyertesének a bérleti díjat a bérbeadó által kibocsátott számla alapján, a kézhezvételtől számított 15
napon belül kell megfizetni.
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Szerződéskötés feltételei

 
10. Az árverés nyertese az értesítést követően 15 napon belül szerződést köt.
 
11. A szerződéskötés egyéb feltételei:
11.1. A bérleti szerződés megkötése a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. §-ban rögzített
feltételek mellett történik.A nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés csak természetes személlyel vagy
átlátható szervezettel köthető
 
11.2. Ha az árverés nyertesével a szerződés megkötése – a szerződéskötésre nyitva álló határidőben – meghiúsul,
vagy a szerződés aláírása után a nyertes ajánlattevő a szerződést nem vagy nem szerződésszerűen teljesíti és
ezért a kiíró a szerződéstől eláll, vagy felmondja azt, úgy a kiíró jogosult a soron következő ajánlattevővel – azonos
feltételek mellett – szerződést kötni, vagy új árverési felhívást közzétenni.
 
11.3. A nyertes ajánlattevő helyébe lépő ajánlattevővel csak akkor köthető szerződés, ha
a) az árverési kiírás erre lehetőséget adott, továbbá
b) az árverés eredményének közlésekor a 2. és 3. helyre rangsorolt ajánlattevőt erről külön értesítették, továbbá
c) a szerződésnek a kiíró által történő – a 11.2 pontban foglalt okok miatti – felmondása vagy attól történő elállása
esetén a szerződéskötéstől számított 6 hónap még nem telt el.
11.4. A bérlő az ingatlanon felújítást, átalakítást különös tekintettel a külső homlokzatra az önkormányzat
engedélyével végezhet.
 

Egyéb információk
 
12. Az árverési felhívás megjelenik: a www.ingatlan.com,  Gyomaendrőd Város honlapján ( www.gyomaendrod.hu)
illetve a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján.
 
13. Az ingatlannal, illetve a pályázati eljárással kapcsolatos felvilágosítást a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati
Hivatal Városüzemeltetési Osztályán lehet kérni munkanapokon 800 és 1400 között (Gyomaendrőd, Selyem út 124.
sz. Telefon: (66) 581-238, email: csenyi@gyomaendrod.hu.).
 
Az ingatlan a helyszínen előre egyeztetett időpontban megtekinthető.
 
Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő – testülete  

Határidők, felelősök:

Határidő: értelem szerint
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István

http://www.ingatlan.com/
http://www.gyomaendrod.hu/
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13. napirendi pont
TÁJÉKOZTATÓ

A Képviselő-testület
2023. január 31-i ülésére 

Tárgy: Önkormányzati ingatlanok hasznosításának az áttekintése
Készítette: Csényi István
Előterjesztő: Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság:
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, 
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, Ügyrendi, 
Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Tisztelt Képviselő - testület!

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és
Esélyegyenlőségi Bizottsága a decemberi ülésén javasolta, hogy az önkormányzati tulajdonú hasznosítható
ingatlanok kerüljenek felmérésre és meghirdetésre, melyet a Képviselő-testület elfogadott.  

Gyomaendrőd Város Önkormányzata kataszteri nyilvántartásában az előterjesztés készítésekor 1622 vagyonelem
van felvezetve. Az Önkormányzat vagyonának túlnyomó többsége, 98%-a törzsvagyon és jelentős része
forgalomképtelen.

Az önkormányzati törvény erejénél fogva a forgalomképtelen vagyon kategóriájába vannak besorolva az utak,
közterek, holtágak, csatornák, árkok, erdők stb. A korlátozottan fogalomképes vagyon kategóriájába az
önkormányzati feladatokat ellátó intézmények épületei, építményei és egyéb létesítményei tartoznak többségében.

Az önkormányzatok önállóságának és működésének alapvető feltétele, hogy feladataik ellátásához szükséges
vagyonnal rendelkezzenek.
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A vagyontárgyak egy része bérlet útján van hasznosítva. A lakásokat a Gyomaendrődi Zöldpark Nonprofit Kft.
üzemelteti. A Sport, valamint civilszervezetek részére ingyenes használat van biztosítva. Egyes közterület részek, és
beépítetlen területek kaszálására engedélyek kerültek kiadásra. Termőföldek, zártkertek pedig pályázatok útján,
illetve a többségi önkormányzati tulajdonban lévő Földkezelő Kft. hasznosításában van. Továbbá a
közmunkaprogramban termőföldek, zárkertek és épületek vannak használatban.
 
A megfelelő funkció nélküli ingatlanok hasznosítása kérelemre, vagy felmérés alapján folyamatosan történik.
Jelenleg is van a gyomaendrod.hu oldalon lista az értékesítésre kijelölt vagyontárgyakról. Ezeket sok alkalommal
hirdettük eredménytelenül. A legutóbbi felmérés 2017. évben készült.
 
A hasznosítás alatt álló és hasznosítható ingatlanok az alábbiak.
 
1.     Bérbeadás útján

Megnevezés Bérleti szerződés
lejárta

Nettó bérleti díj
2022. évben

Szabadság tér 12,58 m2
Buszállomás-trafik

Határozatlan idejű szerződés 6.300,- Ft/hó

Piac és vásárrendezés
Markt-Plus Kft.

2024.12.31. 116.700,- Ft/hó

Kiss Sándor
Erzsébet – liget, 1298 hrsz., 293 m2

Az épület fennállásáig
Földhasználati jog

756.000,- Ft/év

Vaszkó Sándorné
Fő út 173-179. 22,24 m2

Határozatlan időre 11.750,- Ft/hó
 

Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft.
1090, 1293/5, 1295/2, 1298

Határozatlan időre 11.828.000,- Ft/év

Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft.
B-4. kat. termálkút

Határozatlan időre 569.000,- Ft/év

Kossuth út 30., üzlethelyiség, 24,36 m2, Horváth Béla
egyéni vállalkozó

Határozatlan időre 31.900,-Ft/hó

Hétszínvirág-Tüskevár Bt.
Fő út 42.

2024. december 31. napjáig 42.300,-Ft/hó

Gyomaendrődi Város Német Nemzetiségi
Önkormányzata,
Hősök útja 39-43

Határozatlan időre 18.000,-Ft/hó 2022.
szeptember 30-ig. Ezt

követően nem fizet bérleti
díjat

Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Gyomaendrődi
Egyesülete

Határozatlan időre 18.000,-Ft/hó 2022.
szeptember 30-ig. Ezt

követően változó bérleti
díj, amely egyenlő a

tárgyhónap rezsi
kiadásaival

E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft.
Selyem út 124., iroda helyiség
13,50 m2.

Határozatlan idejű szerződés 26.000,- Ft/hó

E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft.
Selyem út 124., iroda helyiség
13,50 m2.

Határozatlan idejű szerződés 26.000,- Ft/hó

Vodafone Magyarország Zrt.
Fő út 173-179. erősáramú helyiség, 15,96 m2
 

Határozatlan idejű szerződés 13.939,- Ft/hó

Nemzeti Agrárkamara
Selyem út 124., földszint iroda helyiség
99,15 m2.

Határozatlan idejű szerződés 150.000,- Ft/hó

Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft.
Erzsébet liget fürdő, 1090, 1293/5, 1295/2 és 1298 hrsz.-ú
ingatlanok

Határozatlan idejű szerződés 11.828.000,- Ft/év

Gyomaendrődi Liget Fürdő Nonprofit Kft.
Liget Söröző és Étterem ingatlan hasznosítási joga

2023. szeptember 30. A bérleti díj bevétel a Kft.-
t illeti

Fő út 210. alatt lévő gyógyszertár
Diadem-Pharma Kft.

Határozatlan idejű Negyedéves nettó
árbevétel 1,2%-ka + Áfa

(1,5 millió Ft körül
változik)
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Tímár Jánosné
Nagylapos, Mester utca 19. vegyes bolt

2023. november 15. Nem fizet bérleti díjat

Cintura Kft.
Szabadság utca 6.

2023. november 30. 30.000,-Ft/hó

Neibort Sándor
Gyomai köztemető temetőőr épület

2023. április 16. 13.000,-Ft/hó

Packeta Hungary Kft.
5 m2 – 5m2 közterülethasználat csomagautomata

Határozatlan idejű 5.000,-Ft/hó

2. Folyamatban lévő bérleti szerződéskötés és pályázati kiírás.

Megnevezés Bérleti szerződés időtartama Nettó bérleti díj
Gimnázium „Leánykollégium” nyílt pályázat
Hősök útja 39.

5 éves szerződés 50.000,- Ft/hó

Magyar Telekom Nyrt.
02420/4 hrsz. 150 m2

8 éves szerződés 800.000,-Ft/év

3. Ingyenes használatban lévő ingatlanok

Megnevezés Szerződés időtartama
Bushido Judo Sportegyesület
Fő út 85.

határozatlan idejű

Gyomaendrődi Judo Klub
Kossuth út 50.

határozatlan idejű

"Hencz Wrestling Kft." Birkózó Sportegyesület
Fő út 81/2.

határozatlan idejű

4. Kaszálási engedélyek

Megnevezés Engedély időtartama
3741/52 hrsz. ipari park területén 1 év
Kondorosi út 1. 8406 hrsz. 7251 m2 szántó 1 év
6189 és 6190 hrsz., Endrőd árvízvédelmi töltés mellett a Képviselő-testület
döntése alapján július hónapban felül lesz vizsgálva a további
hasznosítása

1 év

 
Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti vagyonról szóló törvény felhatalmazása alapján
úgy döntött [25/2012. (IX. 28.) önkormányzati határozat], hogy a 2500 m2 területnagyság felett lévő termőföldeket
forgalomképtelen kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonná minősíti.
 
5. Veteményföldek
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete minden év szeptember hónapban dönt a
veteményezésre kijelölt és egyéb területek bérbeadásáról.

Kimutatás a bérbe adott területekről
 
Ssz. Hrsz. Bérelt terület

nagysága (m2)
Időtartam

      2.      1038/2, 6. parcella 360 1 év
      3.      3415 2570 1 év
      4.    3430 5155 1 év
      6. 1080 4926 1 év

A Képviselő-testület korábban döntött az alábbi belterületi és külterületi ingatlanok hasznosításáról. Ezen ingatlanok
többször voltak hirdetve értékesítésre azonban nem volt jelentkező.
 

Forgalomképes belterületi ingatlanok1.
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Helyrajzi szám Terület nagysága (m2) Cím, egyéb jellemző
1388/2 289 Kert, Kálvin és Keleti utca között
1390/1 81 Kert, Kálvin és Keleti utca között
1390/2 268 Kert, Kálvin és Keleti utca között
1391/1 343 Kálvin J. 14.
1391/2 343 Kert, Kálvin és Keleti utca között
1391/3 339 Kert, Kálvin és Keleti utca között
1391/4 417 Kert, Kálvin és Keleti utca között
3424/2 1250 Újkertsor, beépítetlen terület
5475 592 Juhász Gy. u. 19., üres telek
5723 1066 Polányi u. 71.
6552 745 Vadász u.
6553 675 Vadász u.
6554 632 Vadász u.
6555 638 Vadász u.
6556 573 Táncsics u.
6557 514 Táncsics u.
7507 1191 Vasútsor 11. (Nagylapos)
7523 1162 Mester u. 10. (Nagylapos)
 
Az ingatlanok jellemzése, a helyi építési szabályozás szerinti besorolásuk, valamint a hasznosításuk lehetőségei.
 
Hrsz. Egyéb jellemzők
1388/2; 1390/1; 1390/2;
1391/1;2;3;4

A területek mély fekvésűek, erősen benőttek fával és egyéb növényzettel.
Hasznosításuk erősen korlátozott. Az ingatlanok besorolása a szabályozás szerint
falusias lakóövezet. A valóságban a talaj szerkezete miatt gyakorlatilag csak magas
költségen és megfelelő technológiával lehet építkezni a területen.
 
Korábban ezen ingatlanokon lakóépületek álltak, azonban a belvíz miatt le kellett
azokat bontani.

3524/2 Az ingatlan besorolása a szabályozás szerint „Má” jelű általános mezőgazdasági
terület. A terület karban van tartva. Kis mérete miatt mezőgazdasági művelés esetén
támogatást nem lehet igényelni. Az önkormányzat megfelelő funkció hiányában nem
tudja hasznosítani az ingatlant.
 

5475 Az ingatlan besorolása a szabályozás szerint „Lf” jelű falusias lakóövezet. A teleken
lévő lakóépület bontásra került. A telek többek közt lakóingatlannal beépíthető,
javaslom az értékesítését. A telekre a közművek bekötése biztosított. 

5723 Az ingatlan besorolása a szabályozás szerint „Lf” jelű falusias lakóövezet. A teleken
lévő lakóépület le lett bontava. A telek többek közt lakóingatlannal beépíthető,
javaslom az értékesítését. A telekre a közművek bekötése biztosított. 
 

6552;53;54;55;56;57 Az ingatlanok besorolása a szabályozás szerint „Lf” jelű falusias lakóövezet. A
telkeken lévő lakóépületek bontásra kerültek. A telkek többek közt lakóingatlannal
beépíthetők. A település ezen részén nehéz ingatlant értékesíteni. Az ingatlanokat
több alkalommal hirdettük sikertelenül. Ettől függetlenül meg lehet hirdetni az
értékesítést.
 

7507, 7523 A Nagylapos Mester utca 10. és Vasútsor 11. szám alatti telek ingatlanok besorolása a
szabályozás szerint „Lf” jelű falusias lakóövezet. A telkeken lévő lakóépületek bontásra
kerültek. A telkek többek közt lakóingatlannal beépíthetők. A település ezen részén
nehéz ingatlant értékesíteni. Az ingatlanokat több alkalommal hirdettük sikertelenül.
 
 

 
2500 m2 alatt lévő nem hasznosított zártkerti és külterületi ingatlanok2.

 
Helyrajzi
szám

Művelési ág Minőségi
osztály

Terület
( ha )

Aranykorona
érték

A terület elhelyezkedése
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8652 szántó
(1275/3290)

4 0,1857 4,19 Öregszőlő

9040 szántó 3 0,2021 6,85 Bónom - zug, nem vízparti, töltés
mellett

9186 szántó 4 0,2438 5,51 Bónom - zug, nem vízparti, töltés
mellett

13444 szántó 4 0,2216 5,01 Újkert - sor
13485 szántó 4 0,1543 3,49 Újkert - sor
13510 szántó

(1965/4320)
4 0,1622 3,66 Újkert - sor

15060/3 szántó 6 0,2268 2,77 Bónom - zug külső, út mellett
02724 szántó 4 0,0130 0,29 Madarásztanya, Koplaló
02765/6 szántó 4 0,2431 5,49 Tövishát, csatorna szélén,

gyepmesteri telephez közel
02229/9 gyep (legelő) 2 0,2381 3,71 Szennyvíztelephez közel
02426/17 gyep (legelő) 2 0,0280 0,44 Vitéz düllő
10078 gyümölcsös 2 0,0352 0,92 Endrőd, belterület Polányi út mellet
14051 gyümölcsös 2 0,0647 1,69 Keleti utca, töltés mellett
8083 kert 2 0,0874 2,28 Öregszőlő
13743 kert (76/200) 2 0,0223 0,58 Csepüskert
14008/2 kert 2 0,0266 0,69 Keleti utca, töltés mellett
15057/4 kert 2 0,0836 2,18 Pap - zug, nem vízparti, töltés mellett
15632 kert 2 0,0807 2,11 Dan - zug, nem vízparti
15653 kert 2 0,0915 2,39 Dan - zug, nem vízparti
 
Ezen területek többségét több alkalommal hirdettük eredménytelenül.
 
 
Kérem a Képviselő-testülettől a tájékoztatás megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.   
Döntéshozói vélemények

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság   A Bizottság javasolja a tájékoztató
elfogadását.

 
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság  A Bizottság javasolja a tájékoztató

elfogadását 
 
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi
Bizottság  A Bizottság javasolja a tájékoztató

elfogadását 
 
Döntési javaslat 

"A tájékoztató elfogadása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

 Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzati ingatlanok
hasznosításának áttekintéséről készített tájékoztatót.
Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal
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14. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2023. január 31-i ülésére 

Tárgy: Vételi ajánlat
Készítette: Csényi István
Előterjesztő: Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság: Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, 
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyomaendrőd Város Önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát képezi helyi döntés alapján a
Bónom-zugban található 8943 hrsz.-ú gyümölcsös megnevezésű, 1784 m2 területű 4,66 AK értékű termőföld. A
gyümölcsöst Tímár Attila 5502 Gyomaendrőd, Sóczózugi út 52. szám alatti magánszemély bérli. A bérleti szerződés
2023. június 30. napjával lejár. A földhivatali nyilvántartás 2022. december 20.-i adatai szerint Tímár Attila a
földhasználatot nem jelentette be.

Az ingatlan helyi építési szabályozás szerinti besorolása "Üh1" építési övezet.

„Üh” jelű építési övezet előírásai
12. § (1) Az Üh jelű hétvégi házas övezet területén:
a) Az épületek vízparti telekhatártól legalább 15 m-re, úttengelytől legalább 10 m-re helyezendők el.
b) Az építési telkek újonnan történő beépítésére vonatkozó paramétereit az építési övezeti jel tartalmazza.
c) Tömör kerítés nem építhető
d) Közműellátás szintje: teljes, kivétel külterületen, ahol a részleges közművesítettség is elégséges.
e) Sz (szabadon álló) jelű beépítési mód esetén a beépítés 12 m telekszélességig szabadon álló, 9 m
telekszélességig az adottságok függvényében ikres, vagy oldalhatáron álló. A 9 m-nél keskenyebb telek újonnan
nem építhető be.
f) K (kialakult) jelű beépítési mérték és telekterület esetén új épületet a meglévő épületek figyelembe vételével, az
illeszkedés szabályai szerinti építési helyen szabad építeni.

(2) Az Üh jelű építési övezetekben új építés esetén a következő paraméterek biztosítandók:

 Jel
 Övezeti jel  Beépítési

mód
 Max.
beépítettség
(%)

 Min/max
építmény-
magasság
(m)

 Min.
telekterület
(m2)

 Min.
zöldfelület
(%)

 Előkert
min (m)

 Oldalkert
min (m)

 Hátsókert
min.(m)

 Üh1 Üh Sz  10  Szabadonálló  10  4,5  800  60  5  3  15
 4,5 800 

Tímár Attila kérelmet nyújtott be a 8943 hrsz.-ú ingatlan zártkerti művelés alóli kivonásához, majd ezt követően pedig
a megvásárlásához.

A Nemzeti Vagyonról szóló törvény ezen típusú ingatlanokat nem sorolja a törzsvagyonba. Ennek megfelelően a
Képviselő-testületnek van lehetősége a forgalomképes üzleti vagyon kategóriájába átsorolni az ingatlant.

Amennyiben a Képviselő-testület értékesíteni kívánja az ingatlant akkor az alábbi lehetőségek vannak.

Jogszabályi feltételek
1. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 10. §-a (Továbbiakban: Földforgalmi
törvény) értelmében, ha a törvény másként nem rendelkezik, a föld tulajdonjogát belföldi természetes személy és
tagállami állampolgár szerezheti meg.

2. A földművesnek nem minősülő belföldi természetes személy és tagállami állampolgár akkor szerezheti meg a föld
tulajdonjogát, ha a birtokában álló föld területnagysága a megszerezni kívánt föld területnagyságával együtt nem
haladja meg az 1 hektárt. A földhivatali nyilvántartás 2022. december 20.-i adatai szerint Tímár Attila a
földhasználatot nem jelentette be.

3. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog gyakorlásának
szabályairól szóló 10/2018. (II.27.) önkormányzati rendelete értelmében az önkormányzati vagyon elidegenítése a
(2) bekezdésben meghatározott esetek kivételével versenyeztetési eljárás útján a legmagasabb összegű ajánlat
értékelési szempontja alapján történik, vagy összességében a legelőnyösebb ajánlat értékelési szempontja alapján
történik.
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A (2) bekezdés megengedi a versenyeztetés mellőzését amennyiben az ingatlanvagyon egyedi forgalmi értéke nem
éri el a nettó 5 millió Ft-ot.
 
4. A zártkerti művelés alól való kivonása esetén az ingatlan értékesítésénél nem kell alkalmazni a Földforgalmi
törvény rendelkezéseit. Így egy ilyen ingatlan adásvétele is a megszokott módon zajlik, nem kell számolni a több
hónapos, vagy akár egy éves határidőkkel.
 
 
Az értékesítés feltételeinek áttekintése:
1. A Képviselő-testületnek ki kell vonni a korlátozottan forgalomképes törzsvagyon kategóriából az ingatlant és
átminősíteni egyéb forgalomképes vagyonelemmé.
2. Az ingatlan nyílt árverésen történő értékesítése során a versenyeztetéssel a legjobb ajánlat érhető el akár
termőföldként, akár művelés alól kivett zártkertként történik meg.
3. Ha művelés alatt lévő zártkerti termőföldként értékesítjük, akkor a Földforgalmi törvény adásvételre előírt
szabályozásai szerint kell eljárni és a hirdetményt 60 napra ki kell függeszteni.
4. Amennyiben az értékesítést megelőzi a zártkert művelés alóli kivonása, akkor annak költségeit a vevőnek kell
vállalni a vételáron felül.
 
Javasoljuk az ingatlan kivonását a korlátozottan forgalomképtelen törzsvagyon kategóriából és az egyéb
forgalomképes vagyonelemmé történő átminősítést, továbbá a földbérlő kérelmének helyt adva az ingatlan zártkerti
művelés alóli kivonását. A kivonás költségeit a bérlő viseli. A kivonást követően pedig az értékesítés versenyeztetési
feltételeinek beterjesztését a Képviselő-testület elé.
 
Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását.  

Döntéshozói vélemények

Városfenntartó, Környezetvédelmi és
Mezőgazdasági Bizottság   A Bizottság javasolja az ingatlan zártkerti művelés alóli

kivonását, illetve a versenyeztetés útján való értékesítését.
 
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző
és Közbeszerzési Bizottság  A Bizottság javasolja az ingatlan zártkerti művelés alóli

kivonását, illetve a versenyeztetés útján való értékesítését. 
 
1. döntési javaslat 

"Az ingatlan átminősítése és kijelölése értékesítésre"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrőd, Bónom-zugban lévő 8943 hrsz.-ú
1784 m2 területű, 4,66 AK értékű gyümölcsös művelési ágú korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba tartozó
zártkerti ingatlant átminősíti forgalomképes üzleti vagyonná, és kijelöli nyílt versenyeztetéssel történő értékesítésre. 

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nyílt versenyeztetés feltételeit a zártkerti művelési eljárás
jogerőre emelkedése után a soron következő ülésén tárgyalja meg. 

Határidők, felelősök:

Határidő: értelem szerint
Felelős: Toldi Balázs
Hivatali felelős: Csényi István

2. döntési javaslat 

"Hozzájárulás az ingatlan zártkerti művelés alóli kivonásához"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Tímár Attila (5502 Gyomaendrőd, Sóczózugi út 52.)
földbérlő kérelmének helyt adva a Gyomaendrőd, Bónom-zugban lévő 8943 hrsz.-ú 1784 m2 területű, 4,66 AK
értékű gyümölcsös művelési ágú zártkerti termőföld  zártkerti művelés alóli kivonásához hozzájárul. A zártkerti
művelés alóli kivonás eljárás költségeit Tímár Attila földbérlő viseli.  



64

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal











_________________________________________________________________  
    HRSZ  JEL   Müv.ág        Min.oszt.           Terület(ha.m2)       Kat.jöv.   
 
_________________________________________________________________  
    8943/      
          .   gyümölcsös             2             0.1784                4.66                    
_________________________________________________________________   
                                    ÖSSZESEN:      0.1784                4.66           
  
         Cím: . 
  
   Szolgalmi jog, Jogi jelleg, Szöveges hivatkozás 
          Sorszám: 2 Bejegyző határozat: 35295/2012.11.07   
          Művelési ág változás 
  
   Tulajdonosi adatok 
          Sorszám: 1      Bejegyző határozat: 43480/1990.11.29 
          Tul.hányad: 1/1                       
          Szerz.jogcím: tulajdonba adás 1990.évi LXV.Tv. 
          Név: GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
          Jogállás: tulajdonos 
          Cím: 5500 GYOMAENDRŐD, Selyem út 124 
  



2022.12.20

                                             I.
 
A földhasználó adatai:
Név: GYOMAENDRÕD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA                                  Azon.:0407000003012282
Törzsszám: 9005847
Cím: 5500. GYOMAENDRÕD Selyem út 124
 
                                           II.
 
A használt földterület adatai:
 
 
GYOMAENDRÕD zártkert 8943
-------------------------
  Használat jogcíme: Saját tulajdon
  Használat kezdete: 2007.07.01
  Bejelentés iktatószáma: 701002/1/2007/2007.07.20
  -----------------------------------Alrészlet adatok-----------------------------------
  Alr.     mûvelési ág(kivett megn.)                     min.   terület        kat.jöv.
  jel                                                    oszt.  (ha.m2)          (AK)
        szántó                                           2       0.1784          7.44
  ------------------------------------------------------------------------------------------
  Földrészlet összes terület:                                    0.1784          7.44
  ------------------------------------------------------------------------------------------
  Összes használt terület:                                       0.1784          7.44

Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatali Fõosztály Földhivatali Osztály 7.
Gyomaendrõd Kossuth út 45. Oldal: 1 / 1

Megrendelés szám:770001/1140/2022

E-hiteles földhasználati lap - Részleges másolat



8943 hrsz. elhelyezkedése 
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15. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2023. január 31-i ülésére 

Tárgy: Határozat módosítása
Készítette: Csényi István
Előterjesztő: Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság: Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság, 
Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság a Magyar Állam képviseletében vízgazdálkodási közfeladatok ellátásához kéri
tulajdonba az általuk üzemeltetett, de az önkormányzat tulajdonában lévő vízilétesítmény szakaszokhoz tartozó az
alábbiakban részletezett ingatlanokat.

A tulajdonba kért ingatlanok adatai.

Helyrajzi szám Megnevezés Terület m2
0140 kivett, út 2481
01274 kivett, csatorna 3922
02209/1 kivett, csatorna 1034

A Képviselő-testület határozatot [80/2022. (II. 24.) Gye. Kt. határozat] hozott az ingatlanok ingyenes
vagyonátadására az alábbi tartalommal.

„Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 0140 helyrajzi számú, kivett, út megnevezésű, 2481
m2 nagyságú, a 01274 helyrajzi számú, kivett, csatorna megnevezésű, 3922 m2 területű valamint a 02209/1
helyrajzi számú, kivett, csatorna megnevezésű, 1034 m2 területű ingatlanokat vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVII. törvény 16. § (1) bekezdése alapján a vizek kártételei elleni védelem érdekében a vízkárelhárítási tevékenység
közérdekű feladatok ellátásához ingyenesen a Magyar Állam tulajdonába adja. 

A terület ingyenes vagyonátadása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdése 11. pontjában meghatározott helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás
közfeladatok ellátása érdekében történik.

Az ingatlan ingyenes vagyonátadásának jogszabályi alapja: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 108. §. (2) bekezdés a) pontja valamint az (5) bekezdés, illetve a nemzeti vagyonról szóló 2011.
évi CXCVI. törvényben 14. § (1) bekezdése.

Az ingyenes vagyonátadási szerződés elkészíttetése, az ügyvédi költség valamint a földhivatali eljárás díjai a
Magyar Államot terhelik

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az ingyenes
vagyonátadáshoz szükséges jognyilatkozatok megtételére.”  

A vagyonátadási eljárás egyeztetései során a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. az önkormányzati határozat
kiegészítését kérte. A kérés egyeztetve lett az önkormányzat jogi képviselőjével. A határozat kiegészítésére irányuló
kérés az előterjesztés mellékletét képezi.

A vagyonátadás zavartalan végrehajtása érdekében a kérelemnek megfelelően javaslom a Képviselő-testületnek a
80/2022. (II. 24.) Gye. Kt. határozat módosítását.

Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a döntési javaslat elfogadását. 

Döntéshozói vélemények

Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és
Közbeszerzési Bizottság

 A Bizottság javasolja a határozat módosítás
elfogadását.
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Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági
Bizottság  A Bizottság javasolja a határozat módosítás

elfogadását. 
 
Döntési javaslat 

"Határozat módosítás"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Önkormányzati vagyoni ügyek
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 0140 helyrajzi számú, kivett, út megnevezésű, 2481
m2 nagyságú, a 01274 helyrajzi számú, kivett, csatorna megnevezésű, 3922 m2 területű valamint a 02209/1
helyrajzi számú, kivett, csatorna megnevezésű, 1034 m2 területű ingatlanok Magyar Állam részére történő ingyenes
vagyonátadására hozott 80/2022. (II. 24.) Gye. Kt. határozatát az alábbiak szerint módosítja.
 
"Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 0140 helyrajzi számú, kivett, út megnevezésű, 2481
m2 nagyságú, a 01274 helyrajzi számú, kivett, csatorna megnevezésű, 3922 m2 területű valamint a 02209/1
helyrajzi számú, kivett, csatorna megnevezésű, 1034 m2 területű ingatlanokat (a továbbiakban: ingatlanok) a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 16. § (1) bekezdése alapján a vizek kártételei elleni védelem
érdekében a vízkárelhárítási tevékenység közérdekű feladatok ellátásához ingyenesen a Magyar Állam
tulajdonába adja. 
 
1.   A Gyomaendrőd 02209/1 és 01274 hrsz.-ú „kivett csatorna”, valamint a 0140 hrsz.-ú „kivett út” megnevezésű
ingatlanok Gyomaendrőd Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló 10/2018. (II.27.) önkormányzati rendelete alapján az önkormányzat
forgalomképtelen törzsvagyonát képezik.
 
2.   Az ingatlanok ingyenes vagyonátadása az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatainak ellátását nem
veszélyeztetheti, kötelező önkormányzati feladat ellátásához, a nemzeti köznevelésről szóló törvényben
meghatározott önkormányzati köznevelési feladathoz vagy ezek finanszírozási forrásának biztosításához, vagy az
önkormányzati költségvetési bevételi előirányzatok teljesítéséhez nem szükségesek.
 
3.   Az ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerülésekor az ingatlanokhoz kapcsolódóan részben vagy egészben á
ltalános forgalmi adó levonási jog a Gyomaendrőd Város Önkormányzatát nem illeti meg, így az ingyenes
tulajdonba adás az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 11. §-ban foglaltak alapján mentes az
általános forgalmi adó alól.
 
 
4.   A terület ingyenes vagyonátadása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdése 11. pontjában meghatározott helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás,
vízkárelhárítás közfeladatok ellátása érdekében történik.
 
5.   A Gyomaendrőd 01274 és a 02209/1 hrsz. alatti „kivett csatorna” megnevezésű ingatlanoknak a Magyar Állam
javára történő ingyenes vagyonátadása az Önkormányzat feladatának az állami feladatként történő
megállapítására tekintettel kerül sor.
A Gyomaendrőd 0140 hrsz.-ú ingatlan ingyenes átruházása a közfeladat ellátását nem veszélyezteti.
 
6.   A Gyomaendrőd 0140 és 02209/1 hrsz.-ú ingatlanok a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. II.
törvény 12/D §-a alapján kerültek az önkormányzat tulajdonába, míg a 01274 hrsz.-ú ingatlan pedig a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény alapján.
 
7.   Az ingyenes vagyonátadási szerződés elkészíttetése, az ügyvédi költség, valamint a földhivatali eljárás díjai a
Magyar Államot terhelik.

Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal



 

 

 

 

 

 

Tárgy: Megkeresés a 80/2022. (II. 24.) Gye. Kt. határozat kiegészítése 

tárgyában. 

Melléklet: - 

 

 

 

Toldi Balázs  

polgármester  

 

Gyomaendrőd Város Önkormányzata  

Gyomaendrőd  

Selyem u. 124.  

5500  

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

   

Tájékoztatom, hogy a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság (a továbbiakban: 

Igazgatóság) 2022. év január hónap 26. napján a K-9612-027/2021. iktatási 

alszámon kelt levelével megkeresete a Gyomaendrőd Város Önkormányzatát 

(a továbbiakban: Önkormányzat) az Önkormányzat kizárólagos 

tulajdonában lévő alábbi ingatlanok állami tulajdonba, illetve 

Igazgatóságunk vagyonkezelésébe kerülése érdekében: 

 

Gyomaendrőd 02209/1 hrsz.-ú „kivett csatorna” megjelölésű ingatlan  

(természetben: Hornok – Csatorna) 

Gyomaendrőd 01274 hrsz.-ú „kivett csatorna” megjelölésű ingatlan 

(természetben: VI-9 - Csatorna) 

Gyomaendrőd 0140 hrsz.-ú „kivett út” megjelölésű ingatlan 

(természetben: Nyugati II. mellékág) 

 

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 107. §-a alapján a 80/2022. (II. 24.) Gye. Kt. határozatában 

hozzájárult a nevezett ingatlanok ingyenes vagyonátadásához. 

 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) felhívta 

Igazgatóságunk figyelmét arra, hogy a 80/2022. (II. 24.) Gye. Kt. határozat 

nem felel meg a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, amelyre 

tekintettel Igazgatóságunk a 2022. 09. 27. napján kelt K-9612-054/2022. 

ügyiratszámú levelének megküldésével, az abban foglaltaknak megfelelően 

a 80/2022. (II. 24.) Gye. Kt. határozat kiegészítésére és ezen határozat egy 

eredeti aláírt, lebélyegzett példányának az Igazgatóságunk részére történő 

megküldésére hívta fel az Önkormányzatot. 

 

A Tisztelt Önkormányzat Igazgatóságunk 2022. 09. 27. napján kelt K-9612-

054/2022. ügyiratszámú megkeresésére a 2022. év október hónap 13. 

napján a IV.115-9/2022. ügyiratszámon megküldte válaszlevelét, amelyet 

Igazgatóságunk az MNV Zrt. részére továbbított jóváhagyás érdekében. 

IGAZGATÁSI ÉS JOGI OSZTÁLY 
 

Dátum: 

2023. 01. 06. 

 

Ügyiratszám: 

K-9612-066/2023. 

 

Előadó: 

dr. Koléner 

Henriett 

 

Ügyintézőjük: 

Csényi István 

 

Hivatkozási szám: 

IV.115-4/2022. 

IV.115-9/2022. 

 

E-mail: 

kovizig@kovizig.hu 
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Tájékoztatom, hogy az MNV Zrt. a 2022. év október hónap 13. napján a IV.115-9/2022. 

ügyiratszámon megküldött válaszlevelét áttekintette, majd tájékoztatta Igazgatóságunkat 

arról, hogy annak tartalmát nem fogadja el.  

 

Mindezekre tekintettel – az MNV Zrt. adott tárgyban kelt felhívásában foglaltaknak 

megfelelően - kérem, hogy a nevezett ingatlanok ingyenes vagyonátadása érdekében az 

alábbiak figyelembe vételével szíveskedjenek eljárni: 

1. A nevezett ingatlanok vagyonátadása kizárólag az Önkormányzat Képviselő-

testülete által meghozott, ledátumozott, aláírt és lebélyegzett eredeti 

példányú határozat alapján történhet. Ezen előírások alapján a IV.115-9/2022. 

ügyiratszámon megküldött levele nem tekinthető a 80/2022. (II. 24.) Gye. Kt. 

határozat kiegészítésének. 

Mindezen formai előírásokat betartva kérem, hogy a Tisztelt Önkormányzat 

elkészíteni szíveskedjen a 80/2022. (II. 24.) Gye. Kt. határozat kiegészítését.  

 

2. A jelen levél 1. pontjában rögíztett formai előírások betartásával a 80/2022. (II. 

24.) Gye. Kt. határozatot az alábbi pontos tartalommal szükséges 

kiegészíteni: 

2.1. Az Mötv. 108. § (3) bekezdése alapján pontosan az alábbi nyilatkozatot kell 

tennie az Önkormányzatnak az ingyenes vagyonátadás érdekébe: 

 „Az ingyenes vagyonátadás az önkormányzat kötelezően ellátandó 

feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti. Nem adható át különösen az 

olyan vagyonelem, amely valamely kötelező önkormányzati feladat 

ellátásához, a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott 

önkormányzati köznevelési feladathoz vagy ezek finanszírozási forrásának 

biztosításához, vagy az önkormányzati költségvetési bevételi előirányzatok 

teljesítéséhez szükséges.” 

2.2. Az Önkormányzatnak nyilatkoznia kell arról, hogy az ingatlanok 

önkormányzati tulajdonba kerülésekor az ingatlanokhoz kapcsolódóan 

részben vagy egészben általános forgalmi adó levonási jog nem illeti 

meg, így az ingyenes tulajdonba adás az általános forgalmi adóról szóló 

2007. évi CXXVII. törvény 11. §-ban foglaltak alapján mentes az általános 

forgalmi adó alól. 

2.3. Az Mötv. 108. § (4) bekezdése alapján, „A helyi önkormányzat képviselő-

testületének nemzeti vagyon ingyenes átadására vonatkozó határozatában 

meg kell jelölni azt a jogszabályban meghatározott feladatot vagy egyházi 

hitéleti feladatot, amelynek ellátását az átadás elősegíti.” 

Minderre tekintettel a határozatban szükséges megjelölni – konkrét 

jogszabályi hivatkozással – azt a pontos jogszabályban 

meghatározott feladatot, amelynek ellátását az átadás elősegíti. 

 

3. Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat a IV.115-9/2022. ügyiratszámon 

megküldött levelében foglaltak alapján, a jelen vagyonátadással érintett ingatlanok 

a helyi önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonának a részét képezik és a 

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény (a továbbiakban. Nvtv.) 6. § (1) 

bekezdése alapján a helyi önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló nemzeti 

vagyon - a (2)-(3c) és (3e) bekezdésben és a 14. § (1) bekezdésében foglalt 

kivétellel - nem idegeníthető el, a Gyomaendrőd 01274 és a 02209/1 hrsz. alatti 
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„kivett csatorna” megnevezésű ingatlanok esetében a Magyar Állam részére történő 

ingyenes vagyonátadása csak az Nvtv. 14. § (1) bekezdése szerinti feladatátadásra 

történő hivatkozással történhet. 

 

Az Nvtv. 14. § (1) bekezdése a következőkről rendelkezik: 

„Amennyiben törvény a helyi önkormányzat feladatát más helyi önkormányzat 

feladataként vagy állami feladatként, illetve állami feladatot helyi önkormányzat 

feladataként állapít meg, a feladat ellátását közvetlenül szolgáló és ahhoz szükséges 

helyi önkormányzati, illetve állami vagyonnak a feladatot átvevő részére történő 

tulajdonba adása nyilvántartási értéken való átvezetéssel, ingyenesen történik. Ez 

a rendelkezés arra az esetre is vonatkozik, ha az állam vagy az önkormányzat a 

közfeladat részét képező feladatot ad át, és ennek a feladatnak az ellátását 

közvetlenül szolgáló és ahhoz szükséges vagyonelem tulajdonjoga kerül ingyenesen 

átruházásra.”  

 

Minderre tekintettel kérem, hogy a Tisztelt Önkormányzat nyilatkozni 

szíveskedjen arról, hogy a Gyomaendrőd 01274 és a 02209/1 hrsz. alatti 

„kivett csatorna” megnevezésű ingatlanok esetében a Magyar Állam javára 

történő ingyenes vagyonátadása az Önkormányzat feladatának az állami 

feladatként történő megállapítására vagy a feladat átadására tekintettel 

kerül sor. 

 

Tájékoztatom, hogy a Gyomaendrőd 0140 hrsz.-ú ingatlan ingyenes átruházásának 

nincsen akadálya az Nvtv. 6. § (3c) bekezdése alapján, amennyiben a tulajdon 

átruházása a közfeladat ellátását nem veszélyezteti. 

  

4. Kérem, hogy az Önkormányzat a Gyomaendrőd 01274, 02209/1 és a 0140 hrsz.-ú 

ingatlanoknak a vagyonkataszterben szereplő nyilvántartási értékadatait 

Igazgatóságunk részére megküldeni szíveskedjen.  

 

Kérem, hogy a vagyonátadás mihamarabbi lefolytatása érdekében a 80/2022. (II. 24.) 

Gye. Kt. határozat kiegészítésének, valamint a szükséges nyilatkozatoknak egy eredeti 

aláírt példányát papír alapon az Igazgatóság (5700 Gyula, Városház utca 26.) részére 

megküldeni szíveskedjen. 

 

 

 

 

 

 

Tisztelettel 

 

 

 

Szabó János 

igazgató 







 

 

 

 

 

 

Tárgy: Megkeresés 80/2022. (II. 24.) Gye. Kt. határozat módosítása 

tárgyában. 

Melléklet: - 

 

 

 

Toldi Balázs  

polgármester  

 

Gyomaendrőd Város Önkormányzata  

Gyomaendrőd  

Selyem u. 124.  

5500  

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

   

Tájékoztatom, hogy a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság (a továbbiakban: 

Igazgatóság) 2022. év január hónap 26. napján a K-9612-027/2021. iktatási 

alszámon kelt levelével megkeresete a Gyomaendrőd Város Önkormányzatát 

(a továbbiakban: Önkormányzat) az Önkormányzat kizárólagos 

tulajdonában lévő alábbi ingatlanok állami tulajdonba, illetve 

Igazgatóságunk vagyonkezelésébe kerülése érdekében: 

 

Gyomaendrőd 02209/1 hrsz.-ú „kivett csatorna” megjelölésű ingatlan  

(természetben: Hornok – Csatorna) 

Gyomaendrőd 01274 hrsz.-ú „kivett csatorna” megjelölésű ingatlan 

(természetben: VI-9 - Csatorna) 

Gyomaendrőd 0140 hrsz.-ú „kivett út” megjelölésű ingatlan 

(természetben: Nyugati II. mellékág) 

 

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 

Mötv.) 107. §-a alapján a 80/2022. (II. 24.) Gye. Kt. határozatában 

hozzájárult a nevezett ingatlanok ingyenes vagyonátadásához. 

 

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felhívta Igazgatóságunk figyelmét arra, 

hogy a 80/2022. (II. 24.) Gye. Kt. határozat nem felel meg a vonatkozó 

jogszabályi rendelkezéseknek, melyre tekintettel kérem, hogy a nevezett 

határozatot az alábbiak figyelembe vételével módosítani, valamint 

egy eredeti aláírt, lebélyegzett példányban Igazgatóságunk részére 

megküldeni szíveskedjen: 

 

 Az Önkormányzatnak nyilatkoznia kell arról, hogy az ingatlanok nem 

forgalomképtelen vagyonelemek, nem tartoznak az 

Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonába. 

 

IGAZGATÁSI ÉS JOGI OSZTÁLY 
 

Dátum: 

2022. 09. 27. 

 

Ügyiratszám: 

K-9612-054/2022. 

 

Előadó: 

dr. Koléner 

Henriett 

 

Ügyintézőjük: 

Csényi István 

 

Hivatkozási szám: 

IV.115-4/2022. 

 

E-mail: 

kovizig@kovizig.hu 
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 Az Mötv. 42. § 16. pontja alapján „A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható 

át a helyi önkormányzati vagyon tulajdonjogának a 108. § szerinti ingyenes 

átruházására vagy nemzeti vagyon tulajdonjogának ingyenes átvételére vonatkozó 

döntés”. 

 Az Mötv. 108. § (2) bekezdés a) pontja alapján, „A helyi önkormányzat tulajdonában 

álló nemzeti vagyon tulajdonjoga ingyenesen átruházható az állam vagy más helyi 

önkormányzat javára jogszabályban meghatározott közfeladat ellátásának elősegítése 

érdekében”. 

 Az Mötv. 108. § (3) bekezdése alapján „Az ingyenes vagyonátadás az önkormányzat 

kötelezően ellátandó feladatainak ellátását nem veszélyeztetheti. Nem adható át 

különösen az olyan vagyonelem, amely valamely kötelező önkormányzati feladat 

ellátásához, a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott önkormányzati 

köznevelési feladathoz vagy ezek finanszírozási forrásának biztosításához, vagy az 

önkormányzati költségvetési bevételi előirányzatok teljesítéséhez szükséges.” 

Minderre tekintettel a határozatnak tartalmazni kell az adott ingatlanok tekintetében 

azon nemleges nyilatkozatot, miszerint az ingatlanok kötelező önkormányzati 

feladat ellátásához nem szükségesek, az önkormányzati feladat ellátását nem 

veszélyeztetik. 

 Az Mötv. 108. § (4) bekezdése alapján, „A helyi önkormányzat képviselő-testületének 

nemzeti vagyon ingyenes átadására vonatkozó határozatában meg kell jelölni azt a 

jogszabályban meghatározott feladatot vagy egyházi hitéleti feladatot, amelynek 

ellátását az átadás elősegíti.” 

Minderre tekintettel a határozatban szükséges megjelölni – konkrét jogszabályi 

hivatkozással – azt a jogszabályban meghatározott feladatot, amelynek 

ellátását az átadás elősegíti. 

 Az Önkormányzatnak nyilatkoznia kell arról, hogy az ingatlanok önkormányzati 

tulajdonba kerülésekor az ingatlanokhoz kapcsolódóan részben vagy egészben 

általános forgalmi adó levonási jog nem illeti meg, így az ingyenes tulajdonba 

adás az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 11. §-ban foglaltak 

alapján mentes az általános forgalmi adó alól. 

 

Kérem továbbá, hogy a nevezett ingatlanokra vonatkozó értékadatokat - érvényes 

értékbecslést vagy adó-és értékbizonyítványt - Igazgatóságunk részére a módosított 

határozattal egyidejűleg, egy eredeti aláírt, lebélyegzett példányban megküldeni 

szíveskedjen. 

 

 

 

Tisztelettel 

 

 

 

Szabó János 

igazgató 
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16. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület
2023. január 31-i ülésére 

Tárgy: Beszámoló a 2022. évi szúnyoggyérítési feladatok ellátásáról
Készítette: Nagy Réka
Előterjesztő: Toldi Balázs polgármester

Véleményező bizottság: Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, Pénzügyi, 
Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A Körös-völgyi Konzorcium tagtelepüléseinek (Gyomaendrőd, Köröstarcsa, Békésszentandrás, Orosháza, Mezőtúr,
Sarkad, Dévaványa, Ecsegfalva, Szarvas, Csárdaszállás, Hunya) megállapodása értelmében Gyomaendrőd Város
Önkormányzata, mint gesztor közbeszerzési eljárást folytatott le a 2022. évi szúnyoggyérítési feladatok ellátásának
kivitelezésére. A közbeszerzési eljárás eredményeként, a Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete 187/2022.(IV.28.) Gye. Kt. határozata alapján nyertes ajánlattevő a SZEMP-AIR-RSZ-COOP Konzorcium
(6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 43.) (továbbiakban: Vállalkozó) került kihirdetésre. A nyertes Vállalkozó minden
konzorciumi tagtelepüléssel megkötötte a vállalkozási szerződést.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata a közbeszerzési eljárás megindítása előtt beszerzési eljárást folytatott le
szakértői feladatok elvégzésére biológiai és kémiai, földi és légi úton történő szúnyoglárva és imágóirtás komplex
feladatok elvégzéséhez kapcsolódóan. Az entomológus szakértő Betyó János volt a 2022. évben a Konzorcium
tagtelepülésein.

2022. április 12. napján a Nemzeti népegészségügyi Központ (továbbiakban: NNK) közzétett egy szakmai
tájékoztatót „Tájékoztató az engedélyezett irtószerekről és az egészségügyi kártevők elleni védekezés szakmai
irányelveiről”. Ez a szakmai tájékoztató nagyon szigorúan leszabályozta a védekezések végrehajthatóságát,
teljességgel lehetetlenné tette a térségünkben a kémiai védekezés kivitelezését:
- A szakmai tájékoztató 7.1.2. bekezdése előírja, hogy a természetvédelmi védettséget élvező vizes élőhelyektől
legalább 1000 méter védőtávolság megatartása szükséges. A Körös folyó menti településeken (Szarvas, Mezőtúr,
Békésszentandrás, Gyomaendrőd) teljes mértékben ellehetetlenítette a kémiai védekezést.
- Továbbiakban rögzíti, hogy a kezelésre kijelölt területnek azon a részén végezhető el a kémiai szúnyogirtás,
amelynek mérőpontjain 60 csípés/óra/fő mértéket meghaladó szúnyogártalmat mértek a kezelés napján vagy az
előző napon. A 60 csípés óránként percenként egy szúnyogcsípést jelent, a szúnyogok gyors szaporodása miatt,
ennek kivárása jelentős lakossági panaszokat eredményez.
- A 7.5. bekezdésében rögzítésre került, hogy amennyiben a kezelést követő 12 órában esőt jeleztek elő, a kémiai
kezelés nem hajtható végre. A konzorcium által alkalmazott vállalkozó tájékoztatása alapján a kémiai szúnyogirtásra
jelenleg kizárólag piretroid típusú hatóanyagok használhatók fel, melyek hatásideje 15-30 perc, így az előírás
értelmét veszti. 12 órás előrejelzés kötelező figyelembe vétele érdemben akadályozná a végrehajtásokat, a
kezelések indokolatlan elmaradását okoznák.
- A 7.8. bekezdése előírja, hogy a megrendelő nyilatkozata szükséges arra vonatkozóan, hogy a kezelésre kijelölt
területen nem található védett természeti terület. Az Agrárminisztérium Természetvédelemért felelős Helyettes
Államtitkársága által üzemeltetett adatbázis, mely országos szinten tartalmaz minden egyes helyi jelentőségű védett
természeti területet, illetve értéket ingyenesen, mindenki számára elérhető. Az önkormányzatokra hárított további
nyilatkozatok kérése felesleges, nem életszerű.

Számos egyeztetést követően május 20. napján a Körös-völgyi Konzorcium nevében írtunk egy megkeresést dr.
Müller Cecília Országos Tisztifőorvos részére, melyben részletesen kifejtettük, hogy milyen mértékben érintik a
konzorcium területét a bevezetett korlátozások. Kértük, hogy a kiadott szakmai tájékoztatóban lévő ellentmondások
kerüljenek tisztázásra, ugyanakkor kifejtésre került több korlátozás gyakorlati végrehajthatóságának nehézsége.
2022. május 17. napján kiadott NNK határozatban a Deltasect Plus 1,2 ULV és Aqua K-Othrin rovarirtó biocid termék
ideiglenes felhasználási engedélyt kapott november 1. napjáig. (2019. óta egy légi úton kijuttatható irtószer sem
rendelkezett biocid forgalomban hozatali vagy felhasználási engedéllyel Magyarországon.) Az ideiglenes engedély
tartalmazza a szerek felhasználhatóságának feltételeit, mely feltételek a korábban kiadott szakmai tájékoztató
alapján kerültek meghatározásra. 2022. május 27. napján kiadott új NNK határozatban módosításra kerültek az
engedélyezett irtószerek felhasználhatóságának feltételei.

2022. június 1. napján közzétételre került egy módosított szakmai tájékoztató, mely módosította a szúnyoggyérítés
kivitelezésére vonatkozó egyes rendelkezéseket. Kikerült az 1000 m-es védőtávolság, a kötelező 60-as csípésszám
(javaslat lett), és a 12 órán belüli csapadék. Fontos kritériumként megmaradt, hogy a légi úton ULV eljárással
történő, szúnyoggyérítésre felhasználás csak abban az esetben megengedett, ha az adott térségben a
szúnyogártalom extrém mértékűvé válik és ezért a biológiai és földi úton történő irtás már nem eredményes.
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A szerződött Vállalkozó Gyomaendrőd területén nem végzett szúnyoggyérítési munkálatot, mivel az időjárási
körülmények nem tették indokolttá. 
 
A külterületi holtágakon 2022. évben is történt a Vállalkozó által a szúnyoggyérítés. A Holtági egyesületek külön
szerződtek a Vállalkozóval a szúnyoggyérítési feladatok elvégzésére.
A Siratói Környezetvédelmi és Horgász Egyesület összesen 3 alkalommal, a Bónomzug Vizéért Egyesület 1
alkalommal végeztetett földi kémiai gyérítést.
A holtági egyesületek munkáját Önkormányzatunk civil pályázati lehetőséggel segítette, mely keretén belül egy
vállalkozóval szerződött egyesület az elvégzett szúnyoggyérítés díjának 50%-át visszaigényelhette, mely pályázat
keretén belül összesen 170.100 forint támogatásban részesültek.

A szúnyoggyérítési feladatok elvégzésében nagy segítséget nyújtott a Belügyminisztérium Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatósága által irányított központi szúnyoggyérítési program. A program keretein belül
2022. szeptember 7-én végzett földi kémiai meleg ködös szúnyog imágóirtást.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata a 2022. évben nem rendelt meg szúnyoggyérítési munkát a Vállalkozótól. Ami
költség keletkezett a közbeszerzési díjak (hirdetmény közzétételi díj, közbesz. szakértő díj), engedélyek költségei és
az entomológus szakértő díja.

 

Döntéshozói vélemények

Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság  A bizottság a beszámolót elfogadásra
javasolja.

 
Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottság   A bizottság a beszámolót elfogadásra

javasolja.
 
Döntési javaslat 

"Beszámoló elfogadása"

Tervezett döntéstípus: határozat
Tervezett ágazati besorolás: Környezetvédelem
A Képviselő-testület a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt.

  Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi szúnyoggyérítési feladatok elvégzéséről
szóló beszámolót megismerte és elfogadja.  
Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal
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1. BEVEZETÉS 

Az egészségügyi kártevők elleni védekezésre, a kártevők által terjesztett megbetegedések bejelentésére 

számos egészségügyi tárgyú jogszabály vonatkozik. A kártevők irtására, távoltartására, csalogatására 

szolgáló szerek előállítására, forgalomba hozatalára, raktározására, felhasználására vonatkozó 

előírásokat kémiai biztonsági tárgyú rendelkezésekben találjuk meg. Ezeken felül az egészségügyi 

államigazgatási szerv (Nemzeti Népegészségügyi Központ és a Kormányhivatalok), valamint az 

egészségügyi kártevőirtó tevékenységet végzők működésére további jogszabályok vonatkoznak. 

Az egészségügyi kártevők elleni védekezés tehát Magyarországon több irányból szabályozott, ennek 

ellenére a témakörben felmerül számos olyan kérdés, melyre a válasz – összetettsége miatt – nem 

rögzíthető praktikusan még a végrehajtási rendeletek szintjén sem. Kézenfekvőbb, hogy egy külön 

kiadvány fogja össze a szükséges tudnivalókat, mely lehetőséget ad a jogszabályok magyarázatára és 

szakmai információk részletes kifejtésére és ajánlások megfogalmazására, továbbá lehetővé teszi a 

tudományos és technikai fejlődés nyomon követését a vonatkozó jogszabályok rendszeres – és 

különösen hosszadalmas – módosítása nélkül. 

A Tájékoztató gondolata dr. Erdős Gyula főorvostól, az Országos Közegészségügyi Intézet (OKI), majd 

az Országos Epidemiológiai Központ (OEK) Dezinszkciós és Deratizációs Osztályának vezetőjétől 

származik, aki több évtizedes munkásságával meghatározó szerepet töltött be az egészségügyi kártevők 

elleni védekezés jogi szabályozásában, az egészségügyi gázmesterek és a népegészségügyi ellenőrök 

oktatásában, valamint az irtószerek használatának honosításában. Számos általa megfogalmazott előírás 

a mai napig szolgálja a kártevők elleni hatékony és biztonságos védekezést. 

A Tájékoztató első kiadása 1967-ben jelent meg. A kiadvány jelenleg a fertőző betegségek és a 

járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) NM 

rendeleten keresztül illeszkedik a jogszabályi környezetbe. A rendelet 39. § (1) bekezdésének 

megfelelően „A védekezés szakmai irányelveit, az alkalmazható irtószereket és eljárásokat, valamint a 

járási hivatal és a kormányhivatalok feladatait az országos tisztifőorvos által időszakosan kiadott 

„Tájékoztató az engedélyezett irtószerekről és az egészségügyi kártevők elleni védekezés szakmai 

irányelveiről” tartalmazza.” Ezen túlmenően az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint 

gázosítószerekkel végzett tevékenység szabályairól szóló 16/2017. (VIII.7.) EMMI rendelet (a 

továbbiakban: 16/2017. EMMI rendelet) 17. § (4) bekezdése szerint „Az irtószerek szakszerű és 

biztonságos felhasználásával kapcsolatos részletes előírásokat és azok értelmezésének szabályait a 

fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 

miniszteri rendelet alapján az engedélyezett irtószerekről és az egészségügyi kártevők elleni védekezés 

szakmai irányelveiről időszakosan kiadott tájékoztató tartalmazza.” 

Fentieknek megfelelően a Tájékoztató elsődleges célja, hogy a jogszabályokban rögzített előírások 

végrehajtását segítse az egészségügyi kártevők elleni védekezés biztonságos, jogszerű és hatékony 

kivitelezése érdekében. Így a Tájékoztató elsősorban az egészségügyi kártevők elleni védekezésben 

közvetlenül érdekelt, a végrehajtást végző szakembereknek, illetve az irányítást és ellenőrzést gyakorló 

hatóságoknak szól. A Tájékoztató szerkezetét ugyanakkor igyekeztünk úgy kialakítani, hogy tartalma a 

hivatkozott jogszabályok felkeresésével bárki által feldolgozható legyen. Annak érdekében, hogy minél 

szélesebb körben érhessék el az érdeklődők, a kiadvány a korábbiaktól eltérően nem nyomtatott, hanem 

online formában jelenik meg. 
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2. A TÁJÉKOZTATÓ HASZNÁLATA 

A Tájékoztatóban található fogalmakat a vonatkozó jogszabályok értelmező rendelkezései szerinti 

jelentésükben használjuk. A hivatkozott jogszabályi helyek hatályos állapotának megtekintésére a 

Nemzeti Jogszabálytár kereső felületét (https://njt.hu/) ajánljuk. Az EU Parlament, Tanács és Bizottság 

rendeletei legegyszerűbb módon az EUR-Lex portál (https://eur-

lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu) kereső funkciójával tekinthetők meg. 

A Tájékoztató a jogszabályok magyarázata mellett kötelező érvényű előírásokat fogalmaz meg az 

egészségügyi kártevők elleni védekezést végzők számára. Az előírások betartása elengedhetetlen a 

tevékenység szabálykövető műveléséhez. Az itt előírt egyértelmű utasítások elmulasztása egyenlő a 

18/1998. (VI.3.) NM rendelet 39. § (1) bekezdésének és a 16/2017. EMMI rendelet 17. § (4) 

bekezdésének megsértésével, így jogszerűtlenül végzett tevékenységet jelent, mely az ellenőrző 

illetékes hatóság elbírálása szerint szankciókat vonhat maga után. Egyes előírásokat figyelemfelkeltő 

jelleggel szürke szövegdobozokban emeltünk ki. 

A Tájékoztató a kötelezettségek mellett ajánlásokat is megfogalmaz, melyek általánosságban hozzá 

tartoznak a szakszerű kártevőirtási gyakorlathoz, ugyanakkor a kártevőirtást végző személy a helyszíni 

adottságok függvényében mérlegelheti ezeket és indokolt esetben eltérhet az ajánlástól. Egyes 

ajánlásokat figyelemfelkeltő jelleggel zöld szövegdobozokban emeltünk ki. 

3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÁRTEVŐK ELLENI VÉDEKEZÉS ALAPJAI 

3.1. Az egészségügyi kártevő fogalma 

A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről 

szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet (a továbbiakban: 18/1998. NM rendelet) 36. § (2) bekezdése szerint  

egészségügyi kártevőnek minősülnek: 
a) emberen élősködő vérszívó tetvek, 

b) maláriát terjesztő és egyéb vérszívó szúnyogok, 

c) betegséget terjesztő vagy okozó kullancsok és atkák, 

d) embervért is szívó bolhák, 

e) ágyi poloska, 

f) házi légy és egyéb élelmiszert szennyező vagy vérszívó legyek, 

g) csótányok és egyéb élelmiszert szennyező rovarok, 

h) vándor- és házi patkány, 

i) házi egér és a zárt térben megtelepedett egyéb egerek, 

j) az előző, a)-i) pontokban fel nem sorolt bármely állat, amennyiben tömeges előfordulása 

következtében vagy egyéb körülmények miatt közegészségügyi ártalmat okoz, illetőleg járványügyi 

szempontból veszélyt jelent. 

 

Nagyon fontos, hogy az emberi egészség károsításán kívül egyéb szempontból ártalmas állatok (pl. 

növényvédelmi károsítók) elleni védekezésre nem terjed ki a 18/1998. NM rendelet hatálya. 

A j) pont viszonylag gyakran és egyértelműen alkalmazható pl. az ember környezetében fészkelő társas 

redősszárnyú darazsak esetén. Ugyanakkor bizonyos helyzetekben a kártevőirtást igénylő 

magánszemélyek, sőt intézmények számára sem mindig egyértelmű, hogy mi- és milyen mértékben 

minősül egészségügyi ártalomnak. (lásd: 3.2. Az egészségügyi kártevők elleni védekezési kötelezettség) 

https://njt.hu/
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu
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3.2. Az egészségügyi kártevők elleni védekezési kötelezettség 

A védekezési kötelezettségre vonatkozó alapvető szabályokat a 18/1998. NM rendelet 36-39. 

paragrafusai és a 4. melléklete, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 73. és 153. 

paragrafusai határozzák meg. A 18/1998. NM rendelet 4. melléklete tárgyalja a különböző 

létesítményekre, intézményekre vonatkozó speciális előírásokat. 

Különösen körültekintően vizsgáljuk meg a védekezés szükségességét és lehetőségeit olyan kártevőnek 

vélt állatfajok esetén, melyeknek irtására, riasztására külön a Nemzeti Népegészségügyi Központ által 

kiadott módszertani levél nem vonatkozik és engedélyezett biocid termék nem áll rendelkezésre. 

Amennyiben a vonatkozó jogszabályok áttekintése után nem egyértelmű, hogy adott helyzetben 

szükséges/ajánlott/nem szükséges vagy éppen tilos a kártevőnek vélt állatok irtása, a legcélszerűbb 

a területileg illetékes járási hivatalt megkeresni. A járási hivatalok népegészségügyi osztályainak 

munkatársai a helyszíni adottságok figyelembe vételével meghatározzák a teendőket. 

Amennyiben a járási hivatal vagy megyei kormányhivatal részéről merül fel a kérdés, állásfoglalásért a 

Nemzeti Népegészségügyi Központhoz fordulhatnak. 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 43.§ (1) értelmében „Tilos a védett állatfajok 

egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének 

veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.” 

Amennyiben – szélsőséges esetben – szükségessé válik egy védett állattal szembeni védekezés, 

előzetesen a természetvédelmi hatóság engedélyét szükséges megkérni. 

3.3. A védekezés végrehajtásának lehetősége (saját kivitelezés vagy szolgáltatás) 

316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet, a felhasználás szempontjából meghatározza a lakossági 

felhasználó fogalmát. A rendelet 1/A. §. d) pontja szerint „lakossági felhasználó: szabadforgalmú biocid 

terméket alkalmanként, saját célra felhasználó személy.” 

A 18/1998. NM rendelet 36. § (6) bekezdése szerint „A fenntartó a védekezést - ha jogszabály másként 

nem rendelkezik - saját kivitelezésben is elvégezheti, amennyiben rendelkezik az egészségügyi 

kártevőirtás végzéséhez szükséges, jogszabályban előírt személyi és tárgyi feltételekkel. Ennek 

eredménytelensége esetén a járási hivatal elrendeli egészségügyi kártevőirtással hivatásszerűen 

foglalkozó szakvállalkozás igénybevételét.” 

Ez azt jelenti, hogy ha jogszabály másként nem rendelkezik, a fenntartó a lakossági forgalomba szánt 

III. forgalmazási kategóriájú (szabadforgalmú) irtószert, valamint egyéb, nem vegyi védekezési 

módszereket használva, saját ingatlanja területén elvégezheti a kártevőirtást. 

A 18/1998. NM rendelet 4. melléklete rögzíti, hogy egyes létesítményekben pl.: „az élelmiszerek és 

italok előállítására, tárolására, szállítására és forgalmazására szolgáló helyeken (üzemekben, 

üzletekben, raktárakban stb.); a piacokon és a vásárcsarnokokban; a vendéglátó-ipari és közétkeztetési 

egységekben (…) a megelőzési, az ellenőrzési és az ellenőrzés során rovarfertőzöttnek talált helyeken 

szükséges irtási feladatok, továbbá az előre tervezett munkavégzési időpontok programban határozhatók 

meg, amelyet a külön jogszabály szerinti megfelelő szakképesítéssel rendelkező személynek kell 

elkészítenie és működtetnie.” 

Amennyiben a 18/1998. NM rendelet 4. melléklete vagy a járási hivatal azt előírja, úgy kártevőirtó 

szakképzett személynek kell a védekezést végrehajtania. 

Az üzemeltetők a kártevőirtási feladatokat elvégeztethetik (munkaviszony keretében alkalmazott) saját 

szakképzett dolgozójukkal is, ami lehetővé teszi a II. forgalmazási kategóriájú irtószerek felhasználását 

is. A 16/2017 EMMI rendelet szerint szolgáltatónak minősül: az „egészségügyi kártevőirtást végző 

természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amelynek 

személyesen közreműködő tagja vagy munkavállalója gázmester vagy szakképzett személy,”. Vagyis, 

ebben az esetben az üzemeltető szolgáltatónak minősül. Így bejelentést kell, hogy tegyen a járási 

hivatalnál a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (továbbiakban: Kbtv.) 33/A.§ szerint. 



10 

 

Ajánlás: Minél nagyobb méretű egy vállalkozás (épületek mérete, ügyfélforgalom, alkalmazottak 

száma), annál komolyabb feladatot jelent a kártevők elleni hatékony és biztonságos védekezés 

megoldása. Bár a 18/1998. NM rendelet ezt nem írja elő, minden – a háztartásokon kívüli – helyszín, 

létesítmény esetén ajánlott, hogy ott szakképzett személy lássa el a kártevőirtási feladatokat, akár 

alkalmazotti munkaviszony, akár megrendelt szolgáltatás keretei között. 

3.4. A kártevőirtási szolgáltatás 

3.4.1. A kártevőirtó szakképzés 

16/2017. EMMI rendelet értelmező rendelkezései definiálják a felhasználó, szolgáltató, szakképzett 

személy és egészségügyi gázmester fogalmát.  

A szakképzettség megszerzése után a tevékenység jogszerű folytatásához szükséges az egészségügyi 

szakdolgozói nyilvántartásba való felvétel. Az egészségügyért felelős miniszter által szabályozott, 

mérgező termékek felhasználását igénylő szakmai tevékenységek szakmai gyakorlaton alapuló 

elismerésére vonatkozó szabályokról szóló 453/2017. (XII.27.) Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdése 

szerint, „szakmai tevékenység szakmai gyakorlaton alapuló elismerését, illetve az ilyen tevékenység 

tekintetében a szakmai gyakorlatról, továbbá a tevékenység végzésére való jogosultságról szóló igazolás 

kiállítását az Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ) végzi. 

A tevékenység végzésére feljogosító igazolást, vagyis az egészségügyi dolgozók működési 

nyilvántartásába való felvételt az OKFŐ-től lehet kérelmezni. A kérelem formanyomtatványa és az azzal 

kapcsolatos információk a https://www.enkk.hu/index.php/hun/nyilvantartasi-es-tovabbkepzesi-

foosztaly-mukodesi-kartya-tovabbkepzesi-programok/egeszsegugyi-szakdolgozok/mukodesi-

nyilvantartasba-torteno-elso-felvetel honlapon találhatóak. 

A működési nyilvántartást meghatározott időszakonként szükséges megújítani, melyhez pontszerző 

továbbképzést kell teljesíteni. A szakmai továbbképzésben gyakorlati és elméleti pontokat kell szerezni. 

A gyakorlati továbbképzés teljesítéséhez egy képzési ciklusban (5 év) minimum 3 évet kell eltölteni 

adott munkakörben. Előbbi alkalmazottként foglalkoztatott személyek esetén a munkáltató által kiadott 

igazolással, egyéni vállalkozók esetén pedig a megfelelőségi nyilatkozatot (korábban: tevékenységi 

engedély) kibocsátó járási hivatal által kiadott igazolással igazolható. A szakmai továbbképzés egy 

részét „kötelező szakmacsoportos továbbképzéssel” lehet teljesíteni, melyekre a https://szaftex.aeek.hu 

oldalon lehet regisztrálni.  

A továbbképzésről további információ a https://www.enkk.hu/index.php/hun/nyilvantartasi-es-

tovabbkepzesi-foosztaly-mukodesi-kartya-tovabbkepzesi-programok/egeszsegugyi-

szakdolgozok/mukodesi-nyilvantartas-megujitasa honlapon található. 

3.4.2. Kártevőirtási szolgáltatás végzésére való jogosultság 

A Kbtv. 33/A.§ (1) bekezdése szerint: 

„(1) A szolgáltató köteles az egészségügyi kártevőirtó tevékenység folytatására irányuló szándékát az 

egészségügyi államigazgatási szervnek bejelenteni.” (Az államigazgatási szerv ebben az esetben a 

telephely vonatkozásában területi illetékességgel rendelkező járási hivatal.) 

„(2) Az (1) bekezdés szerinti tevékenységet folytató szolgáltatónak meg kell felelnie az e törvény 

felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendeletben meghatározott egyéb feltételeknek. Az 

egészségügyi államigazgatási szerv a bejelentés alapján nyilvántartásba veszi a szolgáltatót, és a 

nyilvántartásba vételtől számított 30 napon belül ellenőrzi a szolgáltatónál a folyatni kívánt tevékenység 

jogszabályoknak való megfelelőségét. A tevékenység gyakorlásának feltétele az egészségügyi 

államigazgatási szerv megfelelőségi nyilatkozata.” 

A 316/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet 21/B. paragrafusa szerint: 

„A kártevőirtó tevékenységre irányuló bejelentés tartalmazza 

a) az egészségügyi kártevőirtó tevékenységet személyesen végző foglalkoztatott személy 

https://www.enkk.hu/index.php/hun/nyilvantartasi-es-tovabbkepzesi-foosztaly-mukodesi-kartya-tovabbkepzesi-programok/egeszsegugyi-szakdolgozok/mukodesi-nyilvantartasba-torteno-elso-felvetel
https://www.enkk.hu/index.php/hun/nyilvantartasi-es-tovabbkepzesi-foosztaly-mukodesi-kartya-tovabbkepzesi-programok/egeszsegugyi-szakdolgozok/mukodesi-nyilvantartasba-torteno-elso-felvetel
https://www.enkk.hu/index.php/hun/nyilvantartasi-es-tovabbkepzesi-foosztaly-mukodesi-kartya-tovabbkepzesi-programok/egeszsegugyi-szakdolgozok/mukodesi-nyilvantartasba-torteno-elso-felvetel
https://szaftex.aeek.hu/
https://www.enkk.hu/index.php/hun/nyilvantartasi-es-tovabbkepzesi-foosztaly-mukodesi-kartya-tovabbkepzesi-programok/egeszsegugyi-szakdolgozok/mukodesi-nyilvantartas-megujitasa
https://www.enkk.hu/index.php/hun/nyilvantartasi-es-tovabbkepzesi-foosztaly-mukodesi-kartya-tovabbkepzesi-programok/egeszsegugyi-szakdolgozok/mukodesi-nyilvantartas-megujitasa
https://www.enkk.hu/index.php/hun/nyilvantartasi-es-tovabbkepzesi-foosztaly-mukodesi-kartya-tovabbkepzesi-programok/egeszsegugyi-szakdolgozok/mukodesi-nyilvantartas-megujitasa
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aa) nevét és születési idejét, valamint 

ab) szakképzettségét igazoló oklevele, bizonyítványa számát, kiállítója megnevezését, vagy akinek 

szakmai gyakorlatát a feladatra kijelölt szerv vagy hatóság az egészségügyi miniszter által szabályozott, 

mérgező termékek felhasználását igénylő szakmai tevékenységek szakmai gyakorlaton alapuló 

elismeréséről szóló rendeletben foglaltak szerint elismerte az erről szóló határozat számát, kiállításának 

időpontját, valamint 

b) a szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy az egészségügyi kártevőirtó tevékenységet vagy valamely 

résztevékenységet csak az a) pont szerinti foglalkoztatott személy végzi.” 

3.4.3. Irtószer felhasználási engedély 

A 16/2017. EMMI rendelet 16.§ (3) bekezdése szerint „Az I. forgalmi kategóriájú irtószerrel 

élelmiszeripari és élelmiszerkereskedelmi üzemekben, üzletekben, raktárakban, vendéglátóipari 

egységekben, közétkeztetési helyeken, valamint egészségügyi és gyermekvédelmi intézményekben 

egészségügyi kártevőirtást a gázmester is csak a felhasználás helye szerint illetékes járási hivatalnak 

esetenként vagy meghatározott időre kiadott irtószer-felhasználási engedélyével, az abban megszabott 

feltételek megtartása mellett végezhet.” 

Az engedély kiadása iránt kérelmet a felhasználás helye szerint illetékes járási hivatalnak kell 

benyújtani, mellyel egyidejűleg igazgatási szolgáltatási díjat kell megfizetni. A kérelemben közölni kell: 

 a felhasználás helyét (megnevezés, cím), 

 a felhasználni kívánt irtószert, 

 a felhasználás gyakoriságát, 

 a felhasználásra jogosult szakképesített személy nevét. 

4. BIOCID TERMÉKEK, IRTÓSZEREK ÉS IRTÓSZERNEK NEM MINŐSÜLŐ 

VÉDEKEZÉSI ELJÁRÁSOK 

4.1. Biocid termék és irtószer fogalma 

A biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 528/2012/EU rendelet határozza meg a 

biocid termék fogalmát. E rendelet alkalmazásában a biocid termék: 

„bármely olyan,  

 egy vagy több hatóanyagból álló, egy vagy több hatóanyagot tartalmazó vagy egy vagy több 

hatóanyagot keletkeztető anyag vagy keverék  

 a felhasználóhoz jutó kiszerelésben,  

 amelynek rendeltetése, hogy károsító szervezeteket a tisztán fizikai vagy mechanikai ráhatáson 

kívüli bármely módon elpusztítson, elriasszon, ártalmatlanná tegyen, hatásuk kifejtésében 

megakadályozzon vagy azokkal szemben más gátló hatást fejtsen ki, 

bármely olyan, az első francia bekezdés hatályán kívül eső anyagokból vagy keverékekből előállított 

anyag vagy keverék, amelynek rendeltetése, hogy károsító szervezeteket a tisztán fizikai vagy mechanikai 

ráhatáson kívüli bármely módon elpusztítson, elriasszon, ártalmatlanná tegyen, hatásuk kifejtésében 

megakadályozzon vagy azokkal szemben más gátló hatást fejtsen ki.” 

A 16/2017. EMMI rendelet meghatározása szerint irtószernek minősül „minden olyan biocid 

hatóanyag és termék, amely egészségügyi kártevőirtásra, illetve védekezésre szolgál” 

Az 528/2012/EU rendelet 22 terméktípusba sorolja a biocid termékeket, ezek közül az alábbi három 

terméktípusban találjuk meg a 16/2017. EMMI rendeletben említett irtószereket. 
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 14. terméktípus: (egerek, patkányok és más rágcsálók elleni védekezésre használt) rágcsálóirtó 

szerek 

 18. terméktípus: (ízeltlábúak pl. rovarok, pókok, rákok elleni védekezésre használt) rovarölő, 

atkaölő és egyéb ízeltlábúak irtására szolgáló szerek 

 19. terméktípus: riasztó- és csalogatószerek 

A 18. és 19. terméktípusban találunk olyan szereket, melyeket nem egészségügyi kártevők, hanem az 

állatokat károsító ízeltlábúak (pl. madártetűatka, alombogár, óvantagok, bögölyök) pusztítására, 

elriasztására használnak. Ezeket az állatgyógyászati termékekről szóló 128/2009. (X.6.) FVM rendelet 

meghatározása szerint állategészségügyi biocid termékeknek nevezzük. 

4.2. A monitorozásra használható, csalogatószert tartalmazó eszközök 

A monitorozásra (kártevők jelenlétének korai észlelésére, az ártalom mértékének meghatározására, a 

kártevők populációjának nyomon követésére) használható eszközök korábban nem minősültek biocid 

termékeknek. A „Manual of Decisions for Implementation of Directive 98/8/EC Concerning the Placing 

on the Market of Biocidal Products” című útmutató 2.5.11.5. bekezdése szerint ezek az eszközök, 

csapdák akkor sem tartoztak a biocidok közé, ha vegyi-biológiai elven ható hatóanyagot tartalmaztak. 

A monitorozó eszközök a szabályozás tekintetében, korábban arra hivatkozva tértek el a biocid 

rovarcsapdáktól, hogy céljuk nem az ártalom csökkentése, hanem az ártalom felmérése. Kétségtelen 

ugyanakkor, hogy a lakosság által használt csapda és a szakember által használt monitorozó eszköz 

gyakran ugyanazt a terméket jelenti. Az elvi különbség, hogy a monitorozási tevékenység egy összetett, 

szakértelmet igénylő feladat. (lásd: 5.4.2. Monitorozás) A Manual of Decisions-t azonban 2015. október 

1-el hatályon kívül helyezték, ezért az 528/2012/EU rendelet alapelve szerint a vegyi-biológia elven 

működő, hatóanyagot tartalmazó monitorozó eszközöket is biocid terméknek kell tekinteni. Ezzel 

összhangban a kimondottan monitorozásra használható biocid termékek II. forgalmazási kategóriájú 

irtó-, riasztó- vagy csalogatószernek minősülnek. 

A magyarországi korábbi gyakorlat szerint, az 528/2012/EU rendelet 89. cikkére hivatkozva a létező 

hatóanyagot tartalmazó monitorozó eszközök, engedélyezés nélkül addig maradhatnak forgalomban az 

ún. átmeneti rendszer szerint, amíg hatóanyagukat felül nem vizsgálják. Ugyanakkor, ezen termékek 

címkéjének is meg kell felelnie a biocid termékek címkézési követelményeinek (38/2003. (VII.7.) 

ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet előírásai). Amennyiben a készítmény veszélyes anyagnak vagy 

keveréknek minősül, úgy a 1272/2008/EK rendelet vonatkozó előírásai is alkalmazandók. Továbbá, a 

316/2013. (VIII.28.) Korm. rendelet 24/B. § (1) bekezdése szerint „ Az e rendelet szerint nem 

engedélyköteles biocid terméket a gyártó vagy a Magyarország területére importáló a méregfelügyeleti 

nyilvántartás, valamint a biocid termékek nyilvántartása céljából a gyártás vagy az import 

megkezdésétől számított 90 napon belül bejelenti az országos tisztifőorvosnak. Ha a biocid termék e 

rendelet szerint csak engedély birtokában forgalmazható, a termék bejelentését a benne található 

hatóanyag vagy hatóanyagok közül az utolsó jóváhagyásának az időpontjáig csak érvényes és hatályos 

engedély birtokában lehet megtenni.” 

Az eljárásról bővebb információ a  

https://www.nnk.gov.hu/index.php/kemiai-biztonsagi-es-kompetens-hatosagi-fo/bejelentes honlapon 

található. 

A kizárólag felülvizsgált hatóanyagokat tartalmazó monitorozó eszközök a többi biocid termékhez 

hasonlóan csak forgalomba hozatali engedélyezést követően árusíthatók és használhatók 

Magyarországon. 

4.3. Biocid terméknek nem minősülő védekezési eszközök 

4.3.1. Növényvédő szerek 

Az egészségügyi kártevőirtás gyakran nehezen vagy egyáltalán nem választható el a raktári kártevők 

elleni védekezéstől. A két tevékenység akár ugyanabban a munkafolyamatban együttesen is történhet, 

ezért szükséges szót ejteni a Tájékoztatóban a raktári kártevők ellen használt növényvédő szerekről is. 

https://www.nnk.gov.hu/index.php/kemiai-biztonsagi-es-kompetens-hatosagi-fo/bejelentes
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A növényvédő szer fogalmát a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és 

a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 1107/2009/EK rendelet definiálja. 

A növényvédő szerekre vonatkozó hazai szabályozást a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. 

(IV. 23.) FVM rendelet és a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának 

engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról 

szóló 89/2004. (V.15.) FVM rendelet tartalmazza. 

Fontos megjegyeznünk, hogy a raktári kártevők elleni védekezés és a 16/2017. EMMI rendelet által 

szabályozott résztevékenységek (pl.: gázosítás) során a növényvédőszerek használatakor is szem előtt 

kell tartani a Tájékoztató előírásait. 

4.3.2. Tisztán fizikai vagy mechanikai ráhatással működő eljárások 

A biocid termék definíciójából kiderül, hogy a tisztán fizikai vagy mechanikai ráhatással működő 

eljárások nem minősülnek biocidnak, sem irtószernek. Némely esetben (pl. nyaktilós egérfogó, UV 

fénycsapda) egyértelmű, hogy pusztán mechanikai hatásról van szó. Más termékek esetén nem mindig 

ennyire világos, hogy minek minősül a termék (pl. olajos filmképzéssel működő szúnyoglárvairtó vagy 

tetűirtó szerek). A fizikai/mechanikai eljárások, készítmények forgalmazása nem kötött külön hatósági 

engedélyhez. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a fizikai módszerek alkalmazása teljesen veszélytelen. 

Másrészről, annak ellenére, hogy jogi értelemben nem minősülnek irtószernek, a fizikai eljárásoknak 

komoly szerepe van a kártevők elleni védekezésben, ezért is említjük őket a Tájékoztatóban. 

Ajánlás: Amennyiben egy potenciális forgalmazó vagy felhasználó egy fizikai/mechanikai elven 

működő, jelen Tájékoztatóban még nem említett fizikai elven működő módszer/irtószer használatát 

kívánja hazánkban bevezetni egészségügyi kártevők elleni védekezésre, a félreértések elkerülése végett 

javasolt a Nemzeti Népegészségügyi Központ előzetes szakvéleményét kérnie. 

4.4. Biocid hatóanyagok 

Az irtószerekben használható hatóanyagok az EU biocid felülvizsgálati programjában szerepelnek. A 

hatóanyagokra vonatkozó legfontosabb információk az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) 

honlapján érhetőek el (https://echa.europa.eu/hu/information-on-chemicals/biocidal-active-substances), 

ahol a hatóanyagok felülvizsgálati státusza, értékelő jelentése és jóváhagyási rendeletei is 

megtekinthetők. 

4.5. Az irtószerek forgalomba hozatala 

Az irtószerek, mint biocid termékek forgalomba hozatala előzetes engedélyhez kötött. Az engedélyezést 

a 528/2012/EU rendelet, valamint a hazai 316/2013. Korm. rendelet előírásai szerint az Országos 

Tisztifőorvos hivatala, a Nemzeti Népegészségügyi Központ végzi. A hatóanyag felülvizsgálati 

státuszától függően az 528/2012/EU rendelet szerinti nemzeti engedélyezési vagy kölcsönös elismerési 

eljárással vagy az úgynevezett átmeneti rendszer szerint engedélyezhető egy termék. A nemzeti 

engedély/kölcsönös elismerési eljárásokról az ECHA honlapján 

(https://echa.europa.eu/hu/regulations/biocidal-products-regulation/authorisation-of-biocidal-products) 

 található bővebb tájékoztatás. Az átmeneti rendszer szerinti engedélyezés menetéről az NNK honlapján 

(https://www.nnk.gov.hu/index.php/kemiai-biztonsagi-es-kompetens-hatosagi-fo/biocid/atmeneti-

idoszak) tájékozódhatnak az ügyfelek.  

Az irtószer forgalomba hozatali engedélyének kiadását követő 90 napon belül a terméket a 316/2013. 

Korm. rendelet 24/B.§ (1) bekezdése szerint a méregfelügyeleti nyilvántartásba a Szakrendszeri 

Információs Rendszer (OSZIR-KBIR) által biztosított módon be kell jelenteni. Az eljárásról bővebb 

információ a https://www.nnk.gov.hu/index.php/kemiai-biztonsagi-es-kompetens-hatosagi-

fo/bejelentes honlapon található. 

https://echa.europa.eu/hu/information-on-chemicals/biocidal-active-substances
https://echa.europa.eu/hu/regulations/biocidal-products-regulation/authorisation-of-biocidal-products
https://www.nnk.gov.hu/index.php/kemiai-biztonsagi-es-kompetens-hatosagi-fo/biocid/atmeneti-idoszak
https://www.nnk.gov.hu/index.php/kemiai-biztonsagi-es-kompetens-hatosagi-fo/biocid/atmeneti-idoszak
https://www.nnk.gov.hu/index.php/kemiai-biztonsagi-es-kompetens-hatosagi-fo/bejelentes
https://www.nnk.gov.hu/index.php/kemiai-biztonsagi-es-kompetens-hatosagi-fo/bejelentes


14 

 

4.6. Az engedélyezett irtószerek nyilvántartása 

A szakképzett személyek felelősségi köréhez hozzá tartozik, hogy kizárólag hatályos forgalomba 

hozatali engedéllyel rendelkező, valamint jogszerűen felhasználható termékeket használjanak. 

A Nemzeti Népegészségügyi Központ a hazánkban forgalomban lévő biocid termékekről és veszélyes 

készítményekről nyilvántartást vezet. Az egészségügyi kártevők irtására (beleértve a csalogatást és 

távoltartást) engedélyezett biocid termékek naprakész listája szűrhető, kereshető formában az 

Irtószerek Kereshető Adatbázisában (továbbiakban: IKA) tekinthető meg. Elérhetősége: 

http://www.oek.hu/ika/. Az IKA-ból a termékek használati utasítása külön letölthető. 

Ajánlás: Az irtószereket nevük alapján és engedélyszámuk alapján azonosítjuk. Amennyiben egy 

engedélyköteles termék csomagolásán nem található meg az engedélyezési szám, a termék nem 

jogszerűen van forgalomban. 

Felhasználás előtt rendszeresen érdemes ellenőrizni, hogy az irtószerraktárban lévő, korábban beszerzett 

biocid termékek még jogszerűen felhasználhatók-e. Előfordulhat, hogy a termék engedélye idő közben 

módosult vagy visszavonásra került. Amennyiben a termék csomagolásán szereplő engedélyezési szám 

eltér a termék IKA-n szereplő hatályos engedély számától, szükséges meggyőződni arról, hogy a termék 

adott engedélyszámú készletei milyen határidőig használhatók fel. Ha az IKA-ban ellentmondást 

tapasztal, vagy kérdése merül fel, a biocide.helpdesk@nnk.gov.hu e-mail címen érdeklődhet. 

Az engedélyezett állategészségügyi felhasználású biocid termékek és növényvédőszerek listája a 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal online nyilvántartásaiban tekinthető meg. 

állategészségügyi biocidok: https://atiportal.nebih.gov.hu/forgallategbiocidok.html 

növényvédőszer adatbázis: https://novenyvedoszer.nebih.gov.hu/Engedelykereso/kereso 

4.7. Irtószerek beszerzése, árusítása 

Az irtószerek beszerzésére és árusítására vonatkozó előírásokat a 16/2017. EMMI rendelet 3. fejezete 

tartalmazza. A forgalmazhatóság általános elveit tekintve a Kbtv. 30. §-a is irányadó: „Veszélyes anyag, 

illetve veszélyes keverék foglalkozás körében történő felhasználás céljából csak a tevékenység végzésére 

jogosult és a veszélyes anyag, illetőleg a veszélyes keverék biztonságos alkalmazására képes olyan 

nagykorú természetes személy vagy jogi személy, illetve a képviseletében eljáró nagykorú személy 

részére szolgáltatható ki, aki (amely) a veszélyes anyag, illetve a veszélyes keverék átvételére való 

jogosultságát hitelt érdemlő módon igazolni tudja.” 

Szakképzett személyeknek az irtószerek beszerzésekor arra is ügyelniük kell, hogy a termék biztonsági 

adatlapja is rendelkezésükre álljon. A biztonsági adatlap – többek között – a vegyszer veszélyeire, a 

mérgezés megelőzésére, balesetek elkerülésére és az esetleges balesetek kezelésére vonatkozó 

kulcsfontosságú információt tartalmaz. A biztonsági adatlap meglétét a hatóság ellenőrzi. 

Adott irtószer/gázosítószer biztonsági adatlapjának meglétéről gondoskodni kell: 

 a vállalkozás telephelyén; 

 a készítmények tárolási helyén (raktárban); 

 szállításkor a szállítmány kísérőjénél; 

 a felhasználási helyén, tehát minden munkavégzés alkalmával. 

Azoknak a személyeknek, akik viszonteladóként szerzik be az irtószert és az irtószert felhasználni nem 

fogják, nem szükséges rendelkezniük kártevőirtásra feljogosító szakképzettséggel, sem működési 

engedéllyel. A veszélyes anyagokat forgalmazó vállalkozásoknak ugyanakkor meg kell felelniük a 

Kbtv. vonatkozó előírásainak és az irtószert a 16/2017. EMMI rendeletben leírtak szerint tárolhatják. 

4.8. Az irtószerek szállítása 

Az irtószerek szállítására vonatkozó előírásokat a 16/2017. EMMI rendelet 4. fejezete tartalmazza. 

http://www.oek.hu/ika/
mailto:biocide.helpdesk@nnk.gov.hu
https://atiportal.nebih.gov.hu/forgallategbiocidok.html
https://novenyvedoszer.nebih.gov.hu/Engedelykereso/kereso
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Az irtószerek, mint veszélyes anyagok szállítására vonatkozó általános előírásokat a Kbtv. IV. fejezete 

határozza meg. A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló megállapodás (ADR) „A” és „B” 

melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről a 387/2021. (VI. 30.) 

Korm. rendelet tartalmaz további előírásokat. 

4.9. Az irtószerek raktározása a felhasználónál 

A veszélyes anyagok tárolására vonatkozó általános előírásokat a Kbtv. IV., VI. és VIII. fejezetei 

határozzák meg, melyek minden veszélyes anyagot tároló személyre vonatkoznak, beleértve a 

forgalmazókat, viszonteladókat is. Az irtószerek raktározására és a méregraktár kialakítására vonatkozó 

részletes előírásokat a 16/2017. EMMI rendelet 5. fejezete tartalmazza. 

A járművek, a személy- vagy tehergépkocsi, illetve az utánfutó az irtószerek és a kijuttató berendezések 

szállítására valók, azonban az eltulajdonítás veszélye miatt irtószerek tárolásra nem használhatók. 

Az irtószer tárolására vonatkozó külön utasítások és a termék eltarthatósági ideje a termék engedélyében 

(így a címkéjén is) megtalálhatók. A termék minősége csak a címkén megadott tárolási körülmények 

biztosítása mellett szavatolható az eltarthatósági idő végéig. 

4.10. Az irtószerek ártalmatlanítása 

Az irtószerek, szermaradékok, csomagolásuk, az irtószerrel szennyezett egyéb anyagok 

ártalmatlanításának módját alapvetően a termék használati utasítása írja elő. 

A kizárólag szakképzett személyek számára forgalomba kerülő irtószerek maradékai nagyon gyakran 

minősülnek veszélyes hulladéknak. A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes 

szabályairól a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet rendelkezik. Az alkalmazottat foglalkoztató 

kártevőirtó szolgáltatónak a 16/2017. EMMI rendelet 2. fejezete szerint részletes munkarendet kell 

készítenie, amely kitér a veszélyes hulladék ártalmatlanításának módjára is. 

Előírás: a lakosság által használt irtószerek hulladékának kezelésekor az alábbiak szerint kell eljárni, 

amennyiben a címke más, szigorúbb megkötést nem tartalmaz: 

A feleslegessé vált vagy lejárt szavatosságú irtószert eredeti csomagolásában szükséges tárolni az 

ártalmatlanításig. A termék maradékát, a termékkel szennyezett csomagolást és az egyéb irtószerrel 

szennyezett hulladékot lehetőség szerint veszélyes hulladékként kell leadni. A veszélyes hulladék 

leadásának lehetőségéről az interneten vagy a helyi önkormányzatnál tájékozódhat a hulladékbirtokos*. 

Amennyiben a hulladékbirtokos meggyőződött róla, hogy a lakóhelyén veszélyes hulladék leadására a 

helyi hulladékkezelő nem biztosít külön lehetőséget, abban az esetben a termék maradéka és a 

csomagolása a kommunális hulladék közé helyezhető. 

(*A hulladékbirtokos kifejezést a 2012. évi CLXXXV. törvény értelmezésében használjuk.) 
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5. A VÉDEKEZÉS SZAKMAI IRÁNYELVEI 

A védekezés fogalma összetett: egyfelől az ártalom megelőzését, másfelől a kártevők elpusztítását 

jelenti. 

Az irtás, a kártevő elpusztítása akkor elsődleges, ha valahol kártevők már megtelepedtek és 

elszaporodtak, mivel azok elpusztításával az akut veszély csökkenthető vagy megszüntethető. Ne 

hagyjuk soha figyelmen kívül azt a körülményt, hogy azon a területen, ahol a kártevők egyszer már 

megjelentek és elszaporodtak, ott kedvező életfeltételeket találtak, így az elvégzett irtás után is lehetőség 

van újbóli megtelepedésükre. Az irtás csak akkor adhat tökéletes eredményt, ha az rendszeresen 

ismétlődik vagy, ha azzal egyidejűleg az ártalom megelőzésére is kellő figyelmet fordítunk. 

A megelőzés során viszont olyan körülményeket alakítunk ki, melyek a kártevők újbóli behatolását 

megnehezítik, vagy ha mégis bekerültek, megtelepedésüket és elszaporodásukat meggátolják. A 

közegészségügy alapelvéből adódóan a megelőzés különösen azért fontos, mert a valóban tartós 

kártevőmentesség csak ezáltal valósítható meg. 

A megelőzés és az irtás tehát a védekezés két – látszólag eltérő, de elválaszthatatlan, és dinamikusan 

egymásba kapcsolódó – módozata. 

A napjainkban egyre nagyobb figyelmet kapó „fenntartható használat” elve a biocid termékek 

tekintetében is megjelenik. Továbbá, az 528/2012/EU rendelet 17. cikke szerint. 

„A rendeltetésszerű felhasználás a fizikai, biológiai, kémiai és egyéb intézkedések együttesének ésszerű 

alkalmazását foglalja magában, amely által a biocid termékek felhasználása a szükséges minimumra 

korlátozható, és amelynek keretében sor kerül a megfelelő óvintézkedések meghozatalára. 

A tagállamok meghozzák az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a nyilvánosságot megfelelően 

tájékoztassák a biocid termékek előnyeiről és kockázatairól, valamint azon lehetőségekről, amelyek 

révén felhasználásuk minimálisra csökkenthető.” 

A fenti alapelvekkel összhangban preferálni kell azokat a módszereket, melyek által az irtószerhasználat 

csökkenthető. 

Ebben a fejezetben a kártevők elleni eredményes védekezés általános szempontjait, az irtószerekkel 

szembeni ellenállóképesség, a rezisztencia késleltetésének lehetőségeit, továbbá a HACCP-rendszer 

keretében a kártevők elleni védekezés gyakorlatát és az integrált kártevőirtás szemléletét ismertetjük. 

5.1. A védekezés általános szempontjai 

A védekezés eredményességét több tényező határozza meg. Ha ezekre nem fordítunk kellő figyelmet, 

akkor az elérhető eredmény kétséges lesz, és a védekezés sokszor csak felesleges munkát és költséget 

jelent.  

A szakmai feltételek logikai sorrendben a következők: 

(1) a kártevő fajának és életmódjának ismerete; 

(2) előzetes szemle végrehajtása; 

(3) a védekezés céljának meghatározása; 

(4) megfelelő módszer(ek) és irtószer(ek) kiválasztása, és amennyiben szükséges, hatósági 

bejelentések megtétele; 

(5) a kiválasztott módszer(ek) kifogástalan technológiával történő végrehajtása; 

(6) meggyőződés az elért eredményről objektív mérési módszerrel; 

(7) az elért eredmény fenntartása, illetve a megelőzés érdekében szükséges intézkedések; 

(8) az egyes résztevékenységek dokumentálása. 
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5.1.1. A kártevő fajának és életmódjának ismerete 

Az ártalmat okozó kártevő meghatározása és életmódjának (pl. fejlődés, szaporodás, táplálkozás, 

sajátosság, terjedés) ismerete a védekezés alapja. Ezért a kártevő faját minden esetben határozzuk, vagy 

határoztassuk meg. Amennyiben az ártalmat egy olyan ízeltlábú okozza, mellyel korábban nem 

találkoztunk, érdemes a biológia-, mezőgazdaság-, kertészmérnök- vagy hasonló szakirányú egyetemi 

tanszékek vagy a Nemzeti Népegészségügyi Központ dezinszekciós és deratizációs egységével 

egyeztetni az állat pontos meghatározása érdekében. 

Ha a kártevő életmódját nem ismerjük kellően, annak szakkönyvekből nézzünk utána. 

A kártevőkkel kapcsolatos ismeretek a Nemzeti Népegészségügyi Központ, valamin jogelődje az 

Országos Epidemiológiai Központ által kiadott módszertani levelekben is megtalálhatók. A módszertani 

levelek az OEK honlapjáról (www.oek.hu → Szakmai információk → Módszertani levelek) tölthetők 

le. 

A kártevő fajáról és a fertőzöttség mértékéről igen gyakran csak az előzetes szemle alkalmával, 

különféle objektív mérési módszerekkel kaphatunk hitelt érdemlő információt. 

5.1.2. Előzetes szemle végrehajtása 

A fertőzött, kezelésre kerülő területet (objektumot) mindig mérjük fel. Ebben a műveletben feltétlenül 

vegyen részt a kivitelező részéről olyan személy, aki az adott kártevő elleni védekezés szakmai 

követelményeivel tisztában van, a megrendelő részéről pedig olyan, aki a kérdéses terület helyi 

sajátosságait jól ismeri és intézkedésre jogosult. 

A terület nagyságát gázosításkor, illetve zárt térben végrehajtott hideg- és szárazköd-képzéskor, ULV-

eljáráskor és füstképzéskor m3-ben, mérgezett csalétek kihelyezésekor, valamint porozás és permetezés 

esetén m2-ben, szabadban alkalmazott aeroszol-képzés (meleg-, hidegköd-képzés, ULV-eljárás) esetén 

pedig hektárban adjuk meg. 

A felmérés adatai alapján az anyag-, eszköz- és munkaerő-szükséglet meghatározható, így azok a 

végrehajtás idejére biztosíthatók. 

A szemle során tisztázzuk: 

 a kezelendő terület sajátosságait, az ott végzett tevékenységet, amelyről – különösen nagyobb 

kiterjedésű objektum esetében – célszerű  alaprajz igénybevételével is tájékozódni; 

 az ártalom jellegét, mértékét és kiterjedését, hogyan jutott be a kérdéses kártevő az adott területre; 

ez munkaszervezési és gazdaságossági okokból is lényeges, de a kiválasztandó módszer(ek) 

szempontjából sem közömbös; 

 az esetleges kártevőgócok előfordulási helyét; 

 a fertőzöttség mértékét, ami adott esetben akár objektív mérési (monitoring) módszerekkel is 

megállapítható; 

 a megrendelő részéről szükséges előkészületeket, így az előzetes takarítás vagy lomtalanítás 

kérdését, a műszaki hiányosságok kijavítását, a kezelésre kijelölt helyiségekbe való bejutás 

lehetőségét és módját; 

 a helyi adottságokat, amelynek keretében a terület műszaki sajátosságait ismerhetjük meg, hogy 

munkavégzéskor könnyen tájékozódjunk; 

 a kezelendő terület nagyságát; 

 a munka végrehajtásának időpontját, valamint 

 a betartandó óvórendszabályokat. 

5.1.3. A védekezés céljának meghatározása 

Mely (minden esetben a kártevő biológiai tulajdonságaitól függően) lehet: 

 maradéktalan elpusztítás, az emberen élősködő vérszívó ektoparaziták (pl. tetvek, ágyi poloska, 

bolha), illetve endoparaziták (pl. rühatka) megjelenésekor, 

 mentesítés, majd az elért mentesség fenntartása, az ember környezetében élő ízeltlábúak (pl. 

http://www.oek.hu/
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csótányok, fáraóhangya) és rágcsálók előfordulásakor, valamint 

 jelentős ártalmat nem okozó, ún. veszélyességi küszöbszint alatt tartás, a szabadban tenyésző, 

fejlődő és élő ízeltlábúak (pl. legyek, szúnyogok), illetve kizárólag a zárt térhez kötődő házi 

poratka irtásakor. 

 a kártevő távoltartása, az ártalom megakadályozása (pl. madarak távol tartása, riasztása) 

5.1.4. Megfelelő módszer(ek) és irtószer(ek) kiválasztása 

A védekezésre mechanikai-fizikai, biológiai-élettani és vegyi módszer-csoportok állnak rendelkezésre, 

amelyeknek előnyeit és hátrányait minden esetben mérlegelnünk kell. 

Irtásra elsősorban a vegyi eljárások felelnek meg, a megelőzésben viszont a mechanikai-fizikai, illetve 

a biológiai-élettani módszerek alkalmazásának lehetőségén kívül nagy jelentősége van az általános 

higiénés rendszabályok betartásának is. 

A különféle módszer-csoportokat gyakran együtt, integráltan célszerű alkalmazni. 

Amennyiben szükséges, az irtószer felhasználási engedélyt meg kell kérni (lásd.: 3.4.3. Irtószer 

felhasználási engedély c. fejezet) vagy az előzetes bejelentéseket meg kell tenni a hatóság felé (16/2017 

EMMI rendelet 16.§). 

5.1.5. A kiválasztott módszer(ek) kifogástalan technológiával történő végrehajtása 

A legjobb eljárás sem adhat megfelelő eredményt, ha azt nem szakszerűen hajtjuk végre, ezért mindig 

arra törekedjünk, hogy a kiválasztott módszer az előírt technológia szerint kerüljön kivitelezésre. 

Az irtószerek felhasználására vonatkozó, az Engedélyezési okiratban feltüntetett, valamint a 

Tájékoztatóban megadott normatívák kötelező érvényűek, amelyek betartása egyrészt az 

eredményességet biztosítja, másrészt az alkalmazás esetleges veszélyességét minimalizálja. 

Az irtószerek felhasználására vonatkozóan, az egészségügyi kártevők elleni védekezést érintő általános 

irányelvek a következők: 

 csak engedélyezett hatóanyagok/készítmények alkalmazhatók, 

 a felhasználás kizárólag az engedélyezési okiratban feltüntetett eljárással történhet, 

 irtószerek növényvédő szerrel történő helyettesítése tilos! 

5.1.6. Meggyőződés az elért eredményről (objektív mérési módszerrel) 

A védekezés hatékonyságát minden esetben állapítsuk meg. A megfelelő eredményről leggyakrabban 

már a kártevő által okozott ártalom megszűnéséből következtethetünk. Az ágyi poloska, csótányok, 

élelmiszer-kártevők és patkányok elleni védekezés eredményességéről különféle objektív mérési 

módszerek győződhetünk meg. 

Az ágyi poloska elleni védekezés során a melegítő egységgel ellátott ragasztós csapda, 

csótánymentesítéskor a kiűzés módszere, illetve az attraktánst/feromont tartalmazó csótánycsapda, 

élelmiszer-kártevők (bogarak-zsizsikek, molyok) esetén a feromonos/ragasztós csapda alkalmazása 

válhat be. Patkánymentesítéskor pedig a mérőkocka, a porszórást követő lábnyomfigyelés vagy a 

próbaetetés használható. 

Ezek az eljárások az elért eredmény mérése mellett a fertőzöttség aktuális mértékének meghatározására 

is alkalmasak. 

5.1.7. Az elért eredmény fenntartása, illetve a megelőzés érdekében szükséges 

intézkedések 

Az elért kártevőmentesség biztosítása igen gyakran a vegyi módszerek ismételt alkalmazását jelenti (pl. 

tartós méregmező felújítása vagy gél használata csótány-, illetve mérgezett csalétek kihelyezése 

patkánymentesítéskor). 

Szükség lehet azonban műszaki jellegű megoldásokra is (pl. patkány- és egérlyukak betömésére stb.). 

Megelőzés céljából, kiemelten az élelmiszeripari objektumokban, fontos a nyílászáró szerkezetek és a 



19 

 

szellőző rendszerek megfelelő védelemmel történő ellátása (pl. háló felhelyezése, légzsilip kialakítása), 

ami a repülő rovarok, a rágcsálók és a madarak bejutását akadályozza meg. 

5.2. A kártevőirtási tevékenység dokumentálása (munkaigazolás) 

Az elvégzett munkafolyamatok és körülmények pontos dokumentálása majdnem annyira fontos, mint a 

tevékenység szakszerű végrehajtása. A kártevőirtási tevékenység dokumentációjának tartalmaznia kell 

minden olyan adatot, amely a helyszínen segíti az ellenőrző hatóság vizsgálatát. A dokumentáció 

alapján legyen elbírálható, hogy a szolgáltató a kártevőirtást jogszerűen és minden szakmai 

szempontot figyelembe véve, megfontoltan végzi. 

Előírás: a szolgáltatónak az elvégzett kártevőirtási tevékenységről nyilvántartást kell vezetnie, mely 

olvashatóan tartalmazza legalább: 

 a szolgáltató nevét, címét, elérhetőségét; 

 az egészségügyi államigazgatási szerv által kiállított megfelelőségi nyilatkozat számát; 

 a felhasznált irtószer megnevezését, 

 a munkavégző nevét és működési nyilvántartási igazolványának számát 

 az irtószer felhasználásnak helyét, időpontját; 

 a munkavégzés célját: megelőzés vagy irtás; 

 az elvégzett védekezésre irányuló tevékenységet kijuttatástechnikát beleértve; 

 a célkártevő megnevezését; 

 a munkavégzés utáni teendőket. 

A dokumentáció egy példányát a felhasználás helyén, egy példányát pedig a szolgáltató 

székhelyén/telephelyén kell a felhasználás idejétől számított 5 évig megőrizni 

A dokumentáció két példányban történő megőrzése egyrészt a hatósági ellenőrzést könnyíti meg, 

másrészt megelőzi a megrendelő és a kivitelező közötti esetleges későbbi nézeteltérést. 

Ajánlás: A nyilvántartás formáját illetően a következő oldalon található, igény szerint bővíthető 

nyomtatványt ajánljuk. Természetesen az ettől való eltérés is megengedett, ha a dokumentum a fent leírt 

adatokat tartalmazza. 

A nagyobb épületek, ipari létesítmények – különösen a minőségirányítási rendszer (pl. HACCP) 

keretében végzett védekezés – esetén ajánlott a nyilvántartáshoz csatolni 

 a szolgáltató által azonosított bejutási helyek, kockázati tényezők felsorolását; 

 a helyszín alaprajzát (térképét), rajta bejelölve a csapdák, etetőhelyek számát és elhelyezkedését; 

 bármely egyéb a szolgáltató által fontosnak tartott körülményt. 
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MINTA  

Kártevőirtási tevékenység (irtószerfelhasználás) munkaigazolása 

szolgáltató neve:  

címe:  

elérhetősége:  

az egészségügyi államigazgatási szerv által kiállított megfelelőségi nyilatkozat  

(korábban: tevékenységi engedély) száma: 

a munkavégző személy neve: 

működési nyilvántartási igazolványának száma: 

(több munkavégző személy esetén bővíthető) 

 

az irtószerfelhasználás helyszíne: 

 

időpontja: 

az elvégzett tevékenység(ek), kijuttatástechnika: 

 

a felhasznált irtószer(ek) megnevezése: 

 

 

a szolgáltató által tett figyelmeztetés, óvintézkedés, a megrendelő részére javasolt 

teendők: 

 

 

a szolgáltató későbbi teendői a helyszínen (amennyiben indokolt): 

 

következő kiszállás várható időpontja (amennyiben indokolt): 

A megrendelő részére a dokumentum egy 

példányban átadásra került. 

□ a helyszínen vagy □ elektronikusan a 

…………………………. e-mail címre a mai 

napon ……..óra ………. perckor 

szolgáltató aláírása vagy cégbélyegzője: 

 

 

A megrendelő részéről igazolom a munka 

elvégzését. Nyilatkozom, hogy a 

dokumentum egy példányát átvettem, a 

dokumentumban rögzített óvintézkedéseket, 

javaslatokat megértettem. Hatósági 

ellenőrzés esetére jelen dokumentumot 

megőrzöm. 

olvasható név: 

aláírás: 
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5.3. Munkakiadás és elszámoltatás 

Szervezett munkavégzés esetén, az adott tevékenységet vezető szakképzett személy kötelessége a 

munkát végző dolgozók eligazítása. Erre főleg akkor van szükség, amikor a helyszíni szemlén nem vett 

részt minden alkalmazott, így közvetlen tapasztalataik adott munkaterület helyi sajátosságairól 

nincsenek. Az eligazításnak ki kell terjednie: 

 a munkaterület nagyságára és esetleges megoszlására,  

 a különleges helyi sajátosságokra, 

 a felhasználásra kerülő készítmény és az alkalmazandó eljárás körülményeire, 

 a megrendelő esetleges különleges kívánalmaira, továbbá  

 az óvórendszabályokra. 

A munka befejezését követően a dolgozókat a munkavégzésről célszerű beszámoltatni, és ennek alapján 

az esetleg szükséges intézkedéseket megtenni. A beszámolás során kell átadni a megrendelővel aláíratott 

munkaigazolást. 

Előzetes munkaprogram elkészítése nagyobb objektumokban (pl. kórházak, irodaépületek, 

élelmiszeripari létesítmények), vagy technológiai szempontból kiemelt jelentőségű épületrészekben (pl. 

raktárakban, malmokban), de kiemelten a minőségirányítási rendszer keretében történő 

munkavégzéskor elengedhetetlen. 

5.4. Preventív védekezés és monitorozó rendszerek 

5.4.1. Preventív védekezés 

A preventív védekezés alapvető célja, hogy adott területre a kártevő ne tudjon bejutni és ártalmat 

ne idézhessen elő. Ennek a célnak elsődlegesen riasztással, és fizikai- mechanikai megoldásokkal lehet 

eleget tenni. 

Ugyanakkor számos élethelyzetben a kártevő bejutása, behurcolása nem előzhető meg. Amennyiben a 

rendelkezésre álló védekezési módszerek a kártevők megjelenését kizárni nem tudják, a preventív 

védekezés rendszerének alkalmasnak kell lennie arra, hogy a területre bejutó kártevők ártalmát 

minimálisra csökkentse és megtelepedésüket, szaporodásukat a védett területen lehetetlenné tegye 
(vagy legalább a lehető legnagyobb mértékben hátráltassa). 

A 18/1998. NM rendelet meghatározza azokat a létesítményeket, ahol a kártevők elleni védekezést a 

kártevő jelenlététől függetlenül fenn kell tartani. Előírásokat és ajánlásokat fogalmazhat meg többek 

között az ellenőrző hatóság, a minőségirányítási szabályozás (pl. HACCP, Szabvány Műveleti Eljárás), 

vagy külön munkaszerződések. 

Az élelmiszeriparban használatos minőségirányítási rendszerek például: 

 Jó Higiéniai Gyakorlat (GHP) 

 MSZ EN ISO 22000 szabvány 

 IFS Food - Standard for assessing product and process compliance in relation to food safety and 

quality 

A hazai szakágazati jó higiéniai gyakorlati útmutatók elérhetőek a https://elelmiszerlanc.kormany.hu/jo-

higieniai-gyakorlat-utmutatok felületen. 

5.4.2. Monitorozás 

A kártevőket megfigyelő (monitoring) rendszer fenntartásának célja lehet a kártevők egyedszámának, 

az ártalom mértékének, a populációk térbeli vagy időbeli alakulásának nyomon követése, illetve az 

ártalom korai észlelése, a kártevőirtási beavatkozás hatékonyságának felmérése stb.. 

A megfelelő színvonalú monitorozáshoz szükséges a kártevők életmódjának pontos ismerete és a mérési 

módszerek tapasztalati alapú ismerete. Fenti készségek a lakossági felhasználóktól nem várhatóak el, 

ezért a monitorozási tevékenység a szakképzett személyek kompetenciája. 

https://elelmiszerlanc.kormany.hu/jo-higieniai-gyakorlat-utmutatok
https://elelmiszerlanc.kormany.hu/jo-higieniai-gyakorlat-utmutatok
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A szakszerű monitorozás alapja, hogy meghatározzuk a tevékenység célját pontosan (mit 

vizsgálunk). A monitorozás módszerét (eszközét, gyakoriságát, helyszínét, idejét stb.) ennek 

megfelelően válasszuk meg. A módszernek magától értetődően alkalmasnak kell lenni a célzott 

adatok megfelelő színvonalú gyűjtésére. Amennyiben az ártalom korai észlelése a cél, az ellenőrzés 

gyakoriságát és idejét úgy kell megválasztani, hogy adott kártevő számottevő ártalmat ne tudjon okozni 

és ne tudjon érdemben szaporodni észlelése előtt. 

Ajánlás: A monitorozás eredményeit olyan formában érdemes rögzíteni, hogy azt ne csak az 

adatrögzítő, hanem adott esetben a megrendelő vagy az ellenőrző hatóság is értelmezni tudja. Nagy 

mennyiségű adat kezeléséhez mindenképpen javasolt szoftverek használata. 

A preventív védekezés és a monitorozás átfedhet pl. védőgyűrűben elhelyezett rágcsálóirtó csalétek, 

melyen az irtószerfogyasztás/rágásnyom megfigyelhető. A monitorozás különben a preventív védekezés 

kiegészítésére szolgál, elsősorban a gazdaságosság és a fenntartható használat alapelvei szerint. 

Megjegyzendő, hogy ameddig jogszabály eltérően nem rendelkezik és a kártevő nincs jelen a védett 

helyszínen, addig a megfelelő módszerrel végzett monitorozás akár ki is válthatja a preventív irtást. 

A kártevőirtási program keretei között végzett monitorozáskor már előzetesen szükséges 

meghatározni (lehetőleg számszerűen) azt a határértéket, amely intézkedéseket von maga után. 
Ilyen intézkedések lehetnek pl. az ellenőrzések gyakoriságának növelése; egy konkrét kártevőirtási 

módszer egyszeri bevetése; vagy minden elérhető védekezési módszer együttes alkalmazása. 

5.5. HACCP-rendszer 

Először a HACCP-rendszer jelentőségének, általános irányelveinek, szervezésének és működtetésének 

fontosabb jellemzőit foglaljuk össze. Ezt követően az élelmiszer-előállítás, -készletezés és -feldolgozás 

(a továbbiakban együtt: élelmiszeripari szakágazatok) területén a jó higiéniai gyakorlat keretében, 

valamint az élelmiszer-forgalmazók, illetve a vendéglátó-ipar egységeiben végrehajtandó egészségügyi 

kártevők elleni védekezésnek a Nemzeti Népegészségügyi Központ által kialakított szakmai irányelveit 

ismertetjük.  

Az élelmiszerekkel szemben támasztott alapvető minőségi követelmény, hogy elfogyasztásuk 

közegészségügyi szempontból biztonságos legyen, amelyet világszerte jogszabályi előírásokban 

rögzítenek. 

A HACCP-rendszer jelentősége és általános irányelvei 

A HACCP elnevezés a tevékenységet jellemző angol szavak kezdőbetűiből összeállított mozaikszó: 

Hazard Analysis Critical Control Point (veszélyelemzés kritikus szabályozási pontjai). Alapelveit az 

élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK rendelet fekteti le. 

 Fogalma: olyan rendszer, amely az élelmiszer-biztonság folyamatában meghatározza a jellemző 

veszélyeket és a szabályozásukra szolgáló intézkedéseket. 

 Célja: a fogyasztók számára biztonságos élelmiszer előállítása és eljuttatása. 

 Feltétele: a jó higiéniai gyakorlat (angolul: Good Hygiene Practice, GHP) és a jó gyártási 

gyakorlat (Good Manufacturing Practice, GMP) maradéktalan teljesítése. 

 Kialakítása: nemzetközileg elfogadott alapelveknek és jogszabályi előírásoknak 

figyelembevételével történik. 

Meghatározza, értékeli és szabályozza: az élelmiszer-biztonság szempontjából jelentős biológiai 

(egészségügyi kártevők) és kémiai (a kártevők elleni védekezésben alkalmazott irtószerek) veszélyeket. 

Lényege: a gondos, jogszabályokban, technológiai utasításokban és ágazati szabályozásokban előírtak 

betartásával zajló termelési, gyártási folyamat lépéseit elemezve feltárja és kezeli mindazokat a 

lehetséges veszélyeket, amelyek a jó higiéniai és gyártási gyakorlat maradéktalan betartása mellett is 

előfordulhatnak. 
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A HACCP-rendszer szervezése és működtetése 

A vállalkozó, illetőleg az általa kijelölt felelős személy (üzemeltető) a tevékenység teljes folyamatának 

biztonságosságáért felel, melynek általános alapkövetelménye a jó higiéniai és gyártási gyakorlat 

maradéktalan teljesítése. 

Ennek érdekében az élelmiszeripar résztvevői: 

 körültekintően válasszák meg az árubeszerzést; 

 gondoskodjanak alkalmas járművel történő áruszállításról; 

 követeljék meg a személyi higiénét célzó előírások betartását; 

 fordítsanak gondot az élelmiszer-higiéné oktatására; 

 legyenek figyelemmel a hulladékgyűjtésre és -kezelésre; 

 szabályozzák a vegyi anyagok tárolását és felhasználását; 

 ne hanyagolják el a berendezések és eszközök rendszeres karbantartását;  

 tartsák be a jó higiéniai gyakorlat alapelveit, melynek keretében: 

 szervezzék meg az egészségügyi kártevők elleni védekezést, 

 dolgozzák ki a folyamatos, illetve időszakos belső higiéniai ellenőrzések rendjét, 

 gondoskodjanak a munkahelyek és eszközök tisztaságának fenntartásáról, 

 biztosítsák a műszaki-higiéniai feltételeket, beleértve az épület, a berendezések és a 

közművek megfelelő állapotát,  

 tárják fel az ellenőrzések során tapasztalt hiányosságokat, 

 határozzák meg a hiányosságok megszüntetését célzó intézkedéseket (az ellenőrzéssel 

megbízottak feladatainak és hatáskörének, illetve a határidők feltüntetésével), valamint  

 írják elő (az ott folyó tevékenység és az objektum sajátosságainak figyelembevételével) az 

ellenőrzések gyakoriságát. 

A vállalkozónak (üzemeltetőnek) a veszélyelemzést, a kritikus ellenőrzőpontokat, a szabályozó 

intézkedéseket, és a felügyelő rendszert meghatározott időközönként, illetőleg a tevékenység 

megváltoztatása esetén felül kell vizsgálnia, szükség szerint azokon (minden esetben dokumentálva!) 

változtatnia kell. 

5.5.1. Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK rendelete az élelmiszer-

higiéniáról 

Az Európai Unió az élelmiszeripari szakágazatok területén az egészségügyi kártevők elleni védekezés 

végrehajtására, illetve a biocidok felhasználására részletes jogszabályi előírásokat nem ad. Az uniós 

rendeletek az erre vonatkozó kötelezettségeket, irányelvként a jó higiéniai gyakorlat keretében, az 

általános feltételek között rögzítik, de annak érdemi végrehajtását az egyes tagállamokra bízzák. 

Európai Uniós előírások: 

Az Unió alábbi rendeletei az összes élelmiszerre vonatkozó általános higiéniai szabályokat, illetve az 

állati eredetű termékekre vonatkozó különleges higiéniai szabályokat határozzák meg. 

Az élelmiszer-higiéniáról szóló 852/2004/EK rendelet: 

E jogszabály III. fejezete rögzíti, hogy a jó higiéniai gyakorlatról szóló nemzeti útmutatókat az 

élelmiszeripari szakágazatok egyes kategóriáinak megfelelően kell kidolgozni. 

A rendeletnek az általános higiéniai rendelkezésekről szóló, I. melléklete A.) részének II. pontja rögzíti, 

hogy az állati és növényi eredetű élelmiszerek védelme érdekében: 

 a kártevők okozta szennyeződéseket meg kell akadályozni, illetve 

 a biocidokat (irtószereket) és a növényvédő szereket (mérgező gázokat!) a jogszabályban előírtak 

szerint kell felhasználni. 

B.) részének 2. pontja pedig olyan nyilvántartás vezetését írja elő, amely információt kell tartalmazzon: 

 az elsődleges termelés és a kapcsolódó műveletek során esetleg felmerülő veszélyekről, valamint  

 a veszélyek szabályozására szolgáló tevékenységek érdekében tett intézkedésekről, ez utóbbin 
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belül:  

 a biocidok (irtószerek) és a növényvédő szerek (mérgező gázok!) helyes használatának nyomon 

követhetőségéről, illetve  

 az egészségügyi kártevők elleni védekezésről. 

A rendelet II. melléklete 

 I. fejezetének 2. pontja: a létesítmények tervezése, elhelyezése és mérete lehetővé kell, tegye a jó 

higiéniai gyakorlat alkalmazását, beleértve a szennyeződések elleni védelmet és különösen a 

kártevők elleni védekezést; 

 II. fejezetének 1. d) pontja: a szabadba nyíló ablakokat, szükség szerint, tisztítás céljából könnyen 

leszerelhető rovarhálóval kell ellátni; 

 III. fejezetének 1. pontja: a mozgó és/vagy ideiglenes előállító és forgalmazó helyek 

létesítményeit úgy kell elhelyezni, tervezni, összeállítani, tisztán és jó karban tartani, hogy 

elkerüljék az egészségügyi kártevők által okozott szennyeződések kockázatát; 

 VI. fejezetének 3. pontja: a hulladéktároló helyeket úgy kell megtervezni és üzemeltetni, hogy az 

élelmiszer-hulladékok és a melléktermékek kártevőmentesek kell, legyenek; 

 IX. fejezetének 4. pontja: az élelmiszerek védelme érdekében az egészségügyi kártevők elleni 

védekezésre szolgáló megfelelő eljárások bevezetése szükséges. 

Az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló 853/2004/EK 

rendelet: 

 Az I. melléklet IX. szakaszának II/2. pontja utal arra, hogy tej raktározására használt helyiségeket 

az egészségügyi kártevők ellen védeni kell. 

 

Hazai jogszabályok: 

A 18/1998. NM rendelet 4. melléklete tartalmazza az élelmiszeripari szakágazatokra vonatkozó külön 

kártevőirtási előírásokat. A 4. mellékletben hivatkozott, szakképzett személy által működtetett 

kártevőirtási program és annak megfelelő dokumentálása biztosítja a védekezés nyomon követhetőségét. 

Az irtószerek (és gázosítószerek) biztonságos és nyomon követhető felhasználására vonatkozó általános 

előírásokat az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerekkel végzett tevékenység 

szabályairól szóló 16/2017. EMMI rendelet 6.,7.,8. és 9. szakaszai tárgyalják. 

5.5.2. A Tájékoztató HACCP rendszerre (élelmiszeripari szakágazatokra, a 

közétkeztetésre és a vendéglátó-iparra) vonatkozó külön előírásai 

Az egészségügyi kártevők megjelenésének veszélye az élelmiszerekkel való szoros kapcsolatukból és 

biológiai sajátosságukból adódik.  

A védekezés itt is összetett fogalmat takar, magában foglalja: 

 a megelőzést,  

 a fertőzöttség alakulásának (jellegzetességének, mértékének és a bejutás módjának) folyamatos 

nyomon követését, (monitorozását),  

 szükség esetén az irtást, valamint  

 az elvégzett tevékenység dokumentálását.  

A védekezés – minden esetben a létesítmény sajátosságainak megfelelően alkalmazandó – legfontosabb 

szempontjai a következők: 

 Az egészségügyi kártevők (ízeltlábúak, rágcsálók, madarak) behatolásának és megtelepedésének 

megakadályozását az épületek, azok nyílászáró szerkezeteinek, szellőztetési rendszereinek 

megfelelő kialakításával, illetőleg alkalmas műszaki feltételekkel (eszközökkel) és azok 

folyamatos karbantartásával kell biztosítani.  

 A létesítmény kerítésén kívül, illetve a kerítéstől számított 50 méteren belül, a rovarok és 

rágcsálók búvóhelyéül szolgáló, illetve elszaporodásukra alkalmas anyagokat (hulladékot, 

szemetet, trágyát stb.) nem szabad tárolni. 
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 A védekezést szakember által készített, tervezett program szerint kell végezni, amelynek 

tartalmaznia kell a megelőzési, az ellenőrzési és az ellenőrzés során fertőzöttnek talált helyeken 

szükségessé váló irtási feladatokat, az előre tervezett ellenőrzési időpontokat. 

 A veszélyeztetett területeken, a kártevők jelenlétét, a kártevő fajától függően, előre rögzített 

program szerint, objektív módszerekkel folyamatosan nyomon kell követni. 

 Megfelelő program hiányában, évente legalább kétszer, a fertőzöttségtől függetlenül irtószeres 

kezelést kell végrehajtani. 

 A kártevőirtást oly módon kell elvégezni, hogy az irtószerek és esetleges szermaradványaik 

az élelmiszer-előállítást, -feldolgozást és -forgalmazást, illetve azok környezetét ne 

veszélyeztessék. 

 A kártevők elleni szervezett megelőzési, ellenőrzési és védekezési tevékenységet (az ellenőrző 

hatóságok által követhetően) úgy kell dokumentálni, hogy abból a létesítmény kártevő-

fertőzöttségének aktuális állapota, illetve a védekezést célzó intézkedés jellege, időpontja, 

valamint a végrehajtó személye megállapítható legyen. 

5.6. Rezisztencia 

Az egészségügyi kártevők elleni védekezésben és a növényvédelemben az egyre fokozódó mennyiségű 

(igen gyakran azonos hatóanyagú!) inszekticid felhasználás, azízeltlábúakban jelentkező 

ellenállóképesség (rezisztencia) kialakulásához vezet, amelyet nem tudunk tartósan kivédeni. 

Az ellenállóképesség (rezisztencia) egy hatóanyaggal vagy hatóanyagcsoporttal szemben, egy 

meghatározott területen élő populációban kialakuló, öröklődő jellegzetesség. A rezisztens 

populáció olyan hatóanyagmennyiséget képes elviselni, amely ugyanazon faj normál érzékenységű 

egyedeit elpusztítja. 

Történelmi példákból látjuk, hogy a kiterjedt és nem megfelelő irtószerhasználat következtében pl. 

klórozott szénhidrogén-származékokkal szemben egy-két évtizeden belül ellenállóvá váltak egyes 

rovarfajok, és használatuk hatástalanná vált. [7.] [8.] Ugyanakkor a napjainkban is széles körben – és 

szinte kizárólagosan alkalmazott piretroid hatóanyagokkal, vagy éppen a véralvadásgátlókkal szemben 

is világszerte több esetben leírták a kártevőkben kialakuló ellenállóképességét. Adott hatóanyagot 

(hatóanyagcsoportot) csak addig alkalmazhatjuk a védekezésben, amíg a hatóanyagokkal szembeni 

ellenállóképesség a kártevőpopulációkban a védekezést lehetetlenné tevő mértékben el nem terjed. 

A hatóanyagok felülvizsgálatának eredményeként főként toxikológai okokból kerülnek kizárásra 

vegyületek, mely a hatóanyagpalettát már önmagában szűkíti. Az irtószerek fenntartható 

használatának alapelvei egyre nagyobb jelentőséget kapnak. Magától értetődő, hogy ehhez hozzá 

tartozik a rezisztencia kialakulásának késleltetése. Nyomon is kell követnünk a kártevők 

irtószerrel szembeni érzékenységét, és amennyiben a rezisztencia gyanúja felmerül, a szükséges 

óvintézkedéseket meg kell tenni. 

5.6.1. A rezisztencia kialakulásában szerepet játszó tényezők 

Azonos kémiai szerkezetű hatóanyagok kiterjedt alkalmazása: Mivel a hasonló szerkezetű 

hatóanyagok (hatóanyagcsoportok) támadáspontja az állatok szervezetében gyakran ugyanaz a molekula 

(molekulák) és ugyanazon élettani folyamat, az ellenállóképesség nem egy hatóanyaggal, hanem az 

összes hasonló szerkezetű hatóanyaggal szemben alakul ki. 

Az expozíció gyakorisága és időtartama: Minél gyakrabban és minél hosszabb ideig használunk egy 

hatóanyagot, annál valószínűbb, hogy az ellenállóképesség kialakul ellene. Pl. a permetezéssel 

kijuttatott méregmezőn a hatóanyag folyamatosan bomlik/felszívódik a felületbe/párolog. A méregmező 

hatásossága ezzel csökken. Azok a kártevők nagyobb eséllyel maradnak életben, melyek alacsonyabb 

dózisú irtószerrel (szubletális mennyiségben) találkoznak. Ez a folyamat elősegíti az ellenállóbb 

egyedek fennmaradását. 

Az adott faj biológiai sajátosságai, elsősorban generációs idejének hossza: Minél gyorsabban 

szaporodik és fejlődik adott kártevő, annál valószínűbb, hogy szelektálódnak közülük az ellenálló 

egyedek. 
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Az adott populációban exponált egyedek száma: Minél több kártevő van kitéve adott hatóanyagnak, 

annál valószínűbb, hogy szelektálódnak közülük az ellenálló egyedek. 

Az érintett populáció elszigeteltsége: Egy irtószeres kezelést túlélő egyedek nagyobb eséllyel 

hordozzák az ellenálló jelleget, mint elpusztult társaik. Egy elszigetelt környezetben pl. zárt épületben 

ezek a már „kiválogatott” egyedek fognak a továbbiakban szaporodni. Az eredmény, hogy utódaik 

fokozott valószínűséggel lesznek ellenállóak az irtószerrel szemben. 

Ezzel szemben feltételezhető, hogy az irtószerrel korábban nem találkozó rovarpopulációban kisebb 

hányadban (vagy nem) fordulnak elő az irtószerrel szemben rezisztens egyedek. A természetesen 

érzékeny egyedekkel összekeveredve szaporodó rezisztens egyedek utódaiban az ellenállóképesség 

jellemzően kevésbé (vagy nem) fejeződik ki. 

5.6.2. A rezisztencia késleltetésének gyakorlati vonatkozású lehetőségei 

 Amennyiben mód van rá, előnyben kell részesíteni a fizikai, mechanikai vagy biológiai, (nem 

vegyi) módszerek alkalmazását; 

 Az irtószerek kijuttatását a szükséges mennyiségre és területre kell korlátozni. Az irtószer 

kijuttatási területét, gyakoriságát és idejét minden esetben adott kártevő biológiai sajátosságának 

figyelembe vételével pontosan be kell határolni; 

 Az irtószereket a használati utasításban előírt dózissal kell kijuttatni; 

 Eltérő szerkezetű vegyületet tartalmazó formulációk váltakozó vagy együttes alkalmazására (az 

ún. irtószer rotációra) kell törekedni. (lásd még: 5.7.2. Az irtószerek együttes alkalmazása) 

A fenti alapelveken túlmenően további lehetőség az érzékeny gént hordozó egyedek szelekciós 

nyomástól történő megkímélése és számukra ún. menekülési területek biztosítása. Előbbi lehetőség 

viszont csak korlátozottan alkalmazható pl. kémiai szúnyogirtásban csak a lakott területek kerülnek 

kezelésre. 

Az sem hagyható figyelmen kívül, hogy a rovarokban kialakuló védekezési mechanizmusok mértékét a 

hatóanyaghoz kevert szinergens (pl. piperonil-butoxid) alkalmazása csökkentheti. 

A rezisztencia késleltetése érdekében teendő lépések, a kártevő faj függvényében 

házi legyeknél: 

 elsősorban a fizikai- és mechanikai védekezési módszerek alkalmazására, a légytenyésző helyek 

(trágya) megfelelő kezelésére kell törekedni; 

 a vegyi módszerek közül előnyben kell részesíteni a célzott területek kezelésére alkalmas 

mérgezett csalétkek felhasználását, amivel a fölösleges expozíció elkerülhető; 

 a szelekciós nyomás jelentős mértékű csökkentése érdekében permetezést lehetőleg ne 

alkalmazzunk, de ha mégis permetezőszer felhasználása jön szóba, célszerű itt is a hatóanyag-

rotáció. 

csótányoknál: 

 az adott helyen szükséges kezeléseket különféle hatóanyag-csoportot tartalmazó permetezőszerek 

váltakozó alkalmazásával (irtószer-rotációval) célszerű végrehajtani; 

 a preventív védekezésre permetezés helyett mérgezett csalétket ajánlott használni; 

 a permetezőszerek megadott felhasználási paraméterei közül a nagyobb hatóanyag-mennyiséget 

csak indokolt esetben (pl. konyhai csótány előfordulásakor, illetve jelentős német csótány 

fertőzöttség észlelésekor) célszerű alkalmazni; 

 a csótányok táplálékforrását és búvóhelyeinek számát a lehetőségek szerint csökkenteni kell; 

 a csótányok rejtett és védett, nem rendszeresen takarított búvóhelyein (a permetezőszereknél 

hosszabb hatástartóssággal bíró) porozószerek használatát ajánlott előnyben részesíteni. 

rágcsálók esetén: 

 adott terület rágcsálómentesítése után az irtószert össze kell gyűjteni (kivételt képeznek azok a 

területek, ahol a rágcsálók elleni folyamatos preventív védekezés külön előírás és az kizárólag 



27 

 

mérgezett csalétekkel oldható meg); 

 az irtás során arra kell törekedni, hogy a rágcsáló minél többet fogyaszthasson a mérgezett 

csalétekből, ezért a kihelyezett irtószert megfelelő gyakorisággal kell ellenőrizni és feltölteni és 

a rágcsálók alternatív táplálékforrásait meg kell szüntetni; (lásd: 11.2.4. A táplálék megvonása c. 

fejezet és az irtószer használati utasítása) 

 (egerek ellen) csapdák használatát ajánlott előnyben részesíteni; 

 Amennyiben a rutinszerű rágcsálóirtásra véralvadásgátló hatóanyagot használunk kizárólag 

gyengébb (nagyobb patkány orális LD50 értékű) hatóanyagokat pl. bromadiolon vagy difenakum, 

szabad alkalmazni (lásd: Véralvadásgátlók biológiai hatékonysága). 

Amennyiben adott objektumban a már kb. három hete megkezdett csalétkes rágcsálóirtás nem 

vezet eredményre, de az irtószerből való fogyasztás még megfigyelhető, meg kell vizsgálni a 

sikertelenség okát. Át kell tekinteni, hogy a kezelt területtel szomszédos területekről 

vándorolhatnak-e be rágcsálók. Amennyiben ez nem zárható ki egyértelműen, a szomszédos 

területeken is el kell végezni a rágcsálóirtást. 

Ha minden szükséges védekezési lépést megtettünk, de további két hét után (tehát a kezelés 

kezdete után kb. 35 nappal) még mindig tapasztalható az irtószerfogyasztás, az irtószerrel 

szembeni ellenállóképesség gyanítható. Ebben az esetben a bromadiolon vagy difenakum 

hatóanyagú irtószert össze kell gyűjteni és helyette difetialon, brodifakum vagy flokumafen 

hatóanyagú irtószert szükséges kihelyezni. (Ha még nem került rá sor, egerek esetén alfa-kloralóz, 

patkányok esetén kolekalciferol hatóanyagú irtószer használatát is meg lehet fontolni.) 

A terület rágcsálómentesítése után a difetialon, brodifakum vagy flokumafen hatóanyagú irtószert 

össze kell gyűjteni és – amennyiben indokolt – a preventív védekezést bromadiolon vagy 

difenakum hatóanyagú szerekkel lehet megkezdeni. 

5.6.3. Teendők sikertelen kártevőirtás vagy gyanított rezisztencia esetén 

A lakossági által (nem szolgáltatásszerűen) végzett kártevőirtás sikertelennek minősíthető, ha az 

irtószer használati utasításában megadott határidőn belül, vagy – ha a használati utasítás konkrét előírást 

nem tartalmaz – néhány héten belül nem szűnik meg a kártevők jelenléte/ártalma. Ebben az esetben 

szakvállalkozást szükséges igénybe venni. 

A mindennapos gyakorlatban a szakemberek az irtószeres kezelések hatástalanságának okát sokszor az 

alkalmazott készítmény hatóanyagával szemben kialakult rezisztenciának tulajdonítják még akkor is, 

amikor ezek mögött technológiai, kivitelezési hibák állnak. A hibák közé tartozik az előírt szakmai 

normatívák, főleg a hígítási arányok figyelmen kívül hagyása, lejárt szavatosságú készítmény 

felhasználása, és nem utolsó sorban a kezelést végző személy szakmai felkészültségének hiányosságai. 

Amennyiben a szakember meggyőződik arról, hogy a kezelés sikertelenségét nem saját hiányossága, 

sem pedig egy figyelmen kívül hagyott környezeti tényező okozza, kizárólag ekkor lehet gyanakodni az 

irtószer hatástalanságára. Ebben az esetben a korábbi fejezetben felsorolt védekezési módszereket kell 

alkalmazni. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy az irtószer forgalmazója és az engedélyező hatóságok is 

tudomást szerezzenek az irtószerrel kapcsolatos problémákról és megtehessék a szükséges teendőket. A 

manapság a tagállamok által kiadott és hazánkban elismert irtószer engedélyekben rendszeresen elő is 

van írva, hogy a készítmény hatástalansága esetén az engedély tulajdonosát szükséges értesíteni. 

Amennyiben felmerül az irtószerrel kapcsolatos panasz, rögzíteni kell: 

 az irtószer nevét, a kiszerelésen szereplő lejárati időt, gyártási számot; 

 azokat a körülményeket, ahogyan az irtószert tárolták a felhasználást megelőzően (raktár 

hőmérséklete, napfény); 

 azokat a körülményeket, ahogyan az irtószert kijuttatták (kijuttatás módja, dózis, kezelt terület 

nagysága, alkalmazások száma, alkalmazások között eltelt idő stb.) 

 az irtani/riasztani kívánt kártevő fajt és hogy mi utalt a kezelés hatástalanságára, lehetőleg 

objektív mérési adatokkal (pl.: csapdázással mért számszerű eredménnyel) alátámasztva; 

 a kezelt terület jellegét (mekkora terület, milyen tevékenységhez köthető a kártevő jelenléte 

adott helyen) 

 az összes lehetséges tényezőt, amely a szakember szerint az irtás hatékonyságát befolyásolta és 
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az alkalmazott kiegészítő eljárásokat, bármely egyéb releváns megjegyzést. 

A panaszt a fenti adattartalommal a Nemzeti Népegészségügyi Központ részére a 

biocide.helpdesk@nnk.gov.hu e-mail címre és a forgalmazó részére is szükséges megküldeni. 

Amennyiben az irtószerrel szembeni rezisztencia gyanítható, adott hatóanyag használatát fel kell 

függeszteni és az érintett területen másik hatóanyaggal vagy módszerrel kell folytatni a kártevők elleni 

védekezést. 

5.7. Az integrált kártevőirtás és a védekezési módszerek együttes alkalmazása 

5.7.1. Integrált kártevőirtás (IPM/IPC) 

Az Integrated Pest Management (IPM), vagy Integrated Pest Control (IPC) a kártevők elleni védekezési 

módszerek együttes, de meghatározott rendszerben történő alkalmazását jelenti. A célkitűzés 

leghatékonyabban a képzett szakemberek által biztosítható. A rendszer magában foglalja valamennyi 

rendelkezésre álló módszer, eszköz és gyakorlat alkalmazását. Az alkalmazandó védekezési 

módszereket úgy kell megválasztani, hogy azok egymást kiegészítsék, támogassák, valamint 

használatuk biztonságos, fenntartható, lehetőleg gazdaságos legyen. Az IPM/IPC tipikus elemei: 

 a kártevő fertőzöttség felderítése (hol, mikor, milyen kártevő, milyen mértékben és milyen okból 

fordul elő); (lásd még: 5.4.2. Monitorozás), 

 a fertőzött területek elemzése, amely kiterjed az objektum jellemzőire, a bekerülő anyagok 

vizsgálatára és az általános higiénés körülményekre; 

 a megrendelő szakszerű felvilágosítása; 

 a szükséges védekezési módszerek alkalmazása; 

– a műszaki megoldások, 

– az ártalom megelőzésére alkalmas módszerek, 

– az ártalom felszámolására alkalmas módszerek 

 az ártalom nyomon követésére alkalmas módszerek alkalmazása; 

 szükség szerint a mentesség fenntartását szolgáló módszerek alkalmazása 

Ha valahol a kártevők már megtelepedtek és elszaporodtak, ott elpusztításuk az elsődleges, mivel ezzel 

az akut veszély csökkenthető vagy megszüntethető. Az sem hagyható figyelmen kívül, hogy ezeken a 

helyeken a példányok kedvező életfeltételeket találtak, így az elvégzett irtás után is lehetőség van újbóli 

megtelepedésükre. Az irtás tehát csak akkor adhat megfelelő és tartós eredményt, ha azzal egyidejűleg 

a megelőzésre is kellő figyelmet fordítunk. 

A megelőzés során olyan körülmények kialakítására kell törekedni, melyek a kártevők újbóli behatolását 

megnehezítik, vagy ha a kártevők mégis bekerültek, megtelepedésüket és elszaporodásukat 

meggátolják. 

A kártevőmentesítésre vonatkozó IPM-program a szolgáltató és a megrendelő közötti kölcsönös 

információkon alapuló, szoros együttműködés. Az együttműködésnek ki kell terjednie a különféle 

kártevők életmódjának megismertetése mellett a kezelés elhagyásának következményeire is. Ismertetni 

kell az aktuális fertőzöttség kialakulásának okait, felhívni a figyelmet az újbóli behurcolás/bevándorlás 

és az ismételt elszaporodás lehetőségére, az ártalom megelőzésének fontosságára. Egyidejűleg a 

végrehajtandó gyakorlati intézkedéseket is szükséges vázolni. 

Gyakran már a kártevők életfeltételeit jelentő, ökológiai paraméterekbe való beavatkozás is jelentős 

mértékben gátolhatja életlehetőségeiket, túlélésüket (pl. páratartalom, hőmérséklet és fényviszonyok 

megváltoztatása, a táplálék megvonása, a terjedési utak lezárása, valamint a lehetséges búvóhelyek 

megszüntetése). 

Az IPM-rendszer alkalmazásakor, a megelőzés érdekében a veszélyeztetett területek folyamatosan 

nyomon követhetők (monitorozhatók). A fertőzöttség korai felfedezése gyakran lehetővé teszi az 

ártalom egyszerűbb módszerekkel, kevesebb irtószer felhasználásával, tehát környezet-kímélőbb módon 

történő megszüntetését. 

mailto:biocide.helpdesk@nnk.gov.hu
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Vegyi módszerek alkalmazása esetén, a felhasználásra kerülő irtószerek ismertetése mellett, azok 

esetleges veszélyeinek kivédése érdekében a biztonsági előírásokat is ismertetni kell. (lásd: 13.2. A 

megrendelő tájékoztatása a veszélyekről és 5.2 A kártevőirtási tevékenység dokumentálása) 

Az IPM programok fő előnyei, hogy a megrendelő és a szolgáltató szoros együttműködését követelik 

meg, viszont lehetővé teszik az irtószerhasználat csökkentését, mégis elősegítik a folyamatos 

kártevőmentességet. Az IPM programok jellegzetes elemei hosszabb távú munkái során 

érvényesülhetnek. A tevékenység tehát rendszeres, évről-évre ismétlődő feladatot jelent, amely 

leghatékonyabban megfelelő szervezési keretek között biztosítható. A vállalkozó szakembernek időt 

kell fordítania arra, hogy a megrendelő kívánságára tekintettel az adott kártevő elleni védekezés 

lehetőségét közölje, az általa megfelelőnek tartott kezelési módot kiválassza, majd annak 

célszerűségéről a megrendelőt meggyőzze. 

Minden egyes kártevő (pl. csótány, házi légy, patkány, egér, élelmiszer/készlet/textil- és szőrme 

kártevők) elleni védekezésre vonatkozóan egyedi IPM-programok készíthetők a helyszín függvényében. 

Az IPM-rendszer – mivel maradéktalanul be kell tartani a fent részletezett szakmai irányelveket, csak 

szakképesített személy által valósítható meg. 

5.7.2. Az irtószerek együttes alkalmazása 

Egyértelmű, hogy az IPM keretében az egyes vegyi módszerek adott esetben egymással kombinálva 

használhatók (pl. csalétek és porozás vagy permetezés és kiűző ködképzés stb.) Sőt, nagyon gyakran 

szükséges is a technológiák együttes alkalmazása. Több esetben még az irtószer használati utasítása 

is felhívja arra a figyelmet, hogy a terméket más módszerekkel együtt szükséges használni. 

Az már kevésbé magától értetődő, hogy a rezisztencia-menedzsment részeként javasolt adott 

irtószerrotáció két vagy több – különböző hatásmechanizmusú – hatóanyag időben eltérő 

alkalmazását vagy eltérő technológiával történő alkalmazását jelenti. Pl. spinosad hatóanyaggal 

történő kétszeri permetezés után a hatástartóssági idő leteltével piretroid hatóanyaggal történik a 

következő permetezés, vagy pl. piretroid hatóanyaggal történő permetezéssel együtt neonikotinoid 

hatóanyagú csalétek kerül a le nem permetezett helyiségekbe. 

A szakszerű irtószer-rotációtól eltérően az irtószerek egymáshoz keverése (ún. tank-mix) és 

együttes kijuttatása tilos! Ennek oka, hogy a kártevőirtásra csak engedélyezett irtószerek használhatók. 

Az engedély biztosítja, hogy a biocid termékek forgalomba hozatala előtt a termék stabilitását, 

hatásossági és toxikológiai tulajdonságait értékelik. Az értékelés azonban jellemzően nem tér ki arra, 

hogy a terméket más termékkel vegyítve fogják használni. Ahogyan a házilag gyártott és kevert 

vegyszereknél, úgy az egymáshoz kevert irtószerek esetén sem kerül felmérésre a kész munkaoldat 

hatásossága és veszélyessége. 
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Különböző hatásmechanizmusú rovarirtó hatóanyagok  

(a rágcsálóirtó mérgezett csalétkek hatóanyagairól bővebben a 11.1. fejezetben írunk). 

hatóanyagcsoport (hatóanyagok) hatásmechanizmus 

karbamátok (bendiokarb) acetilkolinészteráz enzim működésének bénítása 

(főként izom- idegrendszeri hatás) 

szerves foszforsav észterek (azametifosz) acetilkolinészteráz enzim működésének bénítása 

(főként izom- idegrendszeri hatás) 

neonikotinoidok (klotianidin, tiametoxam, 

acetamiprid, dinotefurán) 

nikotinos acetilkolin receptorokra hatnak 

(főként izom- idegrendszeri hatás) 

spinosad nikotinos acetilkolin receptorokra hat 

(főként izom- idegrendszeri hatás) 

fipronil gamma-amino-vajsav által szabályozott klorid 

ioncsatornára hat 

(főként izom- idegrendszeri hatás) 

abamektin glutamát-szabályozott klorid ioncsatornára hat 

(főként izom- idegrendszeri hatás) 

piretroidok (1-R transz-fenotrin, alfa-cipermetrin, 

Chrysanthemun cinerariaefolium kivonat, 

cifenotrin, ciflutrin, cipermetrin, d-alletrin, d-

fenotrin, d-tetrametrin, deltametrin, imiprotrin, 

lambda-cihalotrin, metoflutrin, permetrin, 

prallterin, transzflutrin) 

visszavonva: d-fenotrin, esfenvalerát 

elutasítva: esbiotrin, empentrin 

 

feszültség-függő Na+ ioncsatornára hatnak 

(főként izom- idegrendszeri hatás) 

etofenprox feszültség-függő Na+ ioncsatornára hat 

(főként izom- idegrendszeri hatás) 

indoxakarb feszültség-függő Na+ ioncsatornára hat (de a 

piretroidoktól eltérő módon) [12.] 

(főként izom- idegrendszeri hatás) 

klórfenapír mitokondriumban az oxidatív foszforilációt gátolja 

[10.]  

(sejtek energiatermelését gátolja) 

juvenoidok (piriproxifen, ciromazin, s-metoprén) a rovarok fejlődését gátolják (petéből kikelés, lárvális 

fejlődés, bábozódás, bábból kelés) 

az ivarszervek rendellenességét okozzák, a szaporodást 

zavarják 

diflubenzuron, hexaflumuron 

elutasítva: triflumuron 

kitinszintézist gátolják, ezzel a vedlést, bábozódást, 

tojásrakást is akadályozzák 

biológiai szúnyoglárvai-irtó szerek (Bacillus 

sphaericus, Bacillus thuringiensis) 

a baktérium által termelt toxin a rovar 

emésztőrendszerének falához kötődik, ott perforációt, 

sebet okoz 

szilícium-dioxid az anyag kristályai mechanikai sérülést okoznak a 

rovarok kültakaróján 
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margóza kivonat (azadirachtin) az emésztőenzimek termelődését csökkenti, az 

emésztőszervrendszert roncsolja, ezért 

„táplálkozásgátló” hatása van 

a rovarok endokrin szabályozását zavarja össze, 

fejlődés rendellenességeket, sterilitást okoz [9.] 

alumínium-foszfid, magnézium-foszfid sejtlégzés (citokróm-oxidáz enzim) gátlása, 

acetlikolinészteráz enzim gátlása [13.] 

szulfuril-fluorid sejtek energiatermelését gátolja (zsírsavak bontását, 

ATP bontását, oxigénfelvételt gátolja) 

valószínűleg a kalcium és magnézium ionokat megköti, 

így az izmok és idegrendszer működését is gátolja [11.] 

hidrogén-cianid sejtlégzés (citokróm-oxidáz enzim) gátlása 

szén-dioxid fulladás 
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6. AZ ÍZELTLÁBÚAK ELLENI VÉDEKEZÉS MÓDSZEREI 

6.1. Az ízeltlábúak elleni védekezés módszereinek összefoglalása 

A rejtett életmódú rovarok elleni védekezés eljárásait az alábbi táblázat foglalja össze. 

 

 irtásra megelőzésre 

kártevő 
vegyi 

(irtószer/riasztószer/attraktáns) 

fizikai-mechanikai 

vagy biológiai 

vegyi 

(irtószer/riasztószer/attraktáns) 

fizikai-mechanikai 

vagy biológiai 

csótányok 

 permetezés, 

 felületkezelő aeroszol, 

 porozás, 

 hidegködképzés, 

 szárazköd-képzés, 

 ULV-eljárás,  

 füstképzés, 

 mérgezett csalétek 

 attraktáns tartalmú csapda 

 táplálékforrás 

megszüntetése 

 (attraktánsmentes 

csapda) 

 mérgezett csalétek,  

 permetezés 

 attraktáns tartalmú csapda, 

 táplálékforrás 

megszüntetése 

 (attraktánsmentes 

csapda) 

ágyi 

poloska,  

 

 permetezés, 

 felületkezelő aeroszol, 

 porozás, 

 hidegködképzés, 

 szárazköd-képzés, 

 ULV-eljárás,  

 füstképzés 

 (táplálék 

megvonása) 

 textíliák mosása 

magas 

hőmérsékleten 

 permetezés 

 porozás 

 fertőző góc 

felkutatása és 
megszüntetése 

 újbóli behurcolás 

megakadályozása 

galamb-

óvantag 

 permetezés, 

 felületkezelő aeroszol, 

 porozás, 

 hidegködképzés, 

 szárazköd-képzés, 

 ULV-eljárás,  

 füstképzés 

 (táplálék 

megvonása) 
– 

 fertőző góc 

felkutatása és 

megszüntetése 

ember- 

bolha 

 permetezés, 

 felületkezelő aeroszol, 

 porozás, 

 hidegködképzés, 

 szárazköd-képzés, 

 ULV-eljárás, 

 füstképzés 

 takarítás 

 háziállatok bolha-

mentesítése 

 permetezés 

 takarítás 

 háziállatok bolha-

mentesítése 

házi 

hangya 

 permetezés, 

 porozás, 

 rovarirtó permet,  

 felületkezelő aeroszol, 

 mérgezett csalétek 

 táplálékforrás 

megszüntetése 

 permetezés, 

 porozás, 

 rovarirtó permet,  

 felületkezelő aeroszol, 

 mérgezett csalétek 

 táplálékforrás 

megszüntetése 

fáraó-

hangya 

 speciális összetételű mérgezett 

csalétek 

 táplálékforrás 

megszüntetése 
– 

  táplálékforrás 

megszüntetése 
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A repülő rovarok elleni védekezés eljárásait az alábbi táblázat foglalja össze: 

 

 irtásra megelőzésre 

kártevő 
vegyi 

(irtószer/riasztószer/attraktáns) 

fizikai-mechanikai 

vagy biológiai 

vegyi 

(irtószer/riasztószer/attraktáns) 

fizikai-mechanikai 

vagy biológiai 

házi légy, 

 

 légtérkezelő aeroszol, 

 hideg- és szárazköd-képzés, 

 melegköd-képzés, 

 ULV-eljárás, 

 párologtatás, 

 füstképzés-légtértelítés, 

 permetezés, 

 attraktáns tartalmú csapda, 

 tenyészőhely kezelése, 

 mérgezett csalétek 

 csapda, 

 légycsapó, 

 UV-fénycsapda, 

 tenyészőhely 

megszüntetése 

 tenyészőhely kezelése 

 tenyészőhely  

megszüntetése, 

 hálózás 

élelmiszer-

látogató 

legyek,  

 

 légtérkezelő aeroszol, 

 hideg- és szárazköd-képzés, 

 melegköd-képzés, 

 ULV-eljárás, 

 füstképzés-légtértelítés, 

 permetezés, 

 (attraktáns tartalmú csapda), 

 (tenyészőhely kezelése) 

 (tenyészőhely 

megszüntetése) 
– 

 hálózás, 

 (tenyészőhely  

megszüntetése) 
 

szuronyos 

istállólégy 

 légtérkezelő aeroszol, 

 hidegköd-képzés, 

 melegköd-képzés, 

 ULV-eljárás, 

 permetezés, 

 tenyészőhely kezelése 

 tenyészőhely 

megszüntetése 
 tenyészőhely kezelése 

 tenyészőhely  

megszüntetése, 

 hálózás 

bögölyök –  csapdák – 

 hálózás, 

 (tenyészőhely 

kiszárítása) 

csípőszúnyogok 

 ULV-eljárás, 

 melegköd-képzés, 

 hidegköd-képzés, 

 légtérkezelő aeroszol, 

 párologtatás, 

 füstképzés, 

 permetezés 

 UV-fénycsapda, 

 tojáscsapda (gravid 

trap, ovitrap) 

 tenyészőhely kezelése 

(larvicidek, filmképzőszer), 

 riasztás 

 hálózás, 

 tenyészőhely 

megszüntetése 

 

darazsak 

 darázsirtó aeroszol, 

 légtérkezelő aeroszol, 

 hidegköd-képzés, 

 melegköd-képzés, 

 ULV-eljárás, 

 fészek porozása, 

 fészek permetezése, 

 attraktáns tartalmú csapda 

 attraktánsmentes 

csapda – 
 hálózás 

 

6.2. Permetezés 

Ez a módszer érintőméregként kizárólag ízeltlábúak irtására alkalmazható. A rovarok elleni védekezés 

leggyakoribb eljárása, mivel tartós méregmező elsősorban permetezéssel létesíthető.  

6.2.1. Az eljárás alapelve 

A módszer lényege, hogy a permetezőszer valamilyen oldószerben, leggyakrabban vízzel hígítva jut a 

kezelendő felületre. 

A készítmények hatékonyságát a hígításukra használt víz keménysége és hőmérséklete, illetve a 

kezelendő felület minősége is befolyásolja. A hatóanyagnak vízzel való reakciója során vegyi bomlás 

(hidrolízis) léphet fel, amely hatáscsökkenésben nyilvánul meg. A permetezőszerben levő hatóanyagok 

érzékenysége a felületen levő vegyi anyagokkal szemben igen változó. A legtöbb fajlagos érintőméreg 

lúgos felületen fémkatalizátorok jelenlétében, vagy napfény hatására lebomlik. Ez a bomlás egyes 

esetekben olyan intenzív lehet, hogy a biológiai ölőhatás napokon belül megszűnik. Különösen egyes 

sajátos felületek (pl. vályogfal, vastartalmú homokkal készített vakolat, vasoxidokat tartalmazó 
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festékekkel bevont területek) fejtenek ki ilyen hatást. A piszkos, zsíros felületeken pedig a zsírban 

oldódó hatóanyagok bomlanak gyorsan. 

A kezelendő felület jellege pedig azért lényeges, mert a kijuttatott permetlé sima, tömör anyagon (pl. 

csempén stb.) teljes egészében a felületen marad. Szivacsos, porózus szerkezetű felületen (pl. meszelt 

falon, tapétán stb.) viszont a mélybe szívódhat és a hatóanyag egy része – mivel a kártevővel nem 

érintkezhet – a biológiai hatás szempontjából elvész. 

A méregmező hatékonysága idővel a fenti tényezők függvényében folyamatosan csökken. A várható 

hatástartóssági idő a termékek használati utasításában feltüntetésre kerül. 

6.2.2. Permetezőszer-formulációk 

A mindennapos gyakorlatban a következő szerformákban állnak rendelkezésre: 

 Emulziót képző olajos törzsoldat (E, EC): a vízzel hígított készítményből képződő átlátszatlan, 

tejfehér színű emulzióból a részecskék 24 óra alatt kiülepedhetnek, kiválhatnak, amely fizikai 

úton (keveréssel, rázással) sem állítható többé helyre. Előnye, hogy könnyű a permetlé 

elkészítése, a permetezőgép szórófejét nem tömíti el és a kezelt felületen nem hagy nyomot. 

Hátránya, hogy a porózus felületen beszívódik, ezáltal biológiai hatékonysága csökken, szerves 

oldószer tartalma miatt tűzveszélyes és a permetezőgépet rongálhatja (korrodeálhatja), szaga 

intenzív, a lakkozott felületeket károsíthatja, hidegtűrése korlátozott (fagypont alatti tároláskor az 

anyag kiválhat). 

 Vizes alapú törzsoldat (EW, ME): a vízzel hígítható formuláció előnye, hogy egyszerű a permetlé 

elkészítése, szaga nem feltűnő, a lakkozott felületeket nem károsítja, a permetezőgép szórófejét 

nem tömíti el és nem tűzveszélyes. Hátránya, hogy a porózus felületen beszívódik, ezáltal 

biológiai hatékonysága csökken, illetve a kezelt felületen nyomot hagyhat. 

 Szuszpendálható permetezhető poranyag (WP, W, PM): a vízzel történő permetlé-készítés után a 

lebegő apró részecskék viszonylag gyorsan ülepednek, kiválnak, összecsomósodnak, egyes 

hatóanyagoknál még hidrolízis is felléphet. A munkaoldatot a szuszpenzió fenntartása érdekében 

a permetezés közben célszerű időnként megkeverni. A permetlé elkészítésekor fellépő szóródás 

expozíciós veszélyének kiküszöbölésére egyes készítmények újabban vízben oldódó 

csomagolásban is forgalomba kerülnek. Ez a kiszerelési forma a keverési, illetve bemérési hibákat 

is kiküszöböli. Előnye, hogy a porózus felületekbe nem szívódik be, hatástartóssága hosszú, szaga 

nem feltűnő, a kezelt felületet nem károsítja. Hátránya, hogy a kezelt felületen nyomot hagy, a 

munkaoldatot folyamatosan kevergetni kell és a permetlé elkészítésekor – a vízben oldódó 

csomagolásúak kivételével – fennáll a koncentrátum belélegezésének veszélye. 

 Permetezhető granulátum (WG): amely permetlé-készítéskor vizet vesz fel (diszpergálódik). 

Előnye, hogy kevéssé porzik, ezért a permetlé elkészítése biztonságosabb, nagyobb 

térfogattömege miatt raktározáskor kisebb helyet foglal el. Hátránya viszont, hogy a költséges 

formulázási technológia miatt viszonylag drága. 

 Folyékony szuszpenzió (FW): a készítményben az 1-3 mikrométer finomságúra őrölt szilárd 

hatóanyagszemcsék nedvesedő porral, diszpergálószerrel és nedvesítőszerrel együtt, vízben 

szuszpendált állapotban vannak, és ezt a permetlé elkészítésekor vízzel továbbhígítják. A lebegő 

részecskék kiválása a permetlé folyamatos keverésével előzhető meg. A bonyolult gyártási 

technológia miatt csak igen kevés készítmény van forgalomban. Előnye, hogy a permetlé 

elkészítése egyszerű, a porózus felületekbe nem szívódik be, ezért jó hatástartósságot biztosít, 

viszonylag szagtalan és a kezelt felületet nem károsítja. Hátránya, hogy a munkaoldat folyamatos 

keverése szükséges és a szórófejet eltömheti. 

 Mikrokapszulázott (CS, MC, FM) készítmény: ez vízben szuszpendált, hatóanyagot tartalmazó, 

1-50 mikrométer nagyságú mikrokapszulákból áll. A vízzel készített, kijuttatott permetlé a kezelt 

felületen megszárad, minek hatására a hatóanyag a kapszula speciális műanyag falán 

átdiffundálva, annak külső falára kerül. A mikrokapszula a kezelt felületen áthaladó rovar testére 

tapadva vagy a szájszervén keresztül a tápcsatornába jutva fejti ki hatását. Előnye a hosszú 

hatástartósság, a permetlé egyszerű elkészítése, sima és porózus felületeken egyaránt jól 

alkalmazható, a hatóanyag vizes közegben a mikrokapszulában marad, mivel a környezeti 

hatásoktól a hatóanyag védett, ezért nedves környezetben (pl. csatornahálózatban, vizes helyeken 

stb.) is jól alkalmazható, szagtalan és nincs riasztó hatása. Hátránya, hogy friss ölőhatása csak 
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teljes száradás után, lassan érvényesül, egyes felületeken látható nyomot hagy, a munkaoldatot 

többször fel kell keverni, a szórófejet eltömítheti és előállítási technológiája miatt általában 

drágább. 

 Rovarirtó permet: használatra kész, felhígított, egyéni védekezésre alkalmas, mechanikus 

szórófejjel ellátott flakonokban kiszerelt formuláció. A szórásképet a szórófej állításával 

szabályozni lehet. Elsősorban a rejtett életmódú rovarok elleni védekezésben alkalmazzák. 

Előnye, hogy alkalmazása egyszerű, kijuttatása szakértelmet nem igényel. Hátránya, hogy mivel 

akárki alkalmazhatja, hatóanyag-tartalma alacsony, ezért hatástartóssága általában rövidebb a 

koncentrátumokhoz képest. 

 

A vízzel hígítható (pl. E, EC, W, WP, FW, PM, WG stb. jelű) formulációk csak frissen elkészítve és 

rövid időn belül használhatók fel. Ennek oka az, hogy az emulziókban és a szuszpenziókban a szemcsék 

lebegését és egymástól való távoltartását a részecskék elektromos töltése biztosítja, amely viszont 

bizonyos állási idő (legfeljebb 24 óra) után lecsökken, és a lebegő részecskék összetömörülnek, a 

diszperz rendszer elöregszik. Ilyenkor az emulzió, illetve a szuszpenzió kicsapódik, a szemcsék 

leülepednek, vagy a felszínre jutnak. Ez az állapot tartós, és az eredeti diszperz rendszer már további 

összekeveréssel sem hozható újra létre. 

Korábban nagyobb szerepe volt az ún. valódi oldatképző koncentrátumoknak (SC, WSC, SL), amelyek 

szerves oldószerrel hígíthatók (pl. lakkbenzinnel, denaturált szesszel), így az oldószer durva érintőméreg 

hatása is érvényesül. Előnyük, hogy a kezelt felületen nem hagynak nyomot és stabilabbak, mint az 

emulziót képző szerek. Hátrányuk, hogy a fokozott illékonyság miatt hatástartósságuk rövidebb, a 

szerves oldószer miatt tűzveszélyesek, egyes felületeket az oldószer kikezdhet. 

6.2.3. Kezelendő felületek 

A kezelendő felületet az adott kártevő biológiájának ismeretében kell meghatározni. Kizárólag azokon 

a felületeken szükséges tartós méregmezőt létesíteni, ahol a szóban forgó rovar pihen, tartózkodik, vagy 

mozog. 

Az egyes rovarfajok irtásakor méregmező létesítése az alábbi felületeken indokolt: 

 csípőszúnyogok: zárt térben az istállók, ólak belső fala és mennyezete; 

 csótány: lakások vizesblokkjainak (konyha-étkező, fürdő, WC) a rései, repedései, falszögletei, a 

berendezési tárgyak (pl. gáztűzhely, hűtőszekrény mosdó, WC-kagyló és -tartály) mögötti és alatti 

területek, a konyha-, illetve élelmiszertároló szekrények hátoldala és belső felülete, 

(áramtalanítást követően!) a konnektorok, a kapcsolók és az elosztódobozok környéke, a 

szemétgyűjtőhelyek, a csővezetékek és azok áttörési helyei, az ajtó- és ablaktokok, de egyes 

esetekben a lakóhelyiségek és az előszoba is; 

 ágyi poloska (galambóvantag): rések, repedések, falszegletek, ablak- és ajtókeretek, konnektorok, 

kapcsolók, (áramtalanítást követően!) elosztódobozok környéke, berendezési tárgyak (pl. 

szekrények, fekvő- és ülőbútorok, képek, falvédők stb.) hátoldalai, függönytartók; 

 emberbolha: lakóhelyiségek, istállók, ólak, kutyaházak padozata (különös tekintettel a padló- és 

falrésekre, repedésekre), továbbá a falak felülete 1 méter magasságig, a szőnyeg, a szőnyegpadló, 

illetve a kárpitozott bútorok hátoldalai, a háziállatok tartózkodási helyei. A háziállatok 

tartózkodási helyeinek kezelésekor figyelmet kell fordítani arra, hogy az állatok az irtószerre 

érzékenyek lehetnek pl. a macskák a piretroid hatóanyagokkal szemben érzékenyek; 

 egyéb, rejtett életmódú rovarok (pl. házi hangya, ezüstös pikkelyke) irtásakor a kártevők látható 

előfordulási helyei; 

 házi légy: állattartó épületek (ól, istálló) legyek által látogatott felületei, oldalfalak, mennyezet, 

gerenda, tartóoszlop, ajtó- és ablaktokok; 

 szinantróp legyek: szabadban az épületek (lakóház, ól, istálló) napsütötte külső, teljes falfelülete, 

kerítés.  

Különösen a legyek elleni védekezés esetén a rezisztencia késleltetése érdekében előnyben kell 

részesíteni más módszerek (pl. mérgezett csalétek, lárvairtószerek, nem vegyi módszerek) 

alkalmazását a permetezéssel képzett méregmezővel szemben. 

6.2.4. Technológia 
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A hatásos permetezés feltétele a helyes irtószer-adagolás és az egyenletes eloszlatás. A szükséges 

hatóanyagmennyiséget a kezelendő felülethez viszonyítva kell kiszámítani, oly módon, hogy a 

méregmező minden m2-ére az előírt hatóanyagmennyiség kerüljön. 

Ehhez a kezelendő felületek kijelölése után a felület nagyságát m2-ben meg kell határozni.  

A permetezés előtt a munkaoldatot minden esetben alaposan össze kell keverni, vagy fel kell rázni. A 

bekevert munkaoldatot még aznap fel kell használni. Frissen meszelt felületet ne kezeljünk! 

A munkaoldat mennyisége a permetezendő felület minőségétől függ. 100 m2 kezeléséhez általában 5 

liter permetlé elegendő. 

A koncentrátumokból elkészített munkaoldat is II. forgalmazási kategóriájú irtószer, tehát a 

felhasználásához szakképesítés szükséges! 

6.2.5. Biztonsági előírások zárt térben történő permetezéskor 

 az ablakok lehetőség szerint nyitva tartandók; 

 a helyiségből az élelmiszereket, italokat, gyógyszereket, élvezeti cikkeket, állati takarmányt, evő- 

és ivóedényzetet, valamint minden más olyan anyagot és tárgyat, amelyek révén az emberre és a 

házi- vagy haszonállatokra ártalom vihető át, el kell távolítani, illetőleg tökéletes védelmet 

biztosító csomagolással (letakarással) a szennyeződéstől védeni kell; 

 amennyiben a helyiségből az ott tartózkodó személyek kényszerítő körülmények folytán 

átmenetileg sem távolíthatók el, kezelést úgy kell elvégezni, hogy a permetlé kizárólag a 

felületekre kerüljön és a légtérbe ne juthasson; 

 állattartó helyekről (ólból, istállóból) a permetezés ideje alatt a haszonállatokat el kell távolítani, 

majd úgy kell a méregmezőt kialakítani, hogy azt az állatok ne érhessék el. 

6.3. Aeroszol/ködképzés 

Kizárólag ízeltlábúak irtására szolgáló, a vegyi eljárások egyik igen gyakran alkalmazott 

módszercsoportja, amely – szakemberek által elvégezve – az irtószerek gyors és gazdaságos kijuttatását 

teszi lehetővé. 

Az aeroszolok 1-50 mikrométer nagyságú cseppekből álló ködszerű permetek, amelyekben a finom 

szemcsék elektromos töltésük miatt a levegőben hosszú ideig lebegve maradnak. A szemcsékkel 

találkozó rovarok a hatóanyagtól, mint érintőméregtől pusztulnak el. 

Az eljárás a permetezéstől a kijuttatásra kerülő szemcsenagyság finomságában különbözik, amely 

lehetővé teszi, hogy kevesebb folyadékmennyiséggel azonos biológiai hatékonyság legyen biztosítható.  

A ködpermetek cseppmérete és biológiai hatékonysága között szoros összefüggés van. A cseppméret 

csökkentésével a szer lebegőképessége növekszik. Egy optimális értéknél kisebb cseppméretnél 

azonban az ölőhatás lecsökken, mivel a könnyűvé váló cseppeket a rovarok repülésekor keletkező 

légörvények is elterelik. 

Ebbe a módszercsoportba tartozik a meleg-, a hideg- és (újabban) a szárazköd-képzés, az ún. ULV-

eljárás és az aeroszol palack alkalmazása. Az előbbiek kijuttatásához speciális eszközök (pl. meleg-, 

hideg- vagy szárazköd-képző generátor, ULV-szórófej) szükségesek. 

 

Az eljárás biztonsági előírásai 

Zárt térben hideg-, meleg- és szárazköd-képzés/ULV-eljárás alkalmazásakor: 

 állattartó helyről (ólból, istállóból) a kezelés ideje alatt az állatokat el kell távolítani;  

 a kezelendő helyiségből az élelmiszereket, italokat, gyógyszereket, élvezeti cikkeket, állati 

takarmányt, evő- és ivó- edényzetet, valamint minden más olyan anyagot és tárgyat, amelyek 

révén az emberre vagy a haszon- és háziállatokra ártalom vihető át, el kell távolítani, illetőleg 

tökéletes védelmet biztosító csomagolással (letakarással) a szennyeződéstől védeni kell; 

 a kezelés és a behatási idő alatt a kezelt légtérben illetéktelen személyek, házi- és haszonállatok 

nem tartózkodhatnak; 

 légtértelítéskor a szellőztetés szakképzett személy feladata. 



37 

 

 

6.3.1. Melegköd-képzés 

Szabadban (és zárt térben korlátozottan) kizárólag repülő rovarok (szúnyogok, legyek) irtására szolgáló, 

szakemberek által alkalmazható eljárás. 

6.3.1.1. Az eljárás alapelve 

A melegköd-képző szert (amelynek elkészítéséhez kizárólag a magas hőmérsékletet elviselő, 

termostabil hatóanyag alkalmas) 400-600 °C-ra felhevített állapotban kell kiporlasztani.  

Vannak előre felhígított formulációk, de leggyakrabban koncentrátumként forgalmazzák, amelyet 

alkalmazása előtt korábban ipari fehérolajjal, újabban vízzel megfelelő töménységűre kell hígítani. A 

vizes bázisú készítmény porlasztásához speciális, erre a célra alkalmas generátor szükséges. 

A melegköd-képző generátorba helyezett, felhevített anyagból az oldószer elpárolog, és a kb. 5 

mikrométeres hatóanyag-részecskék (olajok esetén tejfehér) ködöt képezve, hosszabb-rövidebb ideig 

lebegnek a levegőben. Hatása érintőméregként érvényesül.  

Előnye gyors ölőhatása. Hátránya, hogy ölőhatását csak a köd által beborított területen fejti ki, amely a 

köd szétoszlását követően megszűnik és egyes formulációk az oldószer miatt egy bizonyos koncentráció 

felett tűzveszélyesek lehetnek. 

6.3.1.2. Technológia 

A módszer alkalmazásakor arra kell törekedni, hogy a rovarok a köddel biztosan érintkezésbe 

kerüljenek. Alkalmazásának feltétele a szélcsend, a száraz idő, hogy a képződő köd a bokros területeken 

10-15 percig megmaradjon. Ezért csak a kora hajnali, vagy a késő esti órákban célszerű végezni, amikor 

a felszálló légmozgás kevésbé érvényesül. 

Mivel a kezelendő helyek gyakran körülményesen közelíthetők meg, ezért nagy kiterjedésű területen 

sok esetben csak kb. 50-60%-os hatásfokú. Kis területen (pl. maláriás beteg környezetében, zárt 

kertekben) azonban 100%-os eredményt ad. 

6.3.2. Hidegköd-képzés 

Kizárólag szakemberek által történő alkalmazása elsősorban zárt térben repülő rovarok irtására és 

önmagában vagy erre engedélyezett permetezőszerrel összekeverve rés- és repedéskezelés formájában 

rejtett életmódú rovarok kiűzésére célszerű, de szabadban repülő rovarok irtására is megfelelő. 

6.3.2.1. Az eljárás alapelve 

A hidegköd-képző szer vízzel hígítva mechanikus, finom porlasztást biztosító permetezőgépre szerelt 

szórófejjel, vagy speciális (benzines vagy elektromos) hidegköd-képző generátorral kerül kijuttatásra. 

Ezeknek az eszközöknek a szemcsék 95%-ánál 20-50 mikrométer közötti átmérőjű szemcséket kell 

biztosítaniuk. A keverékből a diszperziós közeg még a permetsugárban elpárolog, a hatóanyag pedig 

finom köd formájában ülepedik le. Hatása érintőméregként érvényesül. 

Használatra kész, vagy vízzel hígítható formában alkalmazható. 

Előnye, hogy aránylag gyors ölőhatást biztosít és fajlagos anyagigénye alacsony. Hátránya, hogy 

hatástartóssága nincs. 

6.3.2.2. Technológia 

 Rovarirtáskor a nyílászárókat (ablakot, ajtót stb.) csukjuk be, a légkondicionálót és a 

ventilátorokat kapcsoljuk ki. A ködöt (az előírt, általában 30-100 ml/100 légm3 mennyiségben) 

irányítsuk a rovarok búvó-, tartózkodási- és közlekedési területeire. A használati utasításban jelölt 

behatási idő elteltével a helyiség kiszellőztethető. A kezelések a fertőzöttségtől függő 

gyakorisággal ismételhetők. Értékes felületek és berendezési tárgyak esetén, az anyagkárosító 

hatás tisztázása érdekében, végezzünk próbakezelést. Szerves oldószert tartalmazó készítmény 

alkalmazásakor fordítsunk figyelmet arra, hogy a ködpermet arra érzékeny felületre (pl. 

műanyagra) ne kerüljön. Nyílt láng mellett használni tilos! Forró felületek (pl. kályha, fűtőtest) a 

köddel közvetlenül nem érintkezhetnek. 

 Kiűzés esetén a résekbe, repedésekbe behatoló hidegköd – amely a permetezés után külön 
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munkafolyamat (!) – a rovarokat rejtekhelyükről kiűzi, így a tartós méregmezővel történő 

érintkezésük biztosabbá tehető. Elvégzése csótányirtáskor a következő helyiségekben indokolt: 

konyha (tálaló), fürdő (zuhanyozó), öltöző, zsúfolt raktár. 

 Téves riasztás elkerülése érdekében a tűzjelző berendezéseket is javasolt kikapcsolni vagy 

alaposan letakarni és ennek tényét, időpontját a kezelés dokumentációjában feljegyezni. A 

berendezés hatástalanítását az üzemeltető végezze, ne a kivitelező, hogy a tűzjelző rendszer 

kezelés utáni újraindítása véletlenül se maradjon el. 

6.3.3. Szárazköd-képzés 

Kizárólag szakemberek által, elsősorban zárt térben rejtett életmódú és repülő rovarok irtására alkalmas 

– a fertőtlenítésben már régóta alkalmazott –, az egészségügyi kártevőirtásban a közelmúltban bevezetett 

eljárás. 

6.3.3.1. Az eljárás alapelve 

A száraz köd a levegőben lebegő (füst vagy por) részecskékből áll. A képződő köd ultrafinom (1-10 

mikrométer nagyságú) mérete miatt – miután a szemcsék egymáshoz tapadásának lehetősége minimális 

– hosszú ideig lebeg a levegőben. Hatása érintőméregként érvényesül.  

Előnye, hogy ölőhatása gyors, a nehezen megközelíthető felületeket is eléri. A felületeken nem hagy 

nyomot, tehát olyan légtérben is alkalmazható, ahol mikroelektronikai eszközök vannak elhelyezve.  

Hátránya, hogy ölőhatását csak megfelelő behatási idő (zárt térben kb. 2 óra) alatt fejti ki, illetve hogy 

kijuttatásához speciális, turbinával ellátott berendezés szükséges. 

A fertőzöttségtől függő gyakorisággal ismételhető. 

6.3.3.2. Technológia 

A szárazköd-képző generátor az előállított részecskeméretet pontosan szabályozza.  

A módszer alkalmazásakor arra kell törekedni, hogy a rovarok a köddel biztosan érintkezésbe 

kerüljenek. 

A hatékonyság lényeges eleme a ködképző generátor megfelelő elhelyezése a kezelendő helyiségben, 

ügyelve arra, hogy abból a ködképzés egyenletesen biztosított legyen. A nyílászárókat csukjuk be, a 

ventilátort, légkondícionálót kapcsoljuk ki. A készülék üzemeltetéséhez kövessük a gyártó utasításait. 

A berendezést helyezzük üzembe majd hagyjuk el a helyiséget, és zárjuk be az ajtót. A porlasztás és a 

behatási idő letelte után a helyiséget alaposan szellőztessük ki. 

6.3.4. ULV-eljárás 

Alkalmazása elsősorban szabadban földi- vagy légi járművel kijuttatva, elsődlegesen szúnyogirtásra 

javasolható. Zárt térben rejtett életmódú rovarok ellen is bevethető. Hatását érintőméregként fejti ki. 

6.3.4.1. Az eljárás alapelve 

Elnevezése onnan származik, hogy az eljárásra alkalmas porlasztó berendezéssel rendkívül kis 

mennyiségű (angolul: Ultra Low Volume) irtószer jut egy területegységre (max. 1 liter/hektár), vagy 

zárt légtérben (3-10 ml/100 légköbméter). 

Az ULV-formulációk hígítás nélkül vagy alkalmas oldószerrel, meghatározott tulajdonságú ipari 

fehérolajjal, újabban vízzel felhígítva alkalmazhatók. 

Előnye, hogy az alacsony dózis miatt gazdaságos és környezetkímélőbb, illetve nagy területek 

kezelésére is alkalmas.  

Hátránya, hogy hatástartóssága nincs, és kijuttatásához speciális berendezés szükséges. 

6.3.4.2. Technológia 

 Zárt térben az eljárás alkalmas 5-20 mikrométer közötti cseppátmérőt biztosító ULV-

berendezéssel 3-10 ml/100 légköbméter mennyiségben kiporlasztva repülő rovarok (elsődlegesen 

legyek) elölésére. A kezelés előtt az ajtókat, ablakokat csukjuk be, a ventilátort, légkondicionálót 

kapcsoljuk ki. A ködpermetet a rovarok tartózkodási- és búvóhelyeire juttassuk. Behatási idő: 20-

30 perc. Ezt követően a helyiség kiszellőztethető. A kezelések a fertőzöttségtől függő 

gyakorisággal ismételhetők. Értékes felületek és berendezési tárgyak esetén, az anyagkárosító 
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hatás tisztázása érdekében, végezzünk próbakezelést! 

 Téves riasztás elkerülése érdekében a tűzjelző berendezéseket is javasolt kikapcsolni vagy 

alaposan letakarni és ennek tényét, időpontját a kezelés dokumentációjában feljegyezni. A 

berendezés hatástalanítását az üzemeltető végezze, ne a kivitelező, hogy a tűzjelző rendszer 

kezelés utáni újraindítása véletlenül se maradjon el. 

 Szabadban kijuttatása max. l liter/hektár mennyiségben a földről vagy a levegőből történhet. 

Földről történő alkalmazására kizárólag erre kialakított berendezés alkalmas. A földi kijuttatás a 

kezelendő helyek nehéz megközelíthetősége miatt körülményes, ezért gyakran nem ad megfelelő 

eredményt. Légi járművön (helikopteren, merevszárnyú repülőgépen) elhelyezett ULV-

szórófejekkel kijuttatva elsősorban nagykiterjedésű területek csípőszúnyog-irtására megfelelő. 

Kisebb területeken a kezelés motoros sárkányrepülővel is elvégezhető. A szúnyogirtás szervezési-

módszertani kérdéseit, illetve hatékonysági tényezőit később részletezzük (lásd: 7. 

SZERVEZETT CSÍPŐSZÚNYOGIRTÁS) 

6.3.5. Aeroszol palack alkalmazása 

Elsődlegesen zárt térben egyéni védekezés céljára, légtérkezelésre repülő rovarok (pl. legyek, 

szúnyogok) elölésére, vagy felületkezelésre rejtett életmódú rovarok (pl. csótányok, ágyi poloska, bolha) 

irtására alkalmas. 

Légtér és felület kezelésére eltérő készítmények szolgálnak, de automata adagoló készülék üzemelésére, 

illetve különleges célra (pl. légtértelítésre) alkalmas (ún. egyszer használatos) palackok is forgalomban 

vannak. 

Az eljárás alapelve 

Az aeroszol palack a hatóanyagot gyorsan párolgó oldószerben, vagy vízben felhígítva, zárt edényzetben 

tartalmazza, amelyből hajtógáz (propán/bután, szén-dioxid) segítségével, nyomógombbal működtethető 

szelepen (porlasztófejen) keresztül jut ki. 

A szelep nyitja és zárja a palackot, adagolja a készítményt, biztosítja a megfelelő porlasztást. A 

gyakorlatban alkalmazott szórófej úgy van kialakítva, hogy annak lenyomása esetén, folyamatos 

áramlással csak megadott mennyiségű ködpermet, általában másodpercenként egy gramm készítmény 

kerüljön a levegőbe. Meghatározott mennyiségű ködpermet, továbbá hab- gél- és poraeroszolok 

kijuttatására, valamint légtértelítésre megfelelő szórófejjel ellátott speciális palackok alkalmasak. 

Előnye, hogy alkalmazása egyszerű, szakértelmet nem igényel. Hátránya, hogy a formuláció 

bonyolultsága miatt viszonylag drága. 

Formulációk 

 Légtérkezelő aeroszol működtetésekor kb. 10 mikrométeres részecskék jutnak a levegőbe, 

amelyekről az oldószer gyorsan elpárolog, és a hatóanyag a légtérben lebeg. Használatakor zárt 

vagy félig zárt térben (pl. sátorban) a permetet a légtérbe kell juttatni. Csukott ajtó és ablak mellett 

egy 30 légm3-es helyiségben 5-8 másodperc elegendő a repülő rovarok elpusztításához. (A 

javasolt behatási időt általában a használati utasítás tartalmazza.) Alacsony hatóanyag-tartalma 

miatt – felületkezelésre nem alkalmas, tehát a rejtett életmódú rovarok irtására biológiai okokból 

nem használható. 

 Felületkezelő aeroszol alkalmazásakor a palackból nagyobb cseppméretű részecskék távoznak, 

ezek nem lebegnek a légtérben, hanem rövid idő alatt a kezelt területen leülepednek. 

Használatakor a palackból a ködöt, zárt térben a rejtett életmódú rovarok közlekedő-, búvó- és 

tartózkodóhelyére – a permetezéssel azonos (lásd: 6.2. Permetezés) területeken – porlasztva kell 

tartós méregmezőt létesíteni. Magas hatóanyag tartalma miatt légtérkezelésre, repülő rovarok 

irtására toxikológiai okokból nem használható! 

 Darázsirtó aeroszol: a darázsirtó aeroszolok alkalmazásának célja, hogy a darázsfészket ne kelljen 

veszélyesen megközelíteni, és a magasban található fészkek is kezelhetők legyenek. Ennek 

érdekében a darázsfészek felszámolására használható termékekből az irtószer sugárban juttatható 

ki, legalább 2 méter távolságból. A kezelésre a kora reggeli vagy a sötétedés utáni időpont a 

legalkalmasabb, mivel ilyenkor tartózkodik a legtöbb egyed a fészekben, és a hajnali, alacsony 

hőmérsékletnek köszönhetően, a bent tartózkodó, pihenő darazsak még dermedtek. A ház falán 
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vagy a tető alatt található fészek bejáratát ne zárjuk le, mert a darazsak új bejáratot keresve a 

lakótérbe is bejuthatnak. A speciális szeleppel ellátott aeroszolokkal a permetet 2-6 méter 

távolságból lehet a fészekre irányítva kijuttatni. Alkalmazásakor legyünk rendkívül óvatosak! Az 

aeroszolt célszerű a szélirányból (a szélnek háttal állva) juttatni a fészek felé. 

 Automata aeroszol: kizárólag repülő rovarok irtására szolgál, speciális berendezést és különleges 

szórófejjel ellátott palackot igényel. Minden készülék csak az azonos márkajelű aeroszol 

palackkal üzemeltethető. A készülék a ködöt meghatározott időközönként a légtérbe adagolja, így 

a helyiség folyamatosan repülő rovaroktól mentesen tartható. 

A repülő rovarok irtása zárt térben a megfelelő módszer alkalmazásával egyszeri kezeléssel 

megoldható, ezután már a bejutásuk megakadályozása az elsődleges cél. Az irtószer folyamatos 

jelenléte a légtérben sem gazdasági, sem toxikológiai, környezetvédelmi okokból nem kívánatos, 

ezért az automata rovarirtó aeroszolok felhasználási területét – a használati utasításban 

részletezettek szerint – a minimálisra korlátozzuk. 

 Légtértelítő aeroszol – egyszer használatos palack (angolul: single use / one shot aerosol 

dispenser) meghatározott légtér kezelésére (telítésére) alkalmas. A palack szórófejének egyszeri 

lenyomásával annak teljes tartalma a légtérbe jut. Repülő rovarok elölésére egymagában is 

alkalmas és felhasználása különösen repülőgépeken előnyös. Rejtett életmódú rovarok ellen 

irtásakor alkalmazására (akár elölésükre, akár rejtekhelyről történő kiűzésükre), minden esetben 

szakemberek alkalmazhatják. Légtértelítéskor a behatási idő után az ajtók és ablakok kinyitásával 

történő alapos, kereszthuzatos, legalább 30 percen keresztül tartó szellőztetés szükséges. 

Az eljárás biztonsági előírásai 

Zárt térben hideg-, meleg- és szárazköd-képzés/ULV-eljárás alkalmazásakor: 

 állattartó helyről (ólból, istállóból) a kezelés ideje alatt az állatokat el kell távolítani;  

 a kezelendő helyiségből az élelmiszereket, italokat, gyógyszereket, élvezeti cikkeket, állati 

takarmányt, evő- és ivó- edényzetet, valamint minden más olyan anyagot és tárgyat, amelyek 

révén az emberre vagy a haszon- és háziállatokra ártalom vihető át, el kell távolítani, illetőleg 

tökéletes védelmet biztosító csomagolással (letakarással) a szennyeződéstől védeni kell; 

 légtértelítéskor a szellőztetés szakképzett személy feladata. 

6.4. Porozás 

6.4.1. Az eljárás alapelve 

A porozószer hatását érintőméregként fejti ki  

Friss ölőhatása a permetezőszerhez viszonyítva kedvezőbb, azonban azonos hatóanyag-koncentráció 

esetében a permetezőszernél kevésbé hatékony. A porozás és a permetezés előnyei a nedves porozási 

eljárással egyesíthetők, amelyre viszont csak speciális készítmények alkalmasak. 

Előnye, hogy hígítást nem igénylő, használatra kész szerforma, száraz állapotban, ha a felületen marad 

hosszú hatástartósságot biztosít, kijuttatása egyszerű, rejtett életmódú rovarok elpusztítására különösen 

megfelelő, olcsó és az elektromos berendezések kezelésére is alkalmas. Hátránya, hogy a felületeken 

látható nyomot hagy. 

6.4.2. Technológia 

Vékony rétegben, célzottan a rovarok búvóhelyeire és vonulási útjaira kell kijuttatni. A szükséges 

mennyiség általában 5-10 g/m2, de a dózis megválasztásakor a használati utasítás szerint kell eljárni. A 

porozás tipikusan rejtett életmódú rovarok ellen használható módszer, de korábban léteztek a 

darázsfészkek kezelésére használható darázsirtó porozószerek is. 

A felületeken látható por nem esztétikus, ezért gyakran eltakarítják, eltávolításával viszont hatása 

megszűnik. Olyan helyen célszerű alkalmazni, ahol a felület benedvesítése hátrányos, vagy veszélyes 

(pl. elektromos berendezéseknél), vagy ahol tartós méregmező permetezéssel nem alakítható ki pl. 

bútorok hátoldalán, rejtett résekben, repedésekben. 
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A személykezelésre (tetűirtásra) használható porozószerek szerepe toxikológiai okok miatt napjainkban 

háttérbe szorult.  

6.4.3. Az eljárás biztonsági előírásai 

 A porozószerek előnye, hatástartósságuk a huzattal való elsodródás és nedvességgel való 

érintkezés miatt elvész, viszont a talajba, vizekbe mosódott irtószer a környezet szennyezi. Emiatt 

szabadban rovarirtásra nem használhatóak, legfeljebb akkor, ha az engedélyezett használati 

utasításuk erre külön kitér. 

 Az emberi testtel érintkező textíliák és a ruházat kezelése, valamint a személykezelés tetvesség 

esetén kizárólag a célra engedélyezett porozószerrel történhet. (Jelenleg nem létezik 

személykezelésre engedélyezett tetűirtó porozószer.) 

 A háziállatok és fekhelyük kezelésére kizárólag az ilyen felhasználásra engedélyezett szerek – 

elsősorban állategészségügyi biocidok, állatgyógyászati termékek – használhatók. 

6.5. Füstképzés  

Zárt térben bármely ízeltlábú (elsősorban) rejtett életmódú rovarok irtására, szakember kiegészítő 

módszerként alkalmazhatja. Szabadban bárki repülő rovarok, elsősorban szúnyogok irtására/riasztására 

használhatja a célra engedélyezett füstképzőszereket. 

6.5.1. Az eljárás alapelve 

A szilárd anyagba impregnált, magas hőmérsékletnek ellenálló (termostabil) hatóanyag éghető 

vivőanyaggal keverve hő hatására, füstképződés közben szabadul fel. Hatásában átmenetet képez az 

érintő- és légzésmérgek között. A füst fejlesztése általában égetéssel vagy izzítással történhet. Előnye 

gyors ölőhatása. Hátránya, hogy hatástartóssága nincs és tűzveszélyes.  

6.5.2. Technológia 

 Füstképző patron/tabletta zárt térben alkalmazható. A formuláció meggyújtásakor képződő füst a 

légteret kitölti és néhány óra behatási idő alatt a rovarokat elpusztítja. Először permetezéssel 

létesítsünk tartós méregmezőt, majd a helyiség nyílászáróit csukjuk be. Ha szükséges, 

szigeteljünk. Amennyiben a helyiség nagysága miatt egynél több készítményt használunk, akkor 

azokat a kezelendő légtér nagyságának és alakjának megfelelően helyezzük el, majd 

meghatározott sorrendben, először a kijárattól legtávolabbi készítménnyel kezdjük a kezelést és 

így haladjunk a kijárat felé. Alkalmazási paraméterei (kezelhető légtér nagysága, légköbméterre 

adagolandó mennyisége, behatási ideje) a hatóanyagtól és a formuláció jellegétől függ. A behatási 

idő után az ajtók és ablakok kinyitásával történő alapos, kereszthuzatos, legalább 30 percen 

keresztül tartó szellőztetést is csak szakképzett személy végezheti! Téves riasztás elkerülése 

érdekében a tűzjelző berendezéseket is javasolt kikapcsolni vagy alaposan letakarni és ennek 

tényét, időpontját a kezelés dokumentációjában feljegyezni. A berendezés hatástalanítását az 

üzemeltető végezze, ne a kivitelező, hogy a tűzjelző rendszer kezelés utáni újraindítása véletlenül 

se maradjon el. 

 Füstölő spirál/rúd szúnyogirtó és -riasztó hatású, 5-8 órán keresztüli hatékonyságát a parázsló 

készítmény füstje adja. A dobozban párosával elhelyezett spirálokat válasszuk szét egymástól. A 

mellékelt fém tartóváz nyelvét hajlítsuk fel és illesszük a spirál közepén található résbe. A füstölő 

rudat a hurkapálca segítségével szúrjuk a földbe. Gyújtsuk meg a végüket, majd a lángot fújjuk 

el. Ha a füstleadás már nem szükséges, a spirál parázsló részét törjük le, így a megmaradt rész 

később újra meggyújtható. Szükség szerint egyszerre több spirált/rudat is égethetünk. 

6.5.3. Az eljárás biztonsági előírásai 

 A füstképző patront/tablettát meggyújtásuk előtt tűzálló aljzatra (pl. fémlapra, téglára, kerámiára) 

kell helyezni és a közvetlen környezetéből a gyúlékony anyagokat el kell távolítani. 

 Zárt térben való füstképzéskor a kezelés és a behatási idő alatt a kezelt légtérben illetéktelen 

személyek, házi- és haszonállatok nem tartózkodhatnak. 
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 A füstképző spirál/rúd zárt térben vagy félig zárt helyen (pl. sátorban) nem alkalmazható! A 

meggyújtott terméket ne hagyjuk felügyelet nélkül. 

6.6. Párologtatás 

Repülő rovarok (pl. legyek, szúnyogok, molyok stb.) irtására/távoltartására egyénileg, elsősorban zárt 

térben (szabadban korlátozottan) alkalmazható eljárás. 

6.6.1. Az eljárás alapelve 

Az illékony hatóanyagot tartalmazó készítményből keletkező párolgás átmenetet képez az aeroszol/köd-

képzés és a gázosítás, tehát az érintő- és a légzésméreg között. 

Előnye, hogy alkalmazása egyszerű, szakértelmet nem igényel, nincs kellemetlen szaga, használata 

során a helyiségben való folyamatos tartózkodás lehetséges. Hátránya, hogy tartós hatása csak 

folyamatos üzemeléssel biztosítható, mely ugyan kismértékű, de folyamatos irtószer-kibocsájtással 

társul. 

6.6.2. Párologtató formulációk 

 Hő hatására párolgó készítmény (folyadék, lap, korong, tabletta), amelyből az erre szolgáló 

párologtató készülékben előállított 60-80 ⁰C hőmérséklet miatt a hatóanyag elpárolog, és a légteret 

kitölti. Zárt térben elektromos árammal működő, szabadban gázpatronnal vagy alkohollal 

üzemelő készülékek használhatók. A készítmény kizárólag a hozzá gyártott, kompatibilis 

készülékben ad megfelelő hatékonyságot. Megjelölésüket (szúnyogirtó légyirtó lap/folyadék 

folyadék/lap/korong, lap/folyadék) mindig vegyük figyelembe, ugyanis a szúnyogirtásra 

alkalmas formuláció, alacsonyabb hatóanyagtartalma miatt, legyek ellen nem kellően hatékony. 

A kombinált használatú készülék a lap és a folyadék üzemelésére egyaránt alkalmas. A 

szakaszosan üzemeltethető készülékbe helyezett lap hatását (amely hatásvesztését 

színelváltozással jelzi) kb. 8-10 órán át biztosítja, majd új lap elhelyezése szükséges. A speciális 

készülékbe helyezett folyadék napi kb. 10-12 órás működés esetén, a folyadék mennyiségétől 

függően a használati utasításban megadott időn (30-45-60 napon) keresztül használható.  

 Szobahőmérsékeleten párolgó készítmény (strip=lemez), amely a hatóanyagot speciális 

műgyantában elnyeletve tartalmazza. A műgyanta térhálós szerkezete lehetővé teszi, hogy a 

csomagolás felbontása után a hatóanyag, szobahőmérsékleten hosszú ideig, 1-3 hónapig tartó 

párolgással folyamatosan és egyenletesen jusson a légtérbe. A formulációk jól párolgó 

hatóanyagai kis légterek (pl. szekrények, fiókok stb.) molymentesen tartására is alkalmasak. 

6.6.3. Az eljárás biztonsági előírásai 

 A párologtató készüléket letakarni nem szabad és használat után szükséges kikapcsolni. Ne 

hagyjuk felügyelet nélkül az üzemelő párologtatót. A gázüzemű készüléket az éghető anyagoktól 

távol kell elhelyezni.  

 Figyelembe kell venni, hogy a lassú párolgásnak köszönhetően a szobában a 

hatóanyagkoncentráció a rovarok elöléséhez szükséges mértéket csak hosszabb idő (30-60 perc) 

elteltével éri el, ezért az eljárás azonnali védelmet nem nyújt a szúnyogok ártalmával szemben. 

6.7. Mérgezett csalétek alkalmazása 

Alkalmas hatóanyagot és az adott kártevő biológiai tulajdonságának ismeretében kiválasztott csalétket 

(táplálékanyagot) tartalmazó homogén keverék. 

6.7.1. Az eljárás alapelve 

Hatása gyomorméregként érvényesül. Az élelmiszer-látogató rovarok irtására alkalmas. A rágcsálóirtó 

csalétkekre vonatkozó tudnivalókat külön fejezetben foglaljuk össze. (lásd: 11.1.1. Mérgezett csalétek 

– véralvadásgátlók – alkalmazása) 

Összetételében, vivőanyagként (csaléteknek) a kártevő táplálkozási szokásának megfelelő élelmiszer 
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(pl. cukor, fehérje stb.) alkalmazható. Segédanyagként hatását vonzó anyag (pl. feromon) fokozhatja, 

eltarthatóságát pedig tartósítószerek növelheti. Biztonságát a különös keserű ízű adalékanyag 

(denatónium-benzoát, Bitrex) fokozza. 

Előnye hosszú hatástartóssága, könnyű alkalmazhatósága, a környezet inszekticid terhelését mérsékli, a 

rezisztencia kialakulását pedig késlelteti. Hátránya, hogy többnyire akkor hatékony, ha a rovarnak nincs 

egyéb táplálkozási lehetősége. 

6.7.2. Szerformák 

Azonnali felhasználásra alkalmas: 

 impregnált anyag: hatóanyaggal átitatott korong, tányér, tálca, lap, stb.; 

 granulátum: amely a rovarok által látogatott helyekre közvetlenül elhelyezhető, vagy kartonlapra 

kiszórva tehető ki; 

 gél: amely a rovarok által látogatott helyekre adagoló pisztollyal, illetve a tubusból történő 

közvetlen kinyomással juttatható ki; 

 csalétek doboz (=csalétekállomás): amelynek oldalán az adott kártevő számára megfelelő méretű 

nyílások találhatók. Ebben a mérgezett csalétek a környezeti hatásoktól (nedvesség, napfény stb.) 

védve, illetéktelenek (gyermekek, háziállatok) számára hozzáférhetetlen módon van elhelyezve. 

Kenhető/permetezhető/locsolható: amelyeket alkalmazásuk előtt a használati utasításban megadott 

módon vízzel fel kell hígítani, majd a kártevők által látogatott helyekre kijuttatni (pl. felfüggesztett 

kartonlapokra kell kenni). 

A szakember által készített mérgezett csalétek, egyes rovarok (pl. csótányok) irtására megfelelő 

csalétekhez alkalmas hatóanyag hozzákeverésével volt korábban elkészíthető. Napjainkban házilagos 

készítésű, forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező mérgezett csalétek nem használható fel 

jogszerűen. 

6.7.3. Csótány/ hangyairtó csalétkek 

Csótányirtásra a gél napjaink leggyakrabban alkalmazott csalétek-szerformája, amit tubusból szakember 

az adott készítményhez tartozó (a kezelést megelőző kalibrálás elvégzését követően) speciális adagoló 

pisztoly segítségével, vagy gél-aeroszol palackból, a lakossági felhasználó pedig a fecskendős 

kiszerelésből juttathat ki. Hatékonysága érdekében a címkefeliraton feltüntetett cseppméretet, illetve a 

m2-re vagy folyóméterre adott cseppszámot feltétlenül vegyük figyelembe. A gélt a csótányok búvó- és 

tartózkodási helyeire, illetve vonulási útjaira (pl. sarkok, rések, repedések, csövek, asztalok alsó lapja), 

mosható, tiszta, nem zsíros felületekre alkalmazzuk. A kihelyezett gélre, illetve környékére egyéb 

irtószert ne juttassunk, mert az a rovarokat elriasztja. A felületekről vízzel lemosható. Hatástartóssága: 

3-5 hónap (a pontos hatástartósság a használati utasításban szerepel). A dobozos kiszerelésű csalétkeket 

a fent leírtaknak megfelelően kell kihelyezni, a hatástartósságot és a területegységre jutó dobozok 

mennyiségét a használati utasítás tartalmazza. 

Hangyák irtásakor az irtószert a hangyák vonulási útjaira, lehetőleg fészkük közelébe kell gél 

alkalmazásakor a tubusból kijuttatni, illetve dobozos forma esetén kihelyezni. Maradéktalan 

felszámolásuk érdekében célszerű a készítményt a hangyák eltűnése után még néhány hétig kint hagyni. 

A fejlődésgátló / kitinszintézis gátló hatóanyagot tartalmazó csalétkek esetén legyünk tekintettel arra, 

hogy az irtószer a dolgozó hangyákat nem (vagy csak kis mértékben) mérgezi. A dolgozók a bolyba 

behordják a csalétket, ahol abból a királynő és a lárvák is fogyasztanak. A hatóanyag ezekben a 

stádiumokban fejti ki hatását, és az újabb hangyák kifejlődését gátolja meg, ezért a hangyapopuláció 

csökkenése nem hirtelen, hanem folyamatosan, hetek alatt megy végbe. 

6.7.4. Házi légy irtására alkalmas csalétkek 

Kenhető, kihelyezhető/kiszórható és permetezhető formában állnak rendelkezésre. Egyes készítmények 

többféle módszerrel is kijuttathatók. A házilégy-feromon (muszkalur/trikozén) hatékonyságukat 

fokozza, mivel a mérgezett csalétek felkeresését és az abból való fogyasztást biztosabbá teszi. 

A csalétkek kimondottan az élelmiszerlátogató legyek ellen használhatóak, a vérszívó legyek irtására 

nem alkalmasak! 
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Kenhető csalétkek: 

A használati utasításban előírt vízmennyiség hozzáadásával híg pépet kell készíteni. Lapos ecsettel a 

házi legyek kedvenc tartózkodási helyeire (pl. gerendára, ablakra, ablakkeretre, lámpatestre, 

tartóoszlopra) 5-6 cm széles és kb. 40 cm hosszú csíkokat kell kenni. Az irtószer a mennyezetre vagy 

falakra függesztett 50x30 cm nagyságú karton- vagy furnérlemezre is felkenhető. Utóbbi megoldással a 

kezelés után később is látszik, hogy hova lett kikenve a szer így lehetővé teszi annak gyors és 

maradéktalan eltávolítását is. Az irtószer kikenésekor a kezelt felület alatt a padlót és berendezést 

takarjuk le, így védjük az esetleg lecsepegő szertől. 

100 m2 alapterületen kb. 1 m2 felület kezelése szükséges. A pontos alkalmazási mennyiséget adott 

termék használati utasítása tartalmazza. 

Istállók kezelésekor ügyeljünk arra, hogy a csíkokat és/vagy lemezeket az állatok ne érhessék el, az 

irtószert ne nyalhassák le! Frissen meszelt falra a készítményt ne kenjük fel, mert a mész a hatóanyagot 

gyorsan lebontja. Ha por rakódik a felkent csalétekre és vonzó hatását elveszti, a felkenést ismételjük 

meg. 

Kihelyezhető/kiszórható alaktestek (mérgezett csalétekkel bevont kartonpapír, műanyag tálca, 

ablakmatrica), illetve granulátumok: 

lehetőség szerint papír- vagy műanyag tálcákon kiszórva, egyenletesen szétterítve, a használati 

utasításukban megadott mennyiségben a legyek által látogatott helyekre (pl. állattartó telepeken a 

válaszfalak tetejére, tartógerendákra; lakásban az ablaküvegre, ablakpárkányra, bútorok tetejére) kell 

kihelyezni. Automata önadagolókban, felfüggesztve is alkalmazhatók. Ha az elpusztult legyek befedik 

a csalétket, akkor gyűjtsük azokat össze, és a kihelyezést ismételjük meg. 

Permetezhető csalétkek: 

A használati utasításában előírt vízmennyiség hozzáadásával munkaoldatot kell készíteni, amit a legyek 

által látogatott felületekre (falra, mennyezetre, gerendára stb.) kell kipermetezni. Egyebekben a kenhető 

csalétkek használatához hasonlóan kell eljárni. 

6.8. Rovarcsapdák alkalmazása 

Általában a megfogni kívánt rovarok számára megfelelő vonzó anyag (pl. muszkalur/trikozén, csótány-

attraktáns, ruhamoly-feromon, ecetsav, fehérjekivonat stb.) vagy ágyi poloska esetében az ágymeleg 

érzetét (vegyi vagy elektromos úton) biztosító hőtermelő egység és ragasztó felülettel ellátott, zárható 

edényzet (pl. doboz) alkotja. 

6.8.1. Általános szempontok 

A csapda hatásosságát három tényező határozza meg: fizikai kialakítása (alakja, színe, anyaga); a 

csapdában található vonzó hatású anyag; a csapda elhelyezése (hozzáférhetősége a rovar számára). 

A fenti tényezőktől függően a csapadák jellemzően csak egy meghatározott rovarcsoport számára 

kellően vonzó hatásúak, ezért léteznek külön pl. legyek, csótányok, darazsak stb. ellen fejlesztett 

csapdák. 

Fontos megjegyezni, hogy a csapdák gyakran az adott rovarfajra jellemző szexferomont tartalmaznak 

csalogatóanyagként. A feromon hatású anyagok jellemzően vagy a hím vagy a nőstény egyedeket 

vonzzák inkább, míg a másik ivar egyedeire csak korlátozottan hatnak. Továbbá, a rovarok lárváira, 

mivel ezek a fejlődési stádiumok szexuálisan nem aktívak, a feromonoknak nincs hatása. 

A megfelelő csapdák a kártevők populációinak objektív nyomon követésére, észlelésére 

(monitorozásra) kiválóan alkalmasak. A rovarok megtelepedésének megakadályozására, enyhe 

mértékű rovarszaporulat megállítására korlátozottan alkalmasak. Működési elvüktől függetlenül, csupán 

rovarcsapdák használata általában nem elegendő nagyobb mértékű rovarártalom felszámolásához. 

 A csapdát olyan helyre kell kihelyezni, hogy azt a célzott rovarok nagy eséllyel megtalálják, 

vagyis a rovarok jellemző tartózkodási-, búvóhelyeinek közelében és közlekedési útvonalaik 

mentén. 

 A csapdákat úgy kell elhelyezni, hogy azokat gyermekek, és házi- vagy haszonállatok ne érhessék 
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el. Fontos, hogy a csapdák és azok tartalma ne hullhasson bele az élelmiszerbe, takarmányba, 

ivóvízbe. 

 Arra is figyelmet kell fordítani, hogy a csapdák az egyéb munkafolyamatokat és a területet 

használók mindennapos tevékenységét ne akadályozzák. 

 A csapdát megadott rendszerességgel meg kell vizsgálni és – különösen, ha monitorozásra 

használjuk – a befogott rovarok számát legalább hozzávetőleg érdemes feljegyezni. Pl. fennálló 

rovarfertőzöttség esetén a csapdát naponta vagy néhány naponta javasolt megtekinteni. Preventív 

használat esetén, ha nem áll fenn rovarártalom, akkor néhány hetes vagy néhány hónapos 

gyakoriság elegendő lehet a csapdák megtekintése. 

 Amennyiben a csapda élettartamát túllépte, ragasztós felülete beszennyeződött vagy a rovarok 

telítették, szükséges üríteni/ cserélni az eszközt. 

 

Ammenyiben a rovarcsapdát a kártevőirtás hatékonyságának megállapítására kívánjuk használni, 

az alábbiak szerint járjunk el: 

A csapdákat az irtás előtt meghatározott ideig működtessük a területen csótányirtás esetén pl. 1 hétig. 

Az irtás után a csapdákat ugyanennyi ideig hagyjuk kint, a csapdák számán és helyzetén ne 

változtassunk. 

A hatékonyság az alábbi képlettel számolható ki: 

 

(irtás előtti rovarszám) - (irtás utáni rovarszám)  x  100 = kezelés hatékonysága (%) 

                    (irtás előtti rovarszám) 

 

Az irtás előtt fogott (egy fajhoz tartozó) kártevő minden egyedét, lárvákat is beleértve számoljuk össze. 

Az összes csapdában fogott összes egyedet számoljuk, vagy vegyük a csapdánként fogott rovarok 

átlagát. 

 

Példa: csótányszám irtás előtt: 470; csótányszám irtás után: 16, ekkor a csótányirtás hatékonysága: 

470-16  x  100 = 96,59 % 

   470 

6.8.2. A csótánycsapda alkalmazása 

A formuláció gépi úton felvitt ragasztót tartalmazó lapból és azon elhelyezhető, a csótányok számára 

vonzó táplálékanyagot tartalmazó tablettából/tasakból áll, de előfordulnak a ragasztóba impregnált 

csalogatóanyagot tartalmazó csapdák is. 

A ragasztófelületen levő védőpapírt távolítsuk el, és a csalogatóanyagot, tablettát/tasakot helyezzük a 

ragasztófelület közepére. 

Szakemberek a fertőzöttség mértékének meghatározására és a csótányirtás hatékonyságának mérésére a 

következő módon alkalmazhatják: a kezelés előtt 1 héttel, majd azt követően újból 1-1 héttel, mindig 

ugyanarra a helyre helyezzünk ki csapdákat. 

A mérőpontok helyét és a felhasználandó csapdák átlagos számát a következő táblázat tünteti fel. 
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Csótánycsapdák javasolt kihelyezési rendszere 

Objektum megnevezése Csapdák száma 

LAKÁS 

WC 1 db 

fürdőszoba 1 db 

konyha 

1 db a hűtőszekrény mögé 

1 db a mosogató alá 

1 db a tűzhely mögé 

szoba 1 db 

LAKÓHÁZI KÖZTERÜLET 
szemétledobó helyiség 1-2 db/szint 

egyéb terület (pl. pince) 1 db/5 m2 

KÖZÜLETEK 

élelmiszeripari szakágazatok 

élelmiszerforgalmazók 

vendéglátóipar –közétkeztetés 

vizes helyiségek 1 db/5 m2 

eladótér 1 db/15 m2 

egyéb helyek 1 db/10 m2 

A táblázat adatai a 143 cm2 felületű csapdákra vonatkoznak. A kisebb felületű csapdák számát célszerű 

arányosan növelni. 

A csapdákat 7 nap eltelte után szedjük össze, majd a befogott csótányok számát jegyezzük fel. A 

csótányszám megállapításakor az összes egyedet (lárva, imágó) figyelembe kell venni. 

6.8.3. A darázsfogó sajátosságai 

A darázsfogót – késő este, vagy korán reggel, amikor a darazsak kevésbé aktívak – lehetőleg a 

darázsfészek közelében, illetve az általuk szívesen látogatott helyekre (pl. napfényes helyre, teraszra, 

erkélyre) helyezzük el, vagy fejmagasságban fákra, bokrokra, gerendára függesszük fel. Megfelelő 

elhelyezés esetén a csapda a darazsakat még a fészek közelében elfogja. Ne használjuk a csapdát asztalra 

állítva, mert könnyen feldőlhet, a csalétek kifolyhat, ami a darazsakat, elpusztításuk nélkül, csalogatja! 

Ha a csapda elpusztult darazsakkal megtelik, azokat öntsük ki, és ha szükséges, tegyünk a csapdába új 

csalétket. A darázsfogó fedelének levétele előtt minden esetben győződjünk meg arról, hogy a darazsak 

elpusztultak. 

A darázs-elszaporodás megelőzésének legegyszerűbb lehetősége tavasszal az áttelelő, magányos anya 

megfogása és elpusztítása. Erre a célra olyan csapdák (edények) alkalmasak, amelyből a darázs nem tud 

kimászni. A csapdába cukros, lekváros, ecetes víz vagy sör tehető. Mivel a darazsak igen jól repülnek 

és nagy területet bejárnak, ezért a módszer annál hatékonyabb, minél több csapdát helyezünk ki. 

A különböző cukros, édes nedvek a méheket is vonzhatják. A hasznos rovarok védelme érkében azonnal 

hagyjunk fel a csapdázással, ha azt tapasztaljuk, hogy a csapdába méhek is tévednek. 

6.8.4. Légyfogó csapdák 

A különféle (lap, henger, csík, szalag, doboz) formájú csapdák alkalmazása zárt térben, különösen 

állattartó helyen (ólban, istállóban) házi legyek összefogására célszerű. A csapdákat a legyek által 

gyakran látogatott helyekre, ablakok közelébe, gerendákra, mennyezetre vagy az oldalfalakra érdemes 

elhelyezni. 

Mivel porlepte állapotban ragasztó hatásuk csökken vagy megszűnik, ezért a megfelelő időben történő 

cseréjükről gondoskodni kell. 
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6.8.5. UV-fénnyel üzemelő rovarcsapdák 

Kültéren, elsősorban az este, éjjel aktív szúnyogfajok csapdázására használhatók a speciálisan erre a 

célra kialakított csapdák, melyekben jellemzően egy ventilátor által keltett légáramlat egy hálóba vagy 

zsákba gyűjti a rovarokat. A begyűjtött rovarok így meghatározható és további vizsgálatokra alkalmas 

állapotban maradnak. Tekintettel kell lenni arra, hogy a kültéren használt fénycsapdák a szúnyogokon 

kívül számos, más rovart is nagy hatékonysággal gyűjtenek, ettől a gyűjtött minta sérülhet, feldolgozása, 

válogatása munkaigényes. 

A fénycsapdák a szabadban a szúnyogok ártalmának érdemi csökkentésére legfeljebb korlátozottan 

használhatóak. Egyrészt a világosban is aktív szúnyogfajokra nem fejtenek ki megfelelő vonzó hatást, 

másrészt az is elképzelhető, hogy a fénycsapda által odavonzott szúnyogok a csapda közelében 

tartózkodó embereket támadják majd. [1.] 

Beltéren az élelmiszer-látogató legyek és csípőszúnyogok ellen használhatóak. Alkalmazásukkor a 

következő szempontokra kell ügyelni: 

 A helyi adottságoktól függően célszerű csapdát helyezni a bejárattól kb. 1,5-2 méterre és a 

hulladékgyűjtő/tároló környékére. Ezen felül a gyártó ajánlása szerint meghatározott számú 

csapda helyezhető az épület egyéb részeibe az alapterület nagyságát és a rovarok megfigyelt 

repülési útvonalait figyelembe véve. 

 A falra szerelt vagy függesztett csapdákat 1,5 – 2 méter magasságban érdemes elhelyezni. 

 Tekintettel kell lenni arra, hogy az erősen megvilágított vagy napsütötte helyeken a csapdák 

hatékonysága alacsonyabb. 

 A csapdákat úgy kell elhelyezni, hogy azok ne kifelé nézzenek, és a csapda fénye a szabadból ne 

vonzza be a rovarokat az épületbe. 

 A magas feszültségű ráccsal működő csapdákban a befogott rovarok gyakran szétpattannak és 

maradványaik szétszóródnak. Az ilyen típusú csapdákat az élelmiszerek és élelmiszerrel 

érintkező felületek felett és azok 2 méteres környezetében nem szabad elhelyezni. A csapdák nem 

használhatók azokon a helyeken, ahol csomagolatlan élelmiszer szennyeződését okozhatják. 

 A ragasztólappal működő csapdákban a ragasztó idővel megszárad, beporosodik és hatékonyságát 

elveszti. A ragasztólap cseréjét beszennyeződése esetén vagy a gyártó utasítása szerinti 

időközönként biztosítani kell. A csere időpontját és rendszerességét javasolt a kártevőmentesítési 

dokumentációban nyomon követhető módon rögzíteni. 

 A csapdákban lévő fényforrás szennyeződik, és – még ha ez szabad szemmel nem is látszik – 

öregszik, ettől hatékonysága romolhat. (Léteznek mérőeszközök, melyekkel a fényforrás 

sugárzása az UV spektrumban ellenőrizhető.) A gyártó által javasolt üzemidő után a fényforrás 

cseréje szükséges. A karbantartás időpontjait ajánlott a kártevőirtási dokumentációban nyomon 

követhető módon rögzíteni. A fényforrás cseréjét hatásossági szempontból érdemes a 

„légyszezon” kezdetére, tavaszra időzíteni. 

 A rovarcsapdákban használt UV fényforrások sugárzása nem jelent elfogadhatatlan kockázatot a 

területen tartózkodókra nézve [2.]. Mindazonáltal, a csapdákat úgy kell elhelyezni, hogy azok ne 

világítsanak hosszabb ideig egy munkavállaló szemébe. Pl. ne közvetlenül a hentespulttal, 

pénztárral, gépkezelővel vagy egyéb munkaállomással szemközt helyezzük el. 

Az UV-fénycsövet tartalmazó készülékbe helyezhető cserélhető kazetták/lapok jellemzően 30-60 napon 

keresztül hatékonyak. 

6.8.6. Bögölycsapdák 

A szabadban tartott állatok környezetében vérszívó legyek elfogására használhatók, szabadban a 

bögölyök elleni védekezés szinte kizárólagos eszközei. A csapda jellemzően egy fényes fekete tárgy, 

melyhez a tárgy felülete által a visszavert, vízszintesen polarizált fény vagy a csapda gazdaállatra 

emlékeztető alakja vonzza oda a bögölyöket. A rovarokat a csapda ragasztós felszíne, vagy más 

típusoknál egy terelőtölcsér gyűjti össze. A csapdákat javasolt az állatok tartására szolgáló helytől 

néhány méterrel távolabb elhelyezni, úgy, hogy ahhoz az állatok közvetlenül ne férhessenek hozzá. 
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6.8.7. Csípőszúnyogok csapdázása 

Szén-dioxiddal és/vagy attraktánssal működő csapdák 

A csapdák a táplálékot kereső, vért szívni készülő nőstény szúnyogok befogására alkalmasak. A 

csapdákat jellemzően kutatási célokra használják. Kimondottan szúnyogirtásra csak a világ néhány 

pontján működtetnek ilyen csapdákat, fajlagos üzemeltetési költségük más védekezési módszereknél 

magasabb. A szúnyogokat a szén-dioxid gáz vagy a specifikus szaganyagokat tartalmazó attraktáns 

vonzza a csapda közelébe, ahonnan jellemzően egy ventilátor által keltett légáramlat húzza be őket az 

eszközbe. A csapda egy mintatároló hálóba vagy tartályba gyűjti a rovarokat. A szén-dioxidot 

jellemzően palackból egy szabályozható szelepen keresztül adagolják, vagy a csapdában elhelyezett 

szárazjégből szabadul fel. Speciális kutatásokban élőállatot (pl. csirkét) tartalmazó csapdákat is 

használnak. A csapda üzemeltetéséhez még akkumulátorra vagy elektromos hálózati csatlakozásra van 

szükség. A legkorszerűbb típusok már képesek a befogott rovarok számlálására és műholdas/telefonos 

összeköttetéssel adatokat tudnak továbbítani. 

A kutatási cél, a gyűjteni kívánt fajok függvényében fontos, hogy a csapdák akkor üzemeljenek, mikor 

adott szúnyogfaj aktív. Az is lényeges, hogy a csapdákat milyen magasságban helyezzük el. Az emberi 

vért (is) szívó szúnyogfajok általában árnyékos helyen, a talajon vagy alacsonyan elhelyezett csapdákkal 

foghatók. Bizonyos csapdatípusokat az esőtől fokozottan kell védeni, továbbá felügyelet nélkül hagyott 

eszközök a szándékos vagy véletlen rongálás veszélyének is ki vannak téve. A csapdát ezért érdemes 

elzárt területen vagy félreeső, rejtett helyen elhelyezni. 

A szúnyogártalom meghatározására alkalmazott csapdázásról szóló további információkat lásd később: 

7.4.2. Szúnyogártalom meghatározása csapdák használatával 

Tojáscsapdák, „gravid” csapdák 

Általában egyszerű, olcsón előállított és könnyen használható eszközök. A tojáscsapdák vizet tartalmazó 

edények, melyekbe a víz és a vízben rothadó növények szaga vonzza a megtermékenyített nőstény 

szúnyogokat. A szúnyog tojásait az edény belső falára vagy a vízbe lógó tárgyra helyezi. Kutatási céllal 

a kis mesterséges vízgyűjtő edényekben tenyésző szúnyogfajok jelenlétének kimutatására használható 

eszközök. A csapdával néhány hazai honos szúnyogfaj és az úgynevezett invazív szúnyogfajok (ázsiai 

tigrisszúnyog, koreai szúnyog, bozótszúnyog) tojásai gyűjthetők. Fontos a csapda rendszeres ürítése kb. 

hetente, hogy abban a szúnyoglárvák ne fejlődhessenek ki, továbbá az elpárolgott víz pótlása. 

Egyes tojáscsapdákat úgy alakítanak ki, hogy azok rabul ejtsék a berepülő berepülő, tojásrakásra készülő 

szúnyogokat. Ezeket a csapdákat az angol szakirodalom „gravid” (magyarul: várandós) csapdának 

nevezi. Létezik olyan csapda is, mely lárvairtó hatóanyagot tartalmaz, így csapda vizében kikelő 

szúnyoglárvák nem tudnak kifejlődni és elpusztulnak. A gravid csapdák megfelelő mennyiségben és 

mintázatban kihelyezve bizonyos mértékben csökkenthetik a házak körül tenyésző szúnyogok számát. 

Egyéni védekezési módszerként mindenképpen javasolhatók, viszont széles körű hazai tapasztalat még 

nincs használatukról. 

6.8.8. Az élelmiszermolyok vagy ruhamolyok összefogására alkalmas formulációk 

Specifikus moly-feromont és ragasztót tartalmaznak, a molyok imágóinak elfogására – megelőző vagy 

monitorozó jelleggel – használhatóak. A felnőtt lepkék az élelmiszert vagy a ruhaneműt nem károsítják. 

Az ártalmat a lárvák rágása okozza. Mivel a lárvákat a csapda nem gyűjti, ezért az ártalom rövidtávú 

megszüntetésére nem alkalmas. 

6.8.9. A kártevők párzását megzavaró rendszerek 

A módszer alapelve, hogy csalogatószert (kimondottan szexferomon hatású attraktánts) helyeznek ki 

megfelelő minta szerint az épület több pontján. A csalogatószer lassan, folyamatosan párolog a légtérbe. 

A nagy mennyiségű feromon a párkereső kártevőket megzavarja, a hímek és nőstények javarészt nem 

találnak egymásra, és nem tudnak szaporodni. Tekintettel kell lenni arra, hogy a már párosodott 

nőstényekre és a lárvákra a csalogatószer nincs hatással, ezért a kezelés eredménye csak hosszabb távon 

érvényesül. Hazánkban a közelmúltban engedélyezett csalogató rendszerek élelmiszer-kártevő molyok 
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ellen, kiegészítő védekezési eljárásként, a molyok egyedszámának csökkentésére használhatók. 

6.9. Riasztószerek 

Elsősorban a vérszívó rovarok (szúnyog, kullancs, bolha stb.) ártalmának kivédésére, csípésének 

megelőzésére szolgál. 

A személykezelésre szolgáló különböző szerformák (krém, stift, gél, aeroszol/habaeroszol, roll-on, gél, 

tej, folyadék, kendő) közös jellemzője, hogy a használati utasításban megadott módon, a rovarcsípés 

veszélyének kitett bőrfelületekre juttathatók ki, de az aeroszol palackkal (amennyiben a használati 

utasítás erre külön utal) a ruházat is kezelhető. A készítmények címkefeliratán feltüntetett, órákban 

megadott hatástartósságuk elsősorban a hatóanyagtól és annak %-os arányától, illetve a készítmény 

bőrre felvitt mennyiségétől függ, de azt számos egyéb tényező (pl. a formuláció összetétele és típusa, a 

hőmérséklet, a relatív páratartalom, a fizikai aktivitás, izzadás stb.) is befolyásolja. A hatékonyság 

érdekében a kezeléseket időről-időre ismételni kell. 

Használatukkor az alábbi javaslatokat vegyük figyelembe: 

 mindig csak a feltétlenül szükséges mennyiséget alkalmazzuk (a szabadtéri tevékenységeknek 

megfelelő ruházatot viseljünk, így csökkentve a csípésnek kitett bőrfelületet és olvassuk el a 

használati utasításban, hogy naponta legfeljebb hányszor használható a riasztószer); 

 kizárólag a védendő, szabad bőrfelületet kezeljük, és ne alkalmazzuk ruhával fedett bőrön; 

 nyílt seb és sérült bőr kezelését kerüljük el; 

 az arcot mindig a tenyerünkre felvitt készítménnyel kenjük be (ne fújjuk a riasztószert közvetlenül 

az arcra); 

 fordítsunk figyelmet a nyálkahártyák (száj, szem) védelmére; 

 az aeroszolt ne lélegezzük be; 

 a kezelés szabadban és élelmiszerektől távol történjen; 

 hazatérés után – különösen akkor, ha a riasztószert több alkalommal használtuk – a kezelt 

bőrfelületet szappanos, meleg vízzel mossuk le; 

 ha magunk vagy gyermekünk bőre a kezelés hatására allergiás reakciót mutat (pl. viszket, 

kivörösödik stb.) a riasztószert azonnal mossuk le és forduljunk orvoshoz, illetve  

 a kezelt ruházatot újabb felvétel előtt mossuk ki; 

 ne engedjük, hogy gyermek egyedül használja a terméket. 

Amennyiben gyermeket is kezelünk a riasztószerrel: 

 a használati utasításból győződjünk meg arról, hogy a riasztószer adott korú gyermeken korlátozás 

nélkül használható; 

 a gyermek bőrét a saját kezünkbe fújt/kent riasztószerrel kenjük be; 

 kisgyermekek kézfejét, tenyerét ne kezeljük, mert a gyermek a kezét szájába veheti. 

 

Rovarriasztó karkötő, nyaklánc, kulcstartó stb. alkalmazása 

A riasztószerek hatása a készítménnyel kezelt felületen, annak közvetlen közelében érvényesül. Ebből 

következik, hogy a riasztószer hatóanyagot tartalmazó tárgyak legfeljebb csak az érintett testrészen 

biztosítanak védettséget a rovarokkal szemben (pl. a karkötő csak a csuklótól riasztja el a szúnyogokat). 

Jogszabály szerint engedélyköteles termékek, de megfelelően igazolt hatásosság hiányában ez idáig 

rovarriasztó karpánt, kulcstartó, matrica stb. hazánkban nem kapott forgalomba hozatali engedélyt. 

Használatuk nem javasolt. 

Szúnyogriasztó lámpaolaj/mécses alkalmazása 

Ez a mécses vagy fáklya tartályába tölthető, majd – miután a kanóc a folyadékkal telítődött – kb. 5 perc 

múlva meggyújtható. Üvegszálas kanóccal az olaj füstmentesen ég. A mécsest/fáklyát szélcsendes 

időben, a szabadban való tartózkodás előtt kb. 30 perccel kell meggyújtani, olyan helyen, ahol 

gyermekek vagy háziállatok nem férnek hozzá. Az égő készítményt ne hagyjuk felügyelet nélkül, és 

tűzveszélyes anyagok közelében ne használjuk. A szúnyogriasztó hatással is rendelkező füstképző 

szerekről a 6.5. Füstképzés c. fejezetben teszünk említést. 
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6.10. Hálózás 

Az ajtó- vagy az ablaktokokhoz illeszkedő háló a rovarok helyiségekbe történő bejutását akadályozza 

meg alkalmazásával a zárt tér szúnyog-, és/vagy légymentesen tartható. Környezetbarát, gazdaságos, 

hosszú távú megoldás. Amennyiben a szabadból bejutó rovarok ellen szükséges védekezni, elsőként 

mindig a rovarháló felhelyezését kell megfontolni felmérve az épület műszaki adottságait. 

6.11. Hanghatású riasztó készülékek 

Az ízeltlábúak ellen a hanghatással működő riasztó eszközök a tapasztalatok szerint hatástalanok. 

Szakirodalmi bizonyíték hiányában ezek használatát nem javasoljuk. 

6.12. Legyek tenyészőhelyének kezelése 

A trágyát és a legyek tenyészésére alkalmas szerves hulladékot zártan kell tárolni. Amennyiben ez nem 

oldható meg, a trágya elszállításáról legalább heti rendszerességgel, városi településeken heti kétszer 

gondoskodni kell. A trágya és a szerves hulladékok megfelelő kezelése elengedhetetlen, mert a bomló 

anyagok szaga nagy távolságból vonzza a rovarokat, másrészt nyári melegben a legyek fejlődési ciklusa 

akár 7 nap alatt is végbe mehet. 

Amikor a trágya vagy a szerves hulladék eltávolítása nem oldható meg, az anyag légylárvairtó-szerrel 

kezelhető. A lárvairtószerek általában fejlődésgátló hatásmechanizmusú készítmények, melyeket a 

közvetlenül, a trágyára, a szerves hulladékkupacokra a címkefeliraton feltüntetett módon kell kijuttatni. 

Lárvairtószer használatakor az alábbiakra ügyeljünk: 

 A szer alkalmazási mennyisége általában a trágya/hulladék mennyiségétől függ, de az adagolást 

befolyásolhatja a trágya nedvességtartalma, összetétele, a légylárvák mennyisége stb. (a 

használati utasításból tájékozódjunk). 

 Nagy mennyiségű/vastag trágyaréteg kezelésekor szükség lehet az irtószer beforgatására, hogy 

egyenletes eloszlást biztosítsunk. 

 Vegyük figyelembe, hogy egyes készítmények használati utasítása kötelező várakozási időt ír elő, 

amíg a kezelt trágya, komposzt nem szórható a talajra. 

A lárvairtószer kimondottan a lárvákra hat, ezért a kifejlett legyek elpusztítására alkalmas másik 

eljárással kombináltan érdemes alkalmazni. 

6.13. Szúnyogtenyészőhelyek kezelése 

6.13.1. Mikroorganizmusok 

A különféle rovarbetegséget előidéző (entomopatogén) mikro-organizmusok (vírusok, baktériumok, 

gombák stb.) közül a szúnyogok elleni védekezésben kiemelt jelentősége a Bacillus thuringiensis és a 

Bacillus sphaericus törzsnek van. Az általuk termelt endotoxint ugyanis a szúnyoglárvák elfogyasztják 

és tápcsatornájuk megbetegedése miatt attól 24-48 órán belül elpusztulnak. 

A törzsek szuperspecifikusak, szinte kizárólag a szúnyoglárvákat pusztítják el, a vízben élő egyéb 

szervezetekre hatástalanok. Közös tulajdonságuk, hogy bármely szúnyogfajnak csak az I., II., III. és 

korai IV. stádiumú lárváit ölik el. A formulációk alkalmazási mennyiségét részben a szúnyoglárvák 

stádiuma és sűrűsége, részben a tenyészőhely típusa (vízminősége) határozza meg. Hatástartósságuk a 

formuláció típusától függően 1-7 nap és 2-4 hét lehet. 
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Formulációk: A granulátum jellegű formulációk (G, CG, WG), a kiszerelés méretétől függően egyéni 

felhasználók által házkörüli vízgyülemek (ciszternák, pocsolyák stb.) kezelésére vagy nagyobb 

kiterjedésű tenyészőhelyek kezelésére szolgálnak. A folyékony formulációk (L, AS), nagykiterjedésű 

tenyészőhelyek kezelésére alkalmasak. A granulátumok előnye a folyadékokkal szemben, hogy a 

lombkoronán, növényzeten kevésbé „akadnak fenn”, ezért dús vegetációval borított terület légi 

kezelésekor ezt a technológiát szükséges előnyben részesíteni. 

Kijuttatás: A szilárd formulációk kézi vagy földi járművön elhelyezett granulátum-szóróval, vagy a 

légi járművön elhelyezett granulátum szóró berendezéssel, műtrágyaszóróval juttathatók ki. A 

folyékony halmazállapotú szerek légi járműről ULV-eljárással (ez esetben hígítás nélkül), földi járműről 

történő permetezéssel vagy kézi/háti permetezővel juttathatók ki. Az elsodródást megelőzendő, mind az 

ULV-eljárással, mind a permetezővel történő kijuttatásnál nagyobb cseppméret használata ajánlott, mint 

egyéb rovarirtási eljárások esetén. 

Permetezéskor a kiszámított mennyiségű készítményt oly módon kell vízzel hígítani, hogy a munkaoldat 

mennyisége 20-50 liter/hektár legyen. A permetlevet 12 órán belül fel kell használni! 

Adott formuláció hatékonyságát a használati utasításban megjelölt a tenyészőhely (víz) típusa szerinti 

alkalmazási paraméterek betartása biztosítja.  

A megadott alkalmazási mennyiségek közül a magasabb értéket kell alkalmazni: 

 nagy (több, mint 50 db/0,5 liter víz) lárvasűrűség esetén; 

 amennyiben a tenyészőhelyen döntően II. stádiumnál idősebb lárvák találhatók; 

 hidegebb vízhőmérséklet esetén; 

 folyékony készítmények légi úton történő kijuttatáskor. 

Az irtószer hatása jellemzően az alkalmazást követő 24 órán belül érvényesül. 

6.13.2. Nem szelektív lárvairtószerek alkalmazása 

Ezt a módszercsoportot a fejlődésgátló hatóanyagok (pl. S-metoprén, piriproxifen) képviselik. 

Valamennyi faj lárváira hatnak, a hatóanyag késleltetett hatása miatt a pusztulás döntően a bábállapotban 

következik be. Alkalmazási mennyiségét a tenyészőhely (víz) típusa és mélysége határozza meg. 

Alkalmazási paramétereiket és a kijuttatási technológiáját a használati utasítás tartalmazza. Előnyük, 

hogy hatástartamuk jellemzően hosszabb, mint a biológiai szúnyogirtószereknek. Hátrányuk, hogy 

minden ízeltlábúra és a vízi szervezetkre veszélyesek. Alkalmazásuk mesterséges vízgyülemek 

kezelésére ajánlható. 

 Természetes állóvizek és vízfolyások, valamint ezekkel összeköttetésben levő vízgyülemek 

partszegélyétől számított 50 méteres távolságon belül nem használhatók fel; 

 kizárólag és célzottan az előzetesen felmért szúnyoglárva tenyészőhelyekre alkalmazhatók; 

 védett természeti területeken nem alkalmazhatók, továbbá 

 légi úton nem juttathatók ki. 

6.13.3. Filmképző anyagok használata 

A szúnyoglárvák a víz felszínén, a légköri levegőből fedezik oxigén szükségletüket. Több szúnyogfaj 

pedig a vízfelszínre helyezi el tojását. A víz felületi feszültségének megváltoztatásával egyes 

szúnyogfajok tojásrakása és a szúnyoglárvák légzése megakadályozható. Erre a célra olyan, ún. 

filmképző anyagokat használnak, melyek egy vékony bevonatként terülnek szét a víz felszínén. 

Fontos, hogy a vízbe juttatott anyag sem a környezetre sem az emberre nézve ne legyen veszélyes. 

Ugyanakkor, a víz felületi feszültségének megváltoztatása és víztest-légkör közötti gázcsere korlátozása 

még az inert, nem veszélyes anyagok (pl. szilikon) esetén is ártalmas lehet a vízi élővilágra nézve. A 

pusztán fizikai elven működő termékek ugyan – mentesülve a biocid termékek engedélyezési 

kötelezettségétől – szabadon forgalmazhatók, mégis javasoljuk, hogy forgalmazó kérje a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ szakvéleményét ilyen termékek forgalomba hozatala előtt. 
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Környezeti veszélyeik miatt a filmképzőszerek csak olyan mesterséges vízfelületeken (pl. ipari 

medence, házkörüli kisebb- nagyobb vízgyűjtő edények, dísztavak) használhatók, melyek nincsenek 

összeköttetésben élővízzel, vizes élőhellyel. 

6.14. Repülőgépek rovarmentesítése 

A Magyarországra érkező- vagy az országot elhagyó repülőgépek menet közbeni rovarmentesítése nem 

rendszeres gyakorlat. Az eljárásra csak kivételes esetben lehet szükség, pl. kimondottan a szúnyogok 

által terjesztett megbetegedések elleni védekezés miatt. Amennyiben a védekezés szükségessé válik, 

annak részletes előírásait és a felhasználható irtószereket az Országos Tisztifőorvos eseti jelleggel 

állapítja meg az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által kiadott International Health Regulations 

előírásainak, illetve releváns nemzetközi ajánlásoknak megfelelően. 

6.15. Gázosítószerek használata rovarok ellen 

Raktározott anyag (takarmány, élelmiszer) védelme érdekében növényvédőszerként engedélyezett 

gázosítószerek használhatók. (lásd: 4.3.1. Növényvédő szerek) A gázosítószerek használatának részletes 

előírásait a 16/2017. EMMI rendelet és a termékek engedélyezett használati utasítása tartalmazza. 

A 16/2017. EMMI rendelet 19. paragrafusa szerint a gázképzés megkezdése előtt 48 órával a szükséges 

adattartalommal bejelentést kell tenni a tevékenység helye szerint illetékes járási hivatalnak. 
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7. SZERVEZETT CSÍPŐSZÚNYOGIRTÁS 

Szervezett csípőszúnyogirtás: minden olyan csípőszúnyogok vagy szúnyoglárvák irtását/gyérítését 

célzó beavatkozás, amely egy háztartásnál nagyobb területet érint, közterületet érint és/vagy 

szolgáltatásként végzik. Módszerei: 

Földi kémiai szúnyogirtás: Kézi- vagy gépkocsin elhelyezett készülékkel hidegköd-képzéssel, ULV-

eljárással vagy melegköd-képzéssel történő, a szúnyogimágók elpusztítását, gyérítését célzó 

beavatkozás, mely során nem szelektív irtószer kerül kijuttatásra. 

Légi kémiai szúnyogirtás: légi járműről ULV-eljárással történő, a szúnyogimágók elpusztítását, 

gyérítését célzó beavatkozás, mely során nem szelektív irtószer kerül kijuttatásra. 

Földi biológiai szúnyogirtás: Kézzel, vagy földi/kétéltű/vízi járművön elhelyezett készülékkel 

permetezéssel vagy szilárd anyag kiszórásával végzett, a szúnyoglárvák elpusztítását, gyérítését célzó 

beavatkozás, mely során a szúnyoglárvákat szelektíven pusztító irtószer kerül kijuttatásra. 

Nem szelektív szúnyoglárvairtás: A szúnyoglárvák elpusztítását, gyérítését célzó beavatkozás, mely 

során nem szelektív irtószer vagy filmképzőszer kerül kijuttatásra. (lásd még: 6.13. 

Szúnyogtenyészőhelyek kezelése) 

A szervezett csípőszúnyogirtás lépései 

 

1. A szúnyogirtás előtt elvégzendő feladatok logikai sorrendben 

 a kezelendő terület áttekintése (7.1. fejezet); 

 a kezelés engedélyeztetése/szükséges bejelentések megtétele (7.2. fejezet); 

 az érintett lakosság tájékoztatása (7.3. fejezet); 

 meggyőződés a kezelés indokoltságáról minden kezelésre kijelölt területen (7.4. fejezet); 

 meggyőződés a megfelelő időjárási körülményekről (7.5. fejezet); 

 a szóróberendezés kalibrálása (7.6. fejezet). 

2. A szúnyogirtás végrehajtása a vonatkozó jogszabályok és engedélyek előírásai szerint (7.7. fejezet). 

3. A kezelés hatékonyságának megállapítása (7.4. fejezet). 

 

A tevékenységet a (7.8. fejezetben előírtak szerint) dokumentálni kell. A szúnyogirtás szakmai 

irányítójának felelőssége, hogy a vonatkozó előírások betartása mellett történjen a kezelés. A 

kezelés szakszerű és veszélytelen végrehajtásáért imágóirtás esetén az egészségügyi gázmester, 

szúnyoglárva-irtás esetén az entomológus (felsőfokú végzettséggel és rovartani ismeretekkel rendelkező 

személy) és az egészségügyi gázmester együttesen felelős. 

7.1. A kezelendő terület áttekintése 

A kezelésre előzetesen kijelölt területet térképek segítségével érdemes áttekinteni, még akkor is, ha a 

kezelést végző személy helyismerettel rendelkezik. A kezelendő terület kijelölésekor célszerű, hogy 

a megrendelő és a kivitelező egyeztessen az igényekről és lehetőségekről. A kijelölt területet pedig 

térképen szükséges rögzíteni (berajzolni). 

Előírás: 

 A terület felmérése során a terület hektárban kifejezett méretén túl át kell tekinteni, hogy milyen 

tényezők korlátozhatják a kezelést (pl. felszíni vizek melyektől védőtávolságot kell tartani, védett 

területek vagy nem megközelíthető területek, közúthálózat sűrűsége, épületek és vegetáció 

sűrűsége). 

 Arra is érdemes figyelmet fordítani, hogy a kezelést hatásosságát mely tényezők befolyásolhatják 

majd (pl.: ismert közeli szúnyogtenyészőhelyek, belvizes területek, a lakott területen belüli 

nagyobb szúnyogtenyészőhelyek - gumiabroncs lerakat, vizesárkok, ipari telephelyek). 
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 Az integrált kártevőirtási szemlélet (IPM) szellemében mérlegelni kell, hogy adott területen a 

szúnyogirtás milyen módszerekkel valósítható meg. Amennyiben kivitelezhető, a biológiai 

szúnyogirtást és a szúnyogtenyészőhelyek felszámolását előnyben kell részesíteni a kémiai 

megoldásokkal szemben. 

A kémiai szúnyogirtás során a települések lakott területei kezelhetők. Emögött egyrészt gazdasági 

szempontok állnak: a szúnyogimágók jelenléte kimondottan a lakott területen okoz ártalmat. Másrészről 

a környezet védelme érdekében szükséges a kémiai irtószeres kezeléseket a lakott terültre korlátozni. 

Harmadsorban a szúnyogokban kisebb az irtószerrel szembeni rezisztencia kialakulásának esélye, ha a 

szúnyogpopulációnak csak egy kis része van kitéve a rendszeres irtószerterhelésnek. 

7.1.1. A terület méretének meghatározása 

A terület nagysága hivatali nyilvántartásból vagy térképről határozható meg. Ingyenesen elérhető 

alkalmazásokkal is gyorsan és egyszerűen felmérhető adott terület nagysága pl. a 

http://webgis.okir.hu/base/ honlapon elérhető térkép mérés funkcióját használva. 

Fontos, hogy a szúnyogtenyészőhely-kezelés esetén a kezelt terület méretét hogyan határozzuk meg, 

mert a szúnyogtenyészőhelyek foltszerűen lehetnek jelen adott területen. Érdemes az egész terület 

nagyságát rögzíteni, melyen a tenyészőhelyek felkutatását és kezelését végezzük. Ezen belül pedig külön 

rögzíteni azt a területmennyiséget, amelyre ténylegesen kiszórásra kerül az irtószer (Példa: XY 

települést délnyugatról övező mocsaras terület kiterjedése 350 hektár, melyen a tenyészőhelyeket 

feltérképeztük. A 350 hektárból összesen 40 hektárt tesznek ki a tenyészőhelyek, melyekre a 

lárvairtószert ki kell szórni.) 

7.1.2. Védett természeti terület érintettsége természetvédelmi hatósági hozzájárulás 

beszerzése 

A védettnek nyilvánított területek egy része az Országos Környezetvédelmi Információs 

Rendszerben (OKIR) szerepel. A térképes nyilvántartás a 

http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu linken megtekinthető. A különböző szűrők 

használatával az országos jelentőségű védett természeti területeket, az ex lege védett természeti 

értékeket és külön a Natura 2000 területeket is megjeleníti a térkép. 

A védett területek másik része az önkormányzati jogszabály alapján védett terület. Utóbbiakról az 

az önkormányzatok (és a kormányhivatalok természetvédelmi főosztályai) vezetnek nyilvántartást. 

Javasolt, hogy a kivitelező kérje ki a megrendelő önkormányzat írásos nyilatkozatát arra vonatkozóan, 

hogy a kezelés nem érint védett természeti területet. 

A 16/2017. EMMI rendelet 16.§ (2) bekezdése szerint „Védett természeti területeket érintő védekezés 

esetén az illetékes területi természetvédelmi hatóság előzetes természetvédelmi engedélyének 

beszerzése kötelező. Védett természeti területnek nem minősülő, Natura 2000 területet érintő 

védekezés esetén a tervezett tevékenységet a tevékenység megkezdését megelőzően 15 nappal be kell 

jelenteni az illetékes területi természetvédelmi hatóságnak.” 

Az irtószerek használati utasítása – amennyiben indokolt – rögzíti a felszíni vizektől, vizes élőhelyektől 

számított védőtávolságot. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 18.§ (4) bekezdése 

szerint „Tilos a természetes és természetközeli állapotú vízfolyások, vizes élőhelyek partvonalától 

számított 1000 méteren belül - a vízkárelhárításhoz szükséges vegyi anyagok kivételével - a külön 

jogszabályban meghatározott, a vizekre és a vízben élő szervezetre veszélyes vegyi anyagok kijuttatása, 

elhelyezése.” Az előírás értelmében a természetvédelmi védettséget élvező vizes élőhelyektől 

legalább 1000 méter védőtávolság megtartása szükséges. 

A kormányhivatalok környezetvédelmi és természetvédelmi főosztályainak (természetvédelmi hatóság) 

elérhetősége a https://www.kormanyhivatal.hu/hu honlapon a megfelelő megyei kormányhivatal 

szervezeti egységét kiválasztva található meg. 

http://webgis.okir.hu/base/
http://web.okir.hu/map/?config=TIR&lang=hu
https://www.kormanyhivatal.hu/hu
nagy.reka
Kiemelés

nagy.reka
Kiemelés

nagy.reka
Kiemelés

nagy.reka
Kiemelés

nagy.reka
Öntapadó jegyzet
melyik az a külön jogszabály?amit mi használunk veszélyesnek minősül?220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 13. veszélyes anyagok: az olyan anyagok vagy az anyagoknak olyan csoportjai, amelyek toxikusak, perzisztensek és képesek a bio-akkumulációra, továbbá az olyan anyagok, illetőleg az anyagok olyan csoportjai, amelyek az előbbiekkel egyenértékű problémákat okoznak;

nagy.reka
Öntapadó jegyzet
Az előző bekezdés értelmében természetvédelmi védettséget élvező terület csak a NP. (A natura2000 nem tartozik bele)

nagy.reka
Öntapadó jegyzet
Akkor 1000 méteren belül kérhető engedély a kormányhivataltól?
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7.2. A kezelés engedélyeztetése és a bejelentések megtétele 

A 18/1998. NM rendelet 4. sz. melléklete szerint „Szúnyogirtó szer és szúnyoglárvairtó szer légi úton 

csak az országos tisztifőorvos engedélyével juttatható ki a környezetbe. 

A földi járműről végzett szúnyogirtást a kezelést megelőző 24 órával a kezelés helye szerint illetékes 

járási hivatalnak be kell jelenteni. A bejelentésben közölni kell a kezelendő terület helyét és nagyságát, 

a szúnyogirtás kezdetének és befejezésének időpontját, az alkalmazásra kerülő irtószert, a kijuttatás 

módját, valamint a kezelésre jogosult szakképzett személy nevét.” 

7.2.1. Légi szúnyogirtás engedélyezése 

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4/A. § (1) bekezdése, 

és a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi 

feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 

2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 8. § (1) bekezdés aa) pontja alapján a légi 

szúnyogirtásra feljogosító engedélyt a Nemzeti Népegészségügyi Központ adja ki. 

Az engedély iránti kérelem a Nemzeti Népegészségügyi Központ online hivatali kapujára vagy a 

jarvany.titkarsag@nnk.gov.hu e-mail címen nyújtható be. 

A kérelemmel benyújtandó adatok:  

 A kezelésre kijelölt terület (település, településrész) megnevezése, nagysága (hektár); 

 A kezelésre kijelölt területet pontos és egyértelmű megjelölése térképen vagy műholdfelvételen; 

 Ha a kezelés természetvédelmi területet nem érint: A megrendelő (önkormányzat) nyilatkozata 

arra vonatkozóan, hogy a kezelésre kijelölt területen nem található védett természeti terület; 

 Ha a kezelés érint természetvédelmi területet: Az érintett védett területek felsorolása és pontos 

megjelölése a térképszelvényen, továbbá a megrendelő és az illetékes természetvédelmi hatóság 

hozzájárulása a kezeléshez; 

 A kezelések tervezett száma és az egyes kezelések tervezett időpontja (a tartalék nappal együtt); 

 Az egyes kezelésekre alkalmazni kívánt készítmény szúnyogirtó szer/szúnyoglárva-irtószer 

megnevezése és mennyisége (liter, kg/hektár); 

 A légi jármű típusa, üzemeltetőjének neve/telephelye, fel- és leszállási helye;  

 (pilóta nélküli légijármű esetén benyújtandó: A magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. 

(I. 16.) Korm. rendelet 1.§ (3) és (3a) bekezdései szerinti eseti légtérhasználati engedély)  

 Imágóirtásnál az ULV-szórófej, lárvairtásnál az ULV-szórófej vagy granulátum-szóró 

berendezés típusa; 

 A felelős egészségügyi gázmester, lárvairtásnál a felelős egészségügyi gázmester és a felelős 

entomológus neve, lakcíme, telefonszáma, oklevelének száma; 

 Az egészségügy gázmester és az entomológus szándéknyilatkozata a tevékenység vállalására 

vonatkozóan; 

 Az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolása (postai feladóvevény vagy banki átutalás 

másolata). 

A légi szúnyogirtásra vonatkozó engedélyt a kérelmező Ügyfél mellett tájékoztatásul az érintett megyei 

kormányhivatal is megkapja. 

7.2.2. Földi szúnyogirtás bejelentése a járási hivatal felé: 

A 18/1998. NM rendelet szerinti kezelés előtti bejelentést a Hivatali Kapun keresztül (E-papír felület), 

az OSZIR kémiai biztonsági szakrendszerén keresztül vagy e-mail-ben az illetékes járási hivatal 

népegészségügyi osztálya részére kell megtenni. A népegészségügyi osztályok elérhetősége a 

https://www.kormanyhivatal.hu/hu honlapon a megfelelő megyei kormányhivatal majd járási hivatal 

szervezeti egységét kiválasztva található meg. 

A bejelentésben közölni kell a kezelendő terület helyét és nagyságát, a szúnyogirtás kezdetének és 

befejezésének időpontját, az alkalmazásra kerülő irtószert, a kijuttatás módját, valamint a kezelésre 

jogosult szakképzett személy nevét. 

mailto:jarvany.titkarsag@nnk.gov.hu
https://www.kormanyhivatal.hu/hu
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7.3. Az érintett lakosság tájékoztatása 

Az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerekkel végzett tevékenység szabályairól 

szóló 16/2017. EMMI rendelet 17. §-ának (1) bekezdése szerint, a méhek védelme érdekében, a 

szabadban, melegköd-képzéssel vagy ULV-eljárással történő rovarirtást legkésőbb a kezelés 

megkezdését megelőző munkanapon 9 óráig, a kezelendő terület helye szerint illetékes települési 

önkormányzat jegyzőjének, írásban be kell jelenteni. A jegyző gondoskodik arról, hogy a területen 

működő méhészek tájékoztatása megtörténjen. 

A kezelést megelőzően az érintett terület lakosságát értesíteni kell. A lakosság értesítése a kezelést 

elrendelő, illetve a kezelt terület alapján illetékes települési önkormányzat feladata. Az irtószer 

kijuttatásáért felelős személy köteles tájékoztatni az illetékes települési önkormányzatot annak értesítési 

kötelezettségéről. Az értesítés történhet például nyomtatott, sugárzott vagy online kommunikáció útján, 

de törekedni kell arra, hogy a lakosság minél szélesebb körét elérje. Az értesítés tartalmazza az alábbi 

információkat: 

 a kezelés pontos időpontját, 

 a kezelésben érintett település, településrész megjelölését, 

 az irtószer és a kijuttatástechnológia nevét, 

 a lakosság részére javasolt intézkedéseket, az alábbiak szerint:  

 

földi- vagy légi kémiai szúnyogirtás esetén: "A szabadban tárolt gyermekjátékokat, 

élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt 

összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, 

ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket 

kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt 

ajánlott megmosni. A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban 

megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés 

kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék 

vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket. (gépkocsiról végzett irtásnál: A 

kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.)” 

 

biológiai szúnyogirtás esetén: "A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző 

tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó 

kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen 

ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.” 

Az irtószer kijuttatásáért felelős személy a kezelés megkezdése előtt köteles beszerezni az illetékes 

önkormányzat azon nyilatkozatát, miszerint a lakosság tájékoztatása a fent leírt módon 

megtörtént. 

7.4. A kezelés indokoltáságának és hatásosságának megállapítása 

A mérési eredmények egymással akkor lesznek összehasonlíthatók, ha a méréseket azonos 

mérőpontokon, azonos módszerekkel és a nap azonos órájában végezzük. 

Imágóirtás esetén az ártalom felmérése csípésszámlálással vagy csapdázással történhet. Az irtásra 

kijelölt területen megfelelő mérési pontokat kell kiválasztani. A kezelendő területen 200 hektáronként 

legalább egy mérőpont jelölendő ki. Mérőpontnak árnyas, szélvédett, bokros, párás mikroklímájú 

helyet célszerű választani. A kezelés indokoltságáról lehetőleg a szúnyogirtás napján kell meggyőződni. 

Amennyiben ez nem megoldható (pl. azért mert a felmérés csapdázással történt) és az időjárás nem 

változott számottevően a mérés és az irtás időpontja között, akkor a kezelés előtti napon végzett mérés 

eredménye is figyelembe vehető. A kezelést követő hatékonysági mérést legalább 8 órával az irtás után, 

de legfeljebb 48 órán belül kell elvégezni. 

Lárvairtás esetén a lárvasűrűséget szükséges meghatározni. 

nagy.reka
Öntapadó jegyzet
Gyomán 1000 hektár lakott terület, így 5 részre osztható

nagy.reka
Kiemelés

nagy.reka
Kiemelés
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7.4.1. Csípésszámlálás 

A mérés az ártalmat jelentő szúnyogfaj napi aktív időszakában történjen. Általánosságban reggel 5-8 

vagy este 18-21 óra között célszerű a mérést végezni. Ha a mérést egyidőben több személy végzi, a 

mérőpontokat egymástól legalább 100 méter távolságra jelöljük ki. A szúnyogok legcélszerűbben ülve, 

a csupasz lábszárakról és karokról gyűjthetők össze. Ha az adott mérőpontban nagy szúnyogsűrűség 

várható, a test egyéb részeit a szúnyogcsípés ellen megfelelő ruházattal védjük. Szúnyogriasztó szert 

használni nem szabad! 

Egy-egy mérőponton mindig a szúnyogsűrűség mértékének megfelelő ideig végezzük a gyűjtést. 

Fokozott szúnyogártalom esetén elegendő 5 perc, mérsékelt szúnyogártalomnál azonban 10 vagy 15 

perces mérés szükséges. 

A gyűjtéshez szippantócsövet használunk. A vérszívás céljából letelepedett szúnyogokat a szippantó 

tölcséres végével leborítjuk, ügyelve arra, hogy a tölcsért teljesen ne szorítsuk bőrre, mert különben a 

levegő a csőbe nem tud behatolni. Ha a szúnyog nem akar felszállni, a csövet lassan oldalra toljuk el, 

ilyenkor az felröppen és könnyen beszippanthatjuk a csőbe. 

Az egyes mérőpontokban végzett gyűjtés után a szippantócsövet ürítsük ki. Ezt úgy végezzük, hogy a 

szippantó tölcséres végéhez egy kis, éteres vagy etil-acetátos vattacsomót helyezünk, majd az éter- vagy 

etil-acetátgőzt a szippantóba beszívjuk. (A vegyszergőzt ne lélegezzük be, csak a szippantócsőbe 

szívjuk!) A vegyszergőztől a szúnyogok elkábulnak. A szippantót fagyasztóba vagy hűtőtáskába 

helyezve is elkábíthatók a rovarok, de ha nem megfelelő ideig tart a hűtés, akkor lassan magukhoz 

térnek. Az elkábult szúnyogokat a szippantóból óvatosan kiöntjük, megszámoljuk és a kapott adatokat 

feljegyezzük. 

A szúnyogokat ezután, fajmeghatározás céljából, perforált fedelű tokba, mérőpontonként külön-külön 

helyezzük el. Jegyezzük fel a gyűjtési adatokat: 

 a gyűjtés helyét (pl. Balatonfüred, kemping), 

 időpontját (pl. 2020. július 07., 17:00-17:10), 

 a gyűjtést végző nevét 

A szúnyogok végleges elölése céljából az alumíniumtokokat jól zárható gyűjtőedénybe (pl. 

befőttesüvegbe, porüvegbe) helyezzük, amelybe éteres vagy etil-acetátos vattát teszünk. A 

gyűjtőedényből a tokokat 6-8 óra elteltével kivesszük, és értékelésig, illetve a fajmeghatározásig száraz, 

hűvös helyen tároljuk. 

Adott mérőpont szúnyogsűrűségét csípés/óra/fő értékben, az 5-10-15 perces gyűjtési idő alatt 

begyűjtött szúnyogok számából, az alábbi szorzószámokkal állapíthatjuk meg: 

 5 perces gyűjtés esetén: begyűjtött szúnyogok száma x 12, 

 10 perces gyűjtés esetén: begyűjtött szúnyogok száma x 6, 

 15 perces gyűjtés esetén: begyűjtött szúnyogok száma x 4. 

Az imágóirtás hatékonysága a következő képlet segítségével számítható ki: 

 

(irtás előtti csípés/óra/fő) - (irtás utáni csípés/óra/fő)   x   100  =  kezelés hatékonysága (%) 

                        (irtás előtti csípés/óra/fő)  

 

Példa: szúnyogsűrűség irtás előtt: 84 csípés/óra/fő; szúnyogsűrűség irtás után: 12 csípés/óra/fő, ekkor 

az imágóirtás hatékonysága: 

84-12   x   100  =  85,71 (% hatékonyság) 

   84  

 



58 

 

Ha az adott területen több mérőpont van, akkor minden egyes mérőpontban, a fenti képlet alapján, a 

csökkenés %-os mértékét ki lehet számítani, majd adott területen a szúnyogirtás hatékonysága az egyes 

adatok számtani átlagával jellemezhető. 

7.4.2. Szúnyogártalom meghatározása csapdák használatával 

A csapdák sokfélesége és az új vívmányok megjelenése miatt teljeskörű iránymutatás nem adható a 

csapdák használatára. A magas feszültségű ráccsal vagy ragasztós lappal működő csapdák 

alkalmatlanok a minőségi mintagyűjtése, mert a fogott rovarokat roncsolják. A szúnyogsűrűség 

meghatározására alapvetően bármely olyan csapda (szén-dioxiddal és/vagy fénnyel működő) csapda 

használható, amelynek alkalmasságát szakirodalmi adatok, alkalmazott kutatások támasztják alá. A 

csapdák kiválasztásakor érdemes a csapda forgalmazójától tájékozódni és az üzembe helyezéskor a 

forgalmazó utasításait követni. 

A csapdák alkalmazása a csípésszámláláshoz képest kényelmesebb és biztonságosabb módszer, mivel a 

kivitelezők kevésbé vannak kitéve a szúnyogok csípésének. Ezen felül teljesen objektív mérőmódszer, 

vagyis az egyéni adottságokból következő mérési különbségek kizárhatók a csapdák alkalmazásával. 

További előny, hogy kevesebb munkaerőt igényel, így hosszú távon olcsóbb, valamint nagyobb 

volumenű, akár több napos folyamatos mintagyűjtést is végezhetünk vele. Hátránya ugyanakkor, hogy 

míg a klasszikus csípésszámlálással csak az emberi vért szívó szúnyogokat gyűjtjük, a csapdába több 

csípőszúnyogfaj és néhány egyéb rovar is betévedhet. A fogott szúnyogokat tehát egy entomológiai 

szakértelemmel rendelkező személynek szükséges kiválogatnia és meghatároznia. A csapdázott rovarok 

az előző fejezetben leírtak szerint kábíthatók és tárolhatók el. 

Adott mérőpont szúnyogsűrűségét fogott szúnyog/óra/csapda értékben állapíthatjuk meg, amennyiben 

a csapdákat az irtás előtt és után következetesen ugyanott, ugyanannyi ideig üzemeltetjük. 

Az imágóirtás hatékonysága a következő képlet segítségével számítható ki: 

 

(irtás előtti szúnyogszám/óra/csapda) - (irtás utáni szúnyogszám/óra/csapda)   x   100  =  kezelés hatékonysága (%) 

                        (irtás előtti szúnyogszám/óra/csapda)  

 

Példa: szúnyogsűrűség irtás előtt: 84 szúnyog/óra/csapda; szúnyogsűrűség irtás után: 12 

szúnyog/óra/csapda, ekkor az imágóirtás hatékonysága: 

84-12   x   100  =  85,71 (% hatékonyság) 

   84  

7.4.3. Szúnyoglárva-sűrűség meghatározása 

A kezelendő tenyészőhelyeken olyan mérőpontokat jelöljünk ki, ahol jelentős lárvaszám figyelhető meg. 

Nagyobb vízgyülem esetén a mérőpontokat 20-50 méterenként válasszuk. A kezelés előtt és után a 

méréseket ugyanazokon a mérőpontokon végezzük. A mérések értékelését egy entomológiai 

szakértelemmel rendelkező személy végezze. 

A mérőpont mellett néhány percet várjunk, amíg a lárvák a felszínre úsznak. Ezt követően a lárvamerítő 

hálót a vízfelszínen kb. 1 méter hosszan és 10 cm mélyen húzzuk végig. A kifogott lárvákat mossuk be 

egy üvegfiolába úgy, hogy ujjunkat a háló külső oldalán a lárvák mögé tesszük, és a lárvákat a vízzel 

megtöltött fiola vízfelületéhez érintjük. A lárvaszám egy megfelelő térfogatú (pl. 1 literes) nyelezett 

edény vízbemerítésével is meghatározható. 

Ha a merítésnél úgy látjuk, hogy a lárvák jelentős része elmenekült, akkor néhány perc múlva a merítést 

ismételjük meg. A lárvákat a fiolában etil-alkohol kb. 70% töménységű vizes oldatával konzerváljuk. A 

gyűjtés adatait: 

 a tenyészőhely helyét és jellegét (pl. Szentendre, ártéri terület), 

 idejét (pl. 2022. június 3.), 
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 a gyűjtést végző nevét 

írjuk fel a fiolára. 

Az eredményesség megállapításához a tenyészőhely kezelése előtt, majd ezt követően 48 óra múlva kell 

a lárvasűrűséget meghatározni. A merítésenkét megszámolt lárvák számát átlagolhatjuk a mérőpontok 

között. 

A lárvairtás hatékonysága a következő képlet segítségével számítható ki: 

 

(irtás előtti lárvasűrűség) - (irtás utáni lárvasűrűség)  x  100 = kezelés hatékonysága (%) 

                     (irtás előtti lárvasűrűség)  

 

Példa: lárvasűrűség irtás előtt: 72; lárvasűrűség irtás után: 8, ekkor a lárvairtás hatékonysága: 

72-8  x  100  =  88,8 (% hatékonyság) 

  72  

Több mérőpont esetén minden egyes mérőpontban, a fenti képlet alapján, a hatásfokot (%) ki lehet 

számítani. A szúnyoglárva-irtás hatékonysága az egyes adatok számtani átlagával adható meg. 

Nagy kiterjedésű tenyészőhelyeken a kezelendő terület kijelölését, az aktuális vízminőséget, az 

alkalmazandó formulációt és annak felhasználási paramétereit, továbbá a kezelés optimális időpontját 

minden esetben entomológiai felderítés alapján kell meghatározni. 

7.4.4. A kezelés indokoltságát alátámasztó szúnyogártalom 

A határértéket többek között annak függvényében kell megválasztani, hogy milyen szúnyogirtási 

módszert alkalmazunk, milyen szúnyogfaj okozza az ártalmat, okoz-e közvetlen járványügyi veszélyt a 

szúnyogártalom. Mindazonáltal, a kezelés indokoltságát alátámasztó szúnyogsűrűség mértéke nehezen 

számszerűsíthető. Határérték hiányában azonban az indokolatlan kezelések túlzott irtószerkijuttatást 

eredményezhetnek, a kivitelezés minősége pedig nem lesz megfelelően értékelhető.[3.] 

A szúnyogok által okozott ártalom mértékére a csípésszámok alapján a következő besorolás [4.] 

használható: 

 nincs ártalom: <1 csípés/óra/fő 

 mérsékelt ártalom: 1-10 csípés/óra/fő 

 fokozott ártalom: 11-100 csípés/óra/fő 

 elviselhetetlen szint: >100 csípés/óra/fő 

A szúnyogirtás célja a szúnyogártalom elviselhető szintre csökkentése. A kezelésre kijelölt területnek 

azon a részén végezhető el a kémiai szúnyogirtás, amelynek mérőpontjain 60 csípés/óra/fő 

mértéket meghaladó szúnyogártalmat mértek a kezelés napján vagy az előző napon. 

A 60 csípés/óra/fő határérték a szakirodalomban fellelhető kevés számszerű adathoz képest viszonylag 

alacsony határérték. Például Delaware államban (USA) a sűrűn lakott területeken 60-90 csípés/óra/fő, 

ritkán lakott területeken 150-300 csípés/óra/fő határérték felett végezhető kémiai szúnyogirtás [5.] 

Florida állam (USA) Lee megyéjében a földi kémiai szúnyogirtás 2 csípés/perc/fő = 120 csípés/óra/fő 

mérték felett, a légi kémiai szúnyogirtás pedig 6 csípés/perc/fő = 360 csípés/óra/fő mérték felett 

végezhető el [6.]. 

Még nehezebb megállapítani a szúnyogirtás indokoltságát alátámasztó határértéket, ha a 

szúnyogártalmat csapdákkal mérjük fel. Nagyon kevés szakirodalmi adat áll rendelkezésre ezen a téren. 

Florida állam területén a határérték 25 szúnyog/csapda/éj a CDC fénycsapdákat használva. Delaware 

államban a határérték 25 szúnyog/csapda/éj a „New Jersey” típusú fénycsapdákat használva. A szén-

dioxiddal működő csapdák jellemzően nagyobb hatásfokkal működnek, ezért ezekre 50 

szúnyog/csapda/éj alapértéket határoztak meg. [5.], [6.]. 

nagy.reka
Kiemelés
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Amennyiben a szúnyogártalom felmérése csípésszámlálás helyett csapdázással történik a mérési 

adatokat entomológusnak kell értékelnie. A csapdázott fajok közül csak az antropofil (embert támadó) 

szúnyogfajok nőstényeit kell figyelembe venni. Az alábbi határértékek felett végezhető el a kémiai 

szúnyogirtás.  

- Kizárólag fénnyel csalogató csapdák használata esetén: 25 nőstény szúnyog/csapda/éj. 

- Szén-dioxiddal vagy szárazjéggel, esetleg fénnyel, attraktánssal kombinált csapdák esetén 50 

szúnyog/csapda/éj. 

Biológiai szúnyoglárvairtáskor a lárvasűrűség meghatározása elsősorban nem a környezetterhelés 

csökkentése érdekében, hanem gazdasági és hatékonysági szempontokból fontos. Továbbá, a 

szúnyogtenyészőhelyek egyedi adottságai miatt különösen nehéz az univerzálisan alkalmazható 

határértékek megállapítása, ezért itt ajánlásokat fogalmazunk meg. 

Ajánlás: Egy jól körülhatárolt, kisebb szúnyogtenyésző-helyen a szúnyoglárvairtás javasolható, 

ha a kijelölt mérőpontokon a lárvasűrűség átlaga legalább 5 lárva/merítés. [5.] 

Nagyobb, feltételezett szúnyogtenyészőhelyen (pl. komplett folyópart-szakasz, ártér), ahol az 50 

méterenkénti mérőpont-kijelölés terjedelmére való tekintettel nem oldható meg: a ténylegesen kezelésre 

kerülő területen (ahova az irtószer kiszórásra kerül) legalább 20 hektáronként 1-1 mérőpont kijelölése 

ajánlott. A nagyobb területű szúnyogtenyészőhelyek egybefüggő kezelése akkor javasolható, ha a 

területen homogén elosztott mérőhelyek legalább 25%-ánál találhatók szúnyoglárvák a vízben és 

a mérőhelyekből számolt átlagos lárvasűrűség több, mint 5 lárva/merítés. [5.] 

Figyelembe kell venni, hogy milyen stádiumú szúnyoglárvák vannak a területen és, hogy a mérés 

időpontjától a kezelés időpontjáig a hőmérséklet függvényében mennyit fejlődnek majd a lárvák. A 

negyedik fejlődési stádiumban lévő lárvákra a biológiai irtószer várhatóan már nem lesz komoly 

hatással, a bábok ellen pedig hatástalan lesz. 

Célszerű figyelembe venni, hogy az Aedes szúnyognemzetség ártéren fejlődő fajai nagyobb, akár 15-25 

km-es, repülési távolsággal rendelkeznek míg a Culex és Anopheles fajok jellemzően néhány száz 

méterre repülnek fejlődési helyüktől. A lárvák faj szintű (de legalább megközelítő) meghatározása 

fontos. A faj biológiai jellemzőit ismerve következtethetünk pl. arra, hogy adott tenyészőhelyen fejlődő 

rövid repülési távolságú fajok a néhány kilométerre lévő településen várhatóan nem fognak ártalmat 

okozni. [3.] 

7.4.5. A szúnyogirtás hatékonyságának értékelése 

Az engedélyezett irtószerek hatékonyságát terepvizsgálatokban igazolják. A terepvizsgálati 

eredményeket figyelembe véve általánosságban kijelenthető, hogy az előírások szerint végrehajtott 

biológiai vagy kémiai szúnyogirtás várhatóan legalább 80%-os hatékonyságot eredményez. A kezelés 

eredménytelenségét számos tényező okozhatja: pl. nem megfelelően beállított szóróberendezés, az 

élőhely sajátosságai, de akár a rezisztencia jelenléte is. 

Amennyiben a hatékonyság a 80%-ot nem éri el, a kezelés szakmai felelősének az összes érintett 

résztvevővel konzultálva meg kell határoznia a hatékonyság hiányának okait és ezeket a mérési 

jegyzőkönyben rögzíteni szükséges. Rezisztencia gyanújának esetén a vonatkozó értesítéseket és 

óvintézkedéseket meg kell tenni. (lásd: 5.6.3. Teendők sikertelen kártevőirtás vagy gyanított rezisztencia 

esetén) 

7.5. Az időjárási körülmények felmérése 

Közvetlenül a szúnyogirtó kezelés megkezdése előtt meg kell győződni arról, hogy az időjárási 

körülmények megfelelőek a kezelés végrehajtásához. Az objektivitás és ellenőrizhetőség érdekében az 

időjárási körülményekről bármely ingyenes, folyamatosan frissülő időjárás előjelző szolgáltatás 

segítségével meggyőződhetünk. 

Az adott területre vonatkozó meteorológiai jelentésből a szélsebesség vagy széltérkép, hőmérséklet, 

csapadék előrejelzés) fenti adatokat szükséges rögzíteni pl. képernyőfelvétellel fájlként elmentve vagy 
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nyomtatott formában. A felvételen látszódjék, hogy a jelentés pontosan mely területre és vonatkozik és 

mikor készült. 

 15 ⁰C hőmérsékletnél hidegebb időben a kémiai szúnyogirtás nem hajtható végre. 

 Amennyiben a szélsebesség a 2 m/s értéket meghaladja a településen, a kémiai szúnyogirtó 

kezelés nem hajtható végre. 

 Amennyiben a kezelést követő 12 órában esőt jeleztek elő, a kémiai kezelés nem hajtható végre. 

Biológiai szúnyoglárvairtás esős időjárás esetén is végezhető, de számolni kell azzal, hogy a 

csapadék az irtószereloszlást és a tenyészőhelyek állapotát befolyásolhatja. 

7.6. Járművek, szóróberendezések beállítása és próbafújás 

A légi járművek alkalmasságát részben terepkísérletek és gyakorlati eredmények, részben szakértői 

vélemények igazolták. A különféle légi járműveknél alkalmazható szórófejeket az Országos 

Epidemiológiai Központ vizsgálatai, illetve a többéves alkalmazás tapasztalatai alapján tüntetjük fel.  

• merevszárnyú repülőgép: AN-2, M-18/Dromedár, Piper PA-25-235 “Pawnee”, PA-36-300 “Brave”, 

Čmelák Z-37-A/Z-137-T, Cessna 188: 4-8 db Micronair vagy Autorot X-20 szórófejjel, Shadow-BD típusú 

repülőgép: 12 db Micron X-1:VP szórófejjel és Corp Spray szóróberendezéssel; 

• helikopter: KA-26, Hughes MD 500, MI-2, Rogerson-Hiller UH 12/12 E, Alouette II SA 318 C: 6 db 

Beecomist-275 (40 vagy 60 mikrométeres hengerrel) vagy Unirot-4 (30 mikrométeres dobbal) szórófejjel; 

• sárkányrepülőgép: Apolló CX Tandem-R Rotax motoros: 10 db Masex 84 szórófejjel + Defensor ULV-

permetező adapterrel. 

Más típusú ULV-szórófej csak ellenőrzött terepkísérletben bizonyított alkalmasság esetén használható!  

Egyéb pl. pilóta nélküli légi jármű alkalmazása esetén a repülőgép releváns műszaki adatai (típus, saját 

tömeg, össztömeg, szállított irtószermennyiség, munkavégzés közbeni repülési sebesség, szórási sáv 

szélessége, szórófej tulajdonságai), valamint az eszköz gyártójának nyilatkozata szükséges a berendezés 

szúnyogirtásra való alkalmasságáról. 

A megfelelő cseppméretet az ULV-szórófej biztosítja. Olyan ULV-szórófejet kell alkalmazni, amely az 

irtószer felhasználási engedélyében előírt cseppméretet biztosítja. Légi ULV eljárás esetén általában 50 

mikrométer térfogati középátmérőjű (VMD-értékű) cseppnagyság a megfelelő.  

Arra is figyelmet kell fordítani – különösen a melegköd-képzés esetén –, hogy adott készülék alkalmas-

e a vizes vagy olajos bázisú irtószer kijuttatására. 

A cseppszámnak az imágóirtásban van kiemelt jelentősége. Minél nagyobb a cseppszám 

(szemcsesűrűség), annál jobb a kezelés effektusa. A porlasztás során tehát arra kell törekedni, hogy az 

ULV-szórófejből minél több csepp jusson egységnyi területre. A szemcse-sűrűség minimum 150 db/dm2 

értékű kell, legyen. 

A megfelelő cseppszám különösen a sűrű növényzettel borított területeken lényeges, ahol a 

szemcséknek a növényzet alsóbb régióiban tartózkodó szúnyogokat is el kell érniük. 

A szemcsesűrűség olajos készítményeknél szilikon lemezzel, vizes formulációnál erre alkalmas papírral 

mérhető. 

A ködképző berendezés kalibrálását minden esetben el kell végezni, ha előzőleg más készítményt 

használtak vagy eltérő dózist alkalmaztak. A beállítást – az átfolyási mennyiséget befolyásoló 

tényezőkre, elsősorban a viszkozitásra tekintettel – megfelelő védőruhában és egyéni védőeszközben 

mindig az alkalmazandó készítménnyel kell elvégezni, amelynek paramétereit célszerű jegyzőkönyvben 

rögzíteni. 

Az ULV-szórófejeket adott szúnyogirtó szer kijuttatási mennyiségének (liter/hektár), a légi jármű 

repülési tulajdonságának (sebesség), valamint a szórófejek sajátosságainak (sávszélesség) 

figyelembevételével, a következő képlet alapján kell beállítani: 

 

nagy.reka
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És melyik időjárás előrejelzés lesz a hiteles ebben???
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átfolyási 
mennyiség 

(liter/perc) 
= 

szúnyogirtó szer 

kijuttatási mennyisége 

(liter/hektár) 

x 
légi jármű 

sebessége 

(km/óra) 

x 
sávszélesség 

(méter) 

 

600 

 

egy szórófejen 

átfolyó mennyiség (liter/perc) 
= 

átfolyási mennyiség összesen (liter/perc) 

szórófejek száma (db) 

 

Példa: DELTASECT PLUS 1,2 ULV  szúnyogirtó szer kijuttatása KA-26-os helikopteren levő, 6 db Unirot-4 szórófejjel: 

● kijuttatási mennyiség: 0,6 liter/hektár 

● helikopter: 

– sebessége: 100 km/óra 

– szórási sávszélessége: 50 méter 

● szórófejek száma: 6 db 

 

átfolyási mennyiség = 
0,6 x 100 x 50 

= 5 liter/perc 
600 

 

egy szórófejen átfolyó mennyiség = 
5 

= 0,83 liter/perc 
6 

 

Ahhoz tehát, hogy a kezelés 0,6 liter/hektár dózissal kerülhessen elvégzésre, 6 szórófej esetén azokat 

úgy kell beállítani, hogy egy-egy szórófejen az átfolyó mennyiség 0,83 liter/perc legyen. 

A szóróberendezés kalibrálása során a fúvóka- és nyomásbeállításra is figyelmet kell fordítani, annak 

érdekében, hogy a képződő cseppek legalább 90%-a az irtószer felhasználási engedélyében rögzített 

mérettartományba (VMD) essen. 

Földi kémiai kezelés megkezdésekor végezzünk próbafúvást, a helyszínen uralkodó légáramlás 

irányának és erősségének megállapítása céljából.  

7.7. A szervezett csípőszúnyogirtás végrehajtása 

Alapvetően az irtószer felhasználási engedélyében, továbbá légi kémiai irtás esetén a vonatkozó 

engedélyben rögzített feltételek szerint történjen az irtószerkijuttatás, különös tekintettel az időpontra, 

időjárásra és az előírt védőtávolságok megtartására. 

A szúnyogirtást végző gépkocsikon, kiváltképpen melegködképzés esetén szükséges feltűnő 

fényjelzést elhelyezni. 

 

Ajánlás: Javasolt, hogy a kijuttatást végző járműben működjön egy műhold-alapú útvonalrögzítő-

rendszer, mely a kezelt terület kijelzésével a kijuttatást végző személy munkáját segíti és a kezelést 

ellenőrizhetőségét is javítja. 

7.8. A szervezett csípőszúnyogirtás dokumentálása 

A szúnyogirtási folyamat dokumentálása elsősorban a számonkérhetőség miatt fontos, de a 

szúnyogtenyészőhelyekről és az időjárásról gyűjtött adatok a jövőbeni szúnyogirtást, előrejelzést is 

segítik. Az indokoltság-hatékonyság adatok gyűjtése szintén elengedhetetlen, mert kizárólag ez ad 

objektív visszajelzést a kezelés minőségével kapcsolatban. A hatékonyság alulmaradása a várt szinthez 

képest a rezisztencia kialakulását is jelezheti, ezért külön figyelmet igényel. 
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A szúnyogirtás dokumentációja az alábbi adatokat tartalmazza: 

- a kezelés szakmai felelőse és kártevőirtási tevékenység végzésére feljogosító okmány; 

- (földi szúnyogirtás esetén) a járási hivatal felé tett bejelentés másolata (lásd: 7.2.2. Földi szúnyogirtás 

bejelentése a járási hivatal felé); 

- térképszelvény, melyen a kezelt terület határai vagy a kijuttatást végző jármű útvonala és a kezelt 

területnagyság egyértelműen megjelölésre kerül. A térképszelvényen érdemes megjeleníteni a védett 

természeti területeket és vizes élőhelyeket, valamint (kémiai irtás esetén) a vizektől tartandó 

védősávokat (lásd: 7.1. fejezet); 

- ha a kezelés természetvédelmi területet nem érint: A megrendelő (önkormányzat) nyilatkozata arra 

vonatkozóan, hogy a kezelésre kijelölt területen nem található védett természeti terület; 

- ha a kezelés érint természetvédelmi területet: Az érintett védett területek felsorolása, valamint az 

illetékes természetvédelmi hatóság hozzájárulása a kezeléshez; 

- ha a kezelés védett természeti területnek nem minősülő, Natura 2000 területet érint: a kezelésről 

szóló, a természetvédelmi hatóság irányába tett bejelentés igazolása (másolata); 

- az önkormányzat írásos visszajelzése a kivitelező felé arról, hogy a lakosság értesítése a kezelést 

megelőzően megtörtént (lásd: 7.3. fejezet); 

- adott település vagy tájegység aktuális időjárására (szélsebesség, várható csapadék) vonatkozó 

adat pl. online meteorológiai adatbázisból képernyőfelvétellel rögzítve (lásd: 7.5. fejezet); 

- A kezelés indokoltságát alátámasztó jegyzőkönyv (lásd: 7.4. fejezet), mely térjen ki: 

 a mérés módszerére, pontos helyszínére (cím vagy hrsz. vagy koordináta), időpontjára; 

 a mérés számszerű eredményére; 

 integrált kártevőirtási szemlélet (IPM) szellemében mérlegelje, hogy adott területen a 

szúnyogirtás milyen módszerekkel valósítható meg és tekintse át a kezelt terület tekintetében 

releváns természetes és mesterséges szúnyogtenyészőhelyeket (lásd: 7.1. fejezet); 

 (külön lárvairtás esetén) a vízminőségre, a javasolt irtószerformára és dózisra. 

A fent felsorolt dokumentumoknak a kezelés időpontjában rendelkezésre kell állnia. 

A kezelést követően a kezelés hatékonyságát alátámasztó mérést szintén jegyzőkönyvben szükséges 

rögzíteni, ez térjen ki: 

 a mérés módszerére, pontos helyszínére (cím vagy hrsz. vagy koordináta), időpontjára; 

 a mérés számszerű eredményére; 

 a kezelésért vagy a mérésért felelős személy helyzetértékelésére a kezelés hatékonyságával 

kapcsolatban. Amennyiben a kezelés nem volt kellően hatékony, a kezelés szakmai felelőse 

próbálja leírni a hatékonyságot akadályozó tényezőket. 

Légi szúnyogirtás végzése esetén a kezelést végző szolgáltató az időjárásra vonatkozó igazolást, 

valamint az indokoltságot és hatékonyságot felmérő vizsgálat jegyzőkönyvét megküldi a Nemzeti 

Népegészségügyi Központ részére a jarvany.titkarsag@nnk.gov.hu e-mail címre tárgyév október 15-

ig. 

  

mailto:jarvany.titkarsag@nnk.gov.hu
nagy.reka
Kiemelés
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8. A VÉRSZÍVÓ TETVEK ELLENI VÉDEKEZÉS 

Mivel a vonatkozó ismereteket a 2012-ben Epinfo különszámként megjelent „3. Módszertani levél a 

tetvesség elleni védekezésről” című OEK kiadvány részletesen tárgyalja, ezért ebben a fejezetben ezt a 

kérdéskört csak összefoglaló jelleggel, vázlatosan ismertetjük. (A módszertani levelet lásd a 

www.oek.hu honlap → Szakmai információk → Módszertani levelek menüjében) A tetvesség elleni 

szervezett védekezésre, szűrővizsgálatokra vonatkozó előírások a 18/1998. NM rendeletben és a 

Módszertani levélben kerültek rögzítésre. 

A védekezés alapelve 

A ruha-, fej- és lapostetű irtását eltérő biológiai tulajdonságaik határozzák meg. Tetűfajtól függően a 

védekezést ki kell terjeszteni a tetves személyen kívül az alábbi ábra szerint. 

 

  RUHATETŰ   FEJTETŰ    LAPOSTETŰ

személy környezet

  használati
  tárgy

   textília   helyiség

  ágynemű   ruházat

  felsőruházat  fehérnemű

    személy  használati
    tárgy

személy

 

Az ábrából megállapítható, hogy 

• ruhatetvesség esetén a személy és a környezet egyidejű tetű-mentesítése egyenrangú 

követelmény. Mivel a ruhatetű serkéit a testszőrzeten (elsősorban a végbélnyílás körüli 

piheszőrökön) is elhelyezheti, ezért a ruhatetves személy kezelése különösen fontos. A textíliák 

(pl. felsőruházat, fehérnemű, ágynemű), valamint a használati tárgyak (pl. kárpitozott bútorok, 

fekhelyek stb.) kezelése mellett a helyiség padlózatára került tetveket is el kell ölni; 

• fejtetvesség esetén a haj kezelése a legfontosabb, de mivel a fejtetű gyakran a jellegzetes 

használati tárgyak (pl. fésű, hajkefe, sapka, fejkendő) útján is terjedhet, ezek tetűmentességét is 

egyidejűleg biztosítani kell; 

• lapostetvesség esetén a tetűmentességhez elegendő a személy (szeméremszőrzet, esetleg 

szemöldök, szempilla) kezelése. A szempilla tövében tartózkodó tetű (esetleg serke) 

eltávolításához alkalmilag szükség lehet szemész közreműködésére! 

8.1. Személykezelés 

Személykezelésre elsősorban a tetűirtásra engedélyezett biocid termékek alkalmasak.  

A fej- és lapostetvesség megszüntetésére alkalmas tetűirtó szerek (hajszesz, oldat, sampon stb.) közös 

tulajdonsága, hogy tetű- és serkeölő hatást csak szakszerű (adott készítményhez tartozó) használati 

utasítás szerinti alkalmazás esetén, az abban megjelölt időtartamot (behatási időt) követően biztosítanak. 

A behatási időt azonban nemcsak a szerformák, hanem a különböző hatóanyagok tulajdonságai is 

befolyásolják. 
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Ruhatetvesség megszüntetése kizárólag a teljes testfelület kezelésével, lemosással biztosítható. A 

kezelésekkor óvatosan járjunk el, ügyelve arra, hogy a készítmények, illetve leöblítéskor azok oldatai 

érzékeny testrészekkel ne érintkezzenek! Az alábbi, általános érvényű előírásokat mindenkor tartsuk be: 

 a szemet, valamint a végbél- és szeméremnyílást vattával kell védeni; 

 amennyiben a készítmény véletlenül a szembe jut, vagy a nyálkahártyára kerül, bő, tiszta vízzel 

azonnal el kell távolítani; 

 a szempillák lapostetvességekor forduljunk szemész szakorvoshoz. 

8.1.1. Fejtetvek irtására és riasztására alkalmazható eljárások 

Hajmosással, egyszeri vagy többszöri kezeléssel használható szerek (bekenés): A formulációtól függően 

rövidebb-hosszabb behatási időt követően tetű- és serkeölő hatást (tetűmentességet) biztosítanak, de a 

hajmosással történő eltávolításuk miatt hatástartósságuk nincs.  

Hajmosás nélküli, egyszeri kezeléssel használható szerek (bedörzsölés): Rövid behatási idő után, 

azonnali tetű- és serkeölő hatást (tetűmentességet) biztosítanak. Alkalmazásuk egyszerű, gyors, 

eredményes, biztonságos, gyermekközösségekben (iskolákban, óvodákban stb.) ideális. Jelenleg a 

fizikai elven (pl. szilikon, dimetikon) működő készítmények között találhatunk lemosás nélkül 

használható szereket. Utóbbiak – mivel forgalomba hozataluk nem kötött a Nemzeti Népegészségügyi 

Központ engedélyéhez – hatékonyságáról pontos adatok nem állnak rendelkezésünkre. 

Fejtetves személyek kezelését követően különös gondot kell fordítani az elhalt serkék hajszálakról 

történő eltávolítására. Mivel a serkék cementszerű anyaggal erősen rögzítettek, ezért erre a célra csak a 

sűrűfésű vagy az egyenkénti (két köröm közé fogva, esetleg csipesszel történő) lehúzás alkalmas, de 

egy-egy serke a hajszállal együtt le is vágható. A haj serkementessége jelzi, hogy a kezelést gondosan 

végeztük el. 

Fejtetvesség megelőzésére alkalmazható eljárás az erre a célra engedélyezett riasztószerek használata. 

Alkalmazásuk akkor fontolható meg, ha a fejtetűvel történő újrafertőződés veszélye egy 

gyermekközösségben (pl. iskolában, óvodában stb.) fennáll. 

8.1.2. Ruha- vagy lapostetvesség megszüntetésére alkalmazható eljárások 

Sérült bőrfelületen korábban porozószerek voltak használhatók. Jelenleg azonban nincs a piacon 

személykezelésre használható porozószer. A krezol szappanhoz képest kevésbé irritáló hatású, biocid 

termékként engedélyezett „hajszeszek” a teljes bőrfelület kezelésével ruha- és lapostetű irtására is 

alkalmasak. Nyílt sebbe és nyálkahártyára a hajszeszek sem kerülhetnek, sérült, heges bőrön fokozott 

óvatossággal használhatók. 

Irritáló hatása miatt kizárólag ép bőrfelületen használható a krezol szappan (2%-os Liquor cresoli 

saponatus) is, mely a Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztályától előzetes 

egyeztetés után szerezhető be. A készítménnyel kizárólag képesített szakember (népegészségügyi 

ellenőr, egészségügyi dolgozó, hajléktalan-ellátóhely személyzete) végezhet kezelést. 

A krezolszappan habját előzetes zuhanyozást/fürdést követően a testfelületre (különös tekintettel a 

végbélkörüli piheszőrökre!) kell dörzsölni. Átlagosan szükséges krezol szappan mennyiség: 15 g/fő. 

Maximális behatási idő: 15 perc. Ezt követően a szappanhabot fürdéssel (zuhanyozással) el kell 

távolítani. Hosszabb behatási idő alkalmazásakor ugyanis a krezol a bőrfelületről felszívódhat, így 

ártalmat okozhat!  

8.2. Textília, használati tárgyak és helyiségek kezelése 

8.2.1. Fizikai módszerek – Magas hőmérséklet alkalmazása 

A magas hőmérséklet azon a biológiai tényen alapszik, hogy a tetvek és a serkék a magas hőmérséklettel 

szemben kevéssé ellenállóak. A tetvek irtásához nem szükséges nagyon magas vagy hosszan tartó 

hőhatás, mivel ezek 60-70°C hőmérsékleten már percek alatt elpusztulnak. 

• Vasalás: a ruházat kezelésére szolgál. 
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• Mosás és kifőzés: a mosható textíliák (fehérnemű, ágynemű) forró vízzel történő kezelésére 

alkalmas. 

• Leforrázás: különféle használati tárgyak (pl. fésű, kefe stb.) forró vízzel történő kezelésére való. 

• Elégetés: értéktelen anyagok megsemmisítésére. 

8.2.2. Vegyi módszerek 

Porozás: A porozószer mindaddig megőrzi hatását, amíg látható, illetve nedvesség nem éri. 

• Textília kezelésekor a porozószert az alsónemű és a felsőruházat test felé néző oldalára kell 

juttatni. A levetett és szétterített ruhának elsősorban a hajlatait és a gallérok alatti területet kell 

beporozni. A por egyenletes eloszlása a ruhanemű összedörzsölésével fokozható. Átlagosan 

szükséges mennyiség: 60 g/fő/ruházat. (Ruházat kezelésére jelenleg egy irtószer sem rendelkezik 

engedéllyel.) 

• Használati tárgy esetében: a porozószert a kárpitozott bútorokra (pl. fekhelyre, fotelre, székre stb.) 

kell kijuttatni. Átlagosan szükséges mennyiség: 10 g/m2. A porozószer az érintett személyek 

tetűmentesítése után lekefélhető, kiporszívózható. Az irtószer bőrrel való érintkezését és 

belégzését kerülni kell, ezért a kezelt bútorokat le kell takarni vagy nem szabad használni, amíg 

az irtószert le nem takarítják. 

• Helyiség kezelésekor a porozószert a padlózatra kell kijuttatni, ami az érintett személyek 

tetűmentesítése után feltakarítható. 

Permetezés: kizárólag helyiségek kezelésére, a kifejlett tetvek elpusztítására alkalmas eljárás. A 

permetezőszerekkel a padlózat, a falak, a fekvő- és ülőbútorok hátoldalai, illetve ágyneműtartói 

kezelhetők. Az irtószerrel való közvetlen érintkezést kerülni kell ezért pl. párnát, ágyneműt stb. az 

irtószerrel nem szabad kezelni. 

8.2.3. Elrekesztés 

A nem mosható vagy ritkán használt tárgyak egy jól zárható műanyag dobozba vagy hordóba, esetleg 

egy erős műanyag zsákba helyezhetők. Az edényt fedelével vagy a zsákot ragasztószalaggal szorosan le 

kell zárni. Az elzártan tárolt holmit szobahőmérsékleten legalább két hétig kell pihentetni, ezután 

biztosított a tetűmentessége. 
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9.  KULLANCSOK ELLENI VÉDEKEZÉS – A MEGELŐZÉS MÓDSZEREI 

Mivel 2007. augusztus 10-től nincs kullancsirtásra engedélyezett készítmény, ezért a védekezés 

egyetlen lehetősége: az ártalom megelőzése! 

A Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján, a https://www.nnk.gov.hu/index.php/jarvanyugyi-es-

infekciokontroll-foosztaly/141-lakossagi-tajekoztatok/altalanos-tajekoztatok/1078-tajekoztato-a-

kullancsokrol?highlight=WyJrdWxsYW5jcyJd linken részletes tájékoztató anyagot helyeztünk el a 

kullancsok ártalmáról és az ellenük való védekezéssel kapcsolatban. 

A kullancsok fő ártalmának, a fertőző betegségek átvitelének megakadályozásához legfontosabb a bőrbe 

fúródott kullancs mielőbbi felfedezése és azonnali eltávolítása (kullancsvizit), illetve a 

kullancsriasztó szerek (repellensek) alkalmazása (lásd: 6.9. Riasztószerek). Megfontolandó a zárt 

(esetleg kullancsriasztó/kullancsirtó szerrel impregnált/kezelt) ruházat viselése, a szabadban végzett 

tevékenység során. 

A mezők, erdők és más, kullancsokban gazdag élőhelyek elkerülése, vagy csak a kijelölt gyalogutak 

használata, segíthet a kullancsokkal való találkozást megelőzni. Lehetőség szerint mindig a sétautak 

közepén haladjunk és kerüljük az aljnövényzettel sűrűn fedett, bozótos helyeket.  

Időszakosan, amennyiben az adott, körülhatárolható területen a kullancsok nagyobb számban fordulnak 

elő, célszerű a kullancsveszélyre utaló figyelmeztető tábla kihelyezése. Az államigazgatási szerv – 

amennyiben szükséges – időszakosan és lokálisan kiugróan magas kullancs-egyedsűrűség vagy 

fertőzésszám esetén a táborozási és/vagy a kempingezési tilalmat határozatban rendelheti el. 

A kullancsencephalitis megelőzése érdekében a tehén-, juh- és kecsketej forralása elengedhetetlen 

követelmény. A kullancsencephalitis-vírust a kullancsok vérszívásuk során a tejadó háziállatokra is 

átvihetik, amit az így fertőzötté vált állatok a tejükkel kiválasztanak. A kórokozó azonban a fertőzött 

állat (kecske- tehén- és juh) tejének forralásával illetve pasztörizálásával elpusztítható.  

Tájrendezés: Jól körülhatárolt területeken (pl. parkok, kertek stb.) kertészeti tevékenységek célzott 

alkalmazásával a mikrokörnyezet a kullancsok számára kevésbé vonzóvá tehető. A fű rendszeres 

nyírása, az aljnövényzet és a bokrok metszése, az avar gyakori összegyűjtése ebből a szempontból 

kétféle előnnyel is jár. Egyrészt kevésbé nedves mikroklímát eredményez, ami a kiszáradásra érzékeny 

kullancsok számára előnytelen, másrészt a kevésbé gazdag aljnövényzet táplálékkeresésük 

hatékonyságát rontja. 

Szempont továbbá a lakott területekre történő kullancsbehurcolás meggátlása, elsősorban a kutyák 

védelme révén. 

A kullancs által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás védőoltással megelőzhető betegség. Az oltás 

kimondottan ajánlott azok számára, akik a kullancscsípésnek rendszeresen ki vannak téve, 

foglalkozásuk miatt (pl.: erdész, kertész, vadász, pályakarbantartó), vagy hobbijuk miatt (gyalogtúra, 

horgászat, gombászás stb.) 

9.1. Kullancsvizit, a bőrbe fúródott kullancs eltávolítása 

Nem lehet eléggé hangsúlyozni a bőrbe fúródott, táplálkozását megkezdő kullancs mihamarabbi 

felfedezésének és eltávolításának fontosságát. 

Mivel a kullancs által hordozott kórokozók átvitele jellemzően csak a beszúrást követő néhány óra 

múlva történik, ez általában eredményes eszköz a kórokozó átvitelének megakadályozására. A bőrben 

rögzült kullancsot az észlelést követően késlekedés nélkül távolítsuk el! 

Ehhez gondosan át kell vizsgálni azokat a bőrfelületeket, elsősorban a hajlatokat és a deréktájékot, ahová 

a kullancsok előszeretettel befúrják magukat. Mivel a kullancs a vérszívás megkezdésekor anyajegyre 

is hasonlíthat, ezért figyelmes keresésre van szükség. Az eltávolításhoz legalkalmasabb egy vékony 

https://www.nnk.gov.hu/index.php/jarvanyugyi-es-infekciokontroll-foosztaly/141-lakossagi-tajekoztatok/altalanos-tajekoztatok/1078-tajekoztato-a-kullancsokrol?highlight=WyJrdWxsYW5jcyJd
https://www.nnk.gov.hu/index.php/jarvanyugyi-es-infekciokontroll-foosztaly/141-lakossagi-tajekoztatok/altalanos-tajekoztatok/1078-tajekoztato-a-kullancsokrol?highlight=WyJrdWxsYW5jcyJd
https://www.nnk.gov.hu/index.php/jarvanyugyi-es-infekciokontroll-foosztaly/141-lakossagi-tajekoztatok/altalanos-tajekoztatok/1078-tajekoztato-a-kullancsokrol?highlight=WyJrdWxsYW5jcyJd


68 

 

hegyű csipesz, amellyel a kullancsot a bőrhöz minél közelebb foghatjuk meg, anélkül, hogy az utótestét 

összenyomnánk. A megragadott kullancsot határozott mozdulattal húzzuk ki a rögzülési pontból. 

Szükség esetén azonban a kullancs két körmünk közé fogva, gyengén csavaró mozdulattal is kihúzható. 

Eltávolításukhoz a gyógyszertárakban speciális eszköz is vásárolható. 

A sebet, ha lehetőség van rá, langyos, szappanos vízzel öblítsük le. Előfordul, hogy a kullancs 

kiemelésekor a bőrben marad a sebben apró, visszahajló horgocskákkal rögzült szájszerv. Azonban ez 

már a kórokozó-átvitel szempontjából veszélytelen; ha nem tudjuk kivenni, akkor apró „szálkaként” 

viselkedik, így idővel magától kilökődik a bőrből. Célszerű a befúródott kullancs helyét és 

eltávolításának idejét a naptárba feljegyezni, hogy az esetleges betegségtünetek megjelenésekor az 

orvost tájékoztathassuk a kullancscsípés időpontjáról. 

9.2. A kutyák és macskák kullancscsípéssel szembeni védelme 

A települések zárt kertjeibe, parkjaiba számos gerinces gazdaállat folyamatosan „beszállítja” a 

kullancsokat. A madarak és a kisemlősök mellett elsősorban a kutyák és a macskák gyűjtik be a 

természetes/természetközeli biotópokban a táplálkozási céllal rájuk mászó kullancsokat, és azok, miután 

a vérszívásuk véget ért, a gazdáról sokszor már a közvetlen emberi környezetben pottyannak le. 

A kutyák és macskák kullancsokkal szembeni védelme cseppenthető készítmények, nyakörvek 

alkalmazásával vagy samponok használatával biztosítható. Ilyen célra kizárólag állatkezelésére 

engedélyezett készítmények használhatók! (lásd: 4.6. fejezet, állategészségügyi biocidok nyilvántartása) 

Ezek mellett szájon át adható állatgyógyászati termékek is elérhetőek. Figyelemmel kell lenni arra, hogy 

a macskák egyes hatóanyagokra (piretroidok) különösen érzékenyek, ezért rajtuk kizárólag a macskák 

kezelésére alkalmazott szereket használjuk. 

A március-november közötti időszakban, erdős-bokros területen történő sétáltatás után a fenti 

módszerek alkalmazása mellett is keféljük át a kutya szőrzetét, ugyanis a kullancsok az állat szőrzetében 

haladva a vérszívás előtt akár órákig keresik a beszúráshoz megfelelő helyet. Különös figyelemmel 

vizsgáljuk át a vékony bőrrel fedett testrészeket (fülek, szemek, has-ágyék, faroktő környéke, ujjak 

köze), illetve az áll-nyak régiót, amit a kutya nem ér el, így ott a kullancsok zavartalanul táplálkozhatnak. 
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10. A HÁZI PORATKA ELLENI VÉDEKEZÉS  

10.1. A házi poratka biológiája 

Napjainkban az egyre gyakrabban jelentkező túlérzékenység (allergia) kiváltó tényezői között a házi 

poratka is jelentős szerepet játszik.  

A házi poratka igen apró, 0,2-0,5 mm nagyságú, szabad szemmel nem látható, majdnem áttetsző színű, 

pókidomú. 

Életműködéséhez legkedvezőbb a 20-25 oC hőmérséklet és a 70-80 %-os relatív páratartalom. A legtöbb 

atka a hálószobában található, ahol a napi 7-8 órai alvás következtében, a testmeleg miatt a hőmérséklet 

eléri vagy meghaladja a 20 oC-t, a megfelelő páratartalmat pedig légzés és párolgás útján éjszaka az 

emberi test biztosítja. Az alvás céljára szolgáló helyiségekben 1 gramm porban számuk több száz, több 

tízezer lehet. 

Az atkaszám nyár végén és ősszel a legmagasabb, mivel a levegő nedvességtartalma ilyenkor a 

legnagyobb és még nincs fűtés. A tél és a tavasz, amikor a külső levegő relatív páratartalma csak 60 % 

körüli, a lakás pedig fűtött, az atkák számára kedvezőtlen, ezért számuk ilyenkor a legalacsonyabb.  

Leggyakrabban a szőnyegekben, a kárpitozott bútorokon, az ágybetéteken, a gyapjútakarón, az 

ágyneműn és a pamuttartalmú függönyön tartózkodik, de a különféle gombok, zsinórok, varrások 

mentén is rejtőzködhet, ahol különösen védve van és fejlődése zavartalan. 

Egész életen át tartó szaporodásához és táplálkozásához a vegyes összetételű házi por nélkülözhetetlen, 

ami különböző szerves törmelék (emberi haj, felhám, textília-szál, állati szőr, ételmaradék, 

homokszemcse, illetve mikroszkopikus élőlények, baktériumok és penészgombák) halmaza. Az atka 

táplálkozása, fejlődése és szaporodása számára legfontosabb a testfelület bőrének felső rétegéről lekopó 

felhám, illetve a fejbőrről pikkelyszerű darabkákban lehámló részek (korpa). A felhám azonban az atka 

számára nemcsak emészthetetlen, hanem annak zsírtartalma kifejezetten mérgező is. Ezért az atka olyan 

szervezetekre van utalva, amelyek a felhámot előemésztik és annak zsiradékait lebontják. Ezt a 

tevékenységet az atkával együtt élő egyes penészgomba fajok végzik, ugyanis az általuk átalakított 

felhám már megfelelő az atkák táplálkozására. 

10.2. A házi poratka ártalma 

A legtöbben szinte tudomást sem vesznek a lakásában velük együtt élő házi poratkáról. Néhány 

embernél viszont a házi porral történő érintkezés, vagy annak belégzése változatos tüneteket, viszketést, 

csalánkiütést, erős könnyezést és orrfolyást (szénanáthát) idéz elő. Később száraz, majd erőltetett 

köhögés jelentkezhet, illetve légúti tünetek (nehézlégzés, fulladási roham, asztma) alakulhatnak ki. Ez 

a jellegzetes megbetegedés, a szervezet megváltozott, a szokásostól eltérő reakcióképessége, a 

túlérzékenység, az allergia, ami különösen gyermekeknél fordul elő és melynek kialakulásáért 

környezeti tényezők és az örökletes hajlam együttesen felelős. 

Allergiás megbetegedés általában csak akkor jelentkezik, ha 1 gramm házi porban kb. 10.000 db atka 

van, és nem jön létre, ha ez 1.000 db atka/gramm por érték alá csökken. Allergiára utaló tünetek esetén 

szakorvosok (bőrgyógyász, tüdőgyógyász, allergológus) feladata a házi por és a megbetegedés közötti 

összefüggés igazolása vagy elvetése. 

10.3. A házi poratka elleni védekezés 

Irtás: Mivel az elpusztult atkák az élőkkel megegyező tüneteket okoznak, ezért az erre engedélyezett 

készítményekkel történő elölésük önmagában az ártalom megszűnését nem biztosítja. A házi poratka 

irtására alkalmas formulációk (leggyakrabban aeroszol palack) összetétele az atka ürülékének 

eltávolítására vagy megkötésére alkalmas segédanyagot is tartalmaz.  
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A készítményeket a használati utasításukban leírt módon és mennyiségben, az aeroszol palackokat 

mindig nyitott ablaknál kell használni. A kezelést ne az allergiás beteg végezze! 

Megelőzés: Mindig arra kell törekednünk, hogy az atkák számát folyamatosan alacsony szinten tartsuk, 

ami a házi pornak, és azzal együtt a házi poratkának, valamint allergén tartalmú ürülékének és 

váladékainak eltávolításával biztosítható. 

Legfontosabb az alapos és gyakori (lehetőleg mikrofilterrel és speciális, atkaölő hatású porzsákkal 

ellátott készülékkel történő) porszívózás. Különös gondot fordítsunk a fekhelyekre, ágybetétekre, 

bútorkárpitokra, szőnyegekre, függönyökre, ezek ráncaira, gombjaira. 

Lehetőleg kerüljük a porfogók (pl. szőnyeg, sötétítő függöny) használatát. A szőnyegpadlót az alvás 

céljára szolgáló helyiségekből távolítsuk el, és helyette jól mosható felületeket alakítsunk ki, ahol ne 

tartsunk állatbőröket és cserepes növényeket sem. 

Az ágyneműt hetente mossuk ki és vasaljuk át. Kerüljük a gyapjú-, toll- és pehelypaplanokat, 

helyettük habszivacsot használjunk. Az ágybetéteket (matracokat) bevonhatjuk műanyaggal is. Az 

ablakra könnyű anyagból készült, jól mosható függönyöket tegyünk. A ruhaneműket tartsuk a 

szekrényben. A plüss játékállatok helyett mosható műanyag játékokat vegyük. Az ágynemű atkák 

számára áthatolhatatlan huzattal való bevonása ugyancsak kedvező hatású. 

A házi poratka számára a hőmérséklet, illetve a levegő relatív páratartalmának csökkentésével 

kedvezőtlen életfeltételeket is teremthetünk. Erre különösen alkalmas a rendszeres szellőztetés, amely a 

szoba levegőjét kiszárítja. A szellőztetés legalább 20 percig tartson, és legjobb, ha délben végezzük, 

amikor a levegő nedvességtartalma a legalacsonyabb. A nagy páraképződéssel járó házi munkát (főzést, 

mosást, ruhaszárítást) szellőztetés mellett végezzük. Esetleg szóba jöhet a kályhafűtés átalakítása az 

alacsonyabb páratartalmat biztosító központi fűtésre. 

Az ágynemű, terítő, párna napoztatása azért hasznos, mert az atkák a napfény hatására elpusztulnak. 
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11. A RÁGCSÁLÓK ELLENI VÉDEKEZÉS 

A rágcsálók ártalma és az ellenük való védekezés témakörében a lakosság részére külön tájékoztató 

anyag érhető el a https://www.nnk.gov.hu/index.php/jarvanyugyi-es-infekciokontroll-foosztaly/58-

lakossagi-tajekoztatok/altalanos-tajekoztatok/kerdezz-felelek-a-ragcsalok-artalmarol-es-az-ellenuk-

valo-vedekezes-lehetosegeirol linken. 

A rágcsálók elleni védekezésben alkalmazható módszereket összesítve az alábbi táblázat szemlélteti. A 

sikeres rágcsálóirtás érdekében a vegyi- és fizikai védekezési technológiákat együttesen érdemes 

alkalmazni. 

RÁGCSÁLÓ 

IRTÁSRA AZ ÁRTALOM MEGELŐZÉSÉRE 

alkalmas módszerek 

vegyi 
fizikai-

mechanikai 
biológiai vegyi 

fizikai-

mechanikai 
biológiai 

PATKÁNY 

mérgezett 

csalétek, 

hab, 

gázosítás 

ragasztószer 

(csapda) 
– 

mérgezett 

csalétek 

behatolás 

megakadályozása 

búvó- és 

szaporodóhely 

megszüntetése, 

táplálék 

megvonása 

EGÉR 

mérgezett 

csalétek, 

porozás, 

gázosítás 

csapda, 

ragasztószer 
– 

mérgezett 

csalétek 

behatolás 

megakadályozása 

búvó- és 

szaporodóhely 

megszüntetése 

 

11.1. Vegyi módszerek  

Napjainkban az Európai Unióban, így Magyarországon is a rágcsálóirtás elsődlegesen véralvadásgátló 

hatóanyagú mérgezett csalétekkel történik. 

Bizonyos esetekben gázosítószer használata is indokolt. A csalétek mellett szükség esetén rágcsálóirtó 

hab alkalmazható. A korábban használt porozó-, illetve itatószerek használata – elsősorban 

környezettoxikológiai okokból – kivezetésre került. 

11.1.1. Mérgezett csalétek – véralvadásgátlók – alkalmazása 

A véralvadásgátlók a rágcsálók (patkányok, egerek) szervezetébe jutva részben a véralvadást szabályozó 

igen bonyolult folyamatban okoznak zavart, részben az erek falának áteresztőképességét növelik meg, 

így a vér egyes alakos elemei az érfalon átkerülve a szövetekbe jutnak. Értágító hatásuk is van. A 

mérgezés kezdetben a nyálkahártyán (pl. orr, végbél, szem), majd a belső szervekben észlelhető 

vérzékenységen keresztül vezet az állat elvérzéséhez és pusztulásához. 

Előnyük, hogy többféle szerforma előállítására is alkalmasak. A rágcsálókra nézve nincs riasztó hatásuk 

és a mérgezés tünetei késleltetve jelentkeznek. A késleltetett hatás és a rendelkezésre álló ellenszer (K1-

vitamin = Konakion inj.) miatt használatuk számos alternatív méreghez képest viszonyítva biztonságos. 

Hátrányuk, hogy minden melegvérű állatra nézve mérgezők és másodlagos mérgezést idézhetnek elő. 

A véralvadásgátlókat a hatás kialakulása szempontjából többszöri fogyasztásra (első generációs) és 

egyszeri fogyasztásra (második generációs) elhullást előidéző csoportra osztjuk. Az első generációs 

hatóanyagok használata hatásossági és gazdasági okokból szinte teljes mértékben visszaszorult. Az első 

generációs hatóanyagok alkalmazása komoly csalétekmennyiséget igényel. Mivel az egerek kevésbé 

érzékenyek a hatóanyagokra, a kisebb toxicitású véralvadásgátlókból az egerek elpusztításához 

https://www.nnk.gov.hu/index.php/jarvanyugyi-es-infekciokontroll-foosztaly/58-lakossagi-tajekoztatok/altalanos-tajekoztatok/kerdezz-felelek-a-ragcsalok-artalmarol-es-az-ellenuk-valo-vedekezes-lehetosegeirol
https://www.nnk.gov.hu/index.php/jarvanyugyi-es-infekciokontroll-foosztaly/58-lakossagi-tajekoztatok/altalanos-tajekoztatok/kerdezz-felelek-a-ragcsalok-artalmarol-es-az-ellenuk-valo-vedekezes-lehetosegeirol
https://www.nnk.gov.hu/index.php/jarvanyugyi-es-infekciokontroll-foosztaly/58-lakossagi-tajekoztatok/altalanos-tajekoztatok/kerdezz-felelek-a-ragcsalok-artalmarol-es-az-ellenuk-valo-vedekezes-lehetosegeirol


72 

 

magasabb hatóanyagtartalom is szükséges. 

Többszöri fogyasztásra ható véralvadásgátlók: warfarin, klórfacinon, kumatetralil és difacinon. Ezekből 

a hagyományos, max. 0,075% hatóanyag mennyiséget tartalmazó mérgezett csalétkekből a rágcsálóknak 

3-4 egymás utáni alkalommal kellett fogyasztaniuk ahhoz, hogy elhullásuk 6-14 nap alatt 

bekövetkezzék. 

Egyszeri fogyasztásra ható véralvadásgátlók: difenakum, brodifakum, bromadiolon, difetialon és 

flokumafen. Ezekből a korszerű, max. 0,005% hatóanyagmennyiséget tartalmazó mérgezett 

csalétkekből a rágcsálóknak elegendő csak egy alkalommal fogyasztaniuk ahhoz, hogy 4-8 napon belül 

elhulljanak. 

A különféle hatóanyagok biológiai ölőhatását patkányokkal szemben az alábbi táblázat szemlélteti. 

Véralvadásgátlók biológiai hatékonysága 

Hatóanyag Akut orális LD50 érték patkányon (mg/ttkg) 

Egyszeri fogyasztásra elhullást előidézők 

Flokumafen 0,13-0,5 

Brodifakum 0,4 

Difetialon 0,4-0,8 

Bromadiolon 1,31 

Difenakum 1,8-2,6 

Többszöri fogyasztásra elhullást előidézők 

Difacinon (felülvizsgálati programban nem 

szerepel) 
2,3 

Warfarin 5,62  

Klórfacinon  3,15-10,95 

Kumatetralil 15-30 

 

A patkányok óvatossága miatt a csalétek vonzó hatású kell, legyen, ugyanis az idegen ízt megérzik és 

inkább más táplálékot keresnek. Felismerik azt a táplálékot, amelytől társaik korábban megbetegedtek. 

Vivőanyagként (csaléteknek) a kártevő táplálkozási szokásának megfelelő jó minőségű élelmiszer (pl. 

fehérje, szénhidrát, zsír/olaj) alkalmas, amelyhez elfogadhatóságának növelése érdekében íz- és 

zamatanyag, tárolhatóságának fokozása érdekében pedig penészedésgátló keverhető. 

11.1.2. Csalétek formulációk és felhasználásuk 

Leggyakrabban a következők állnak rendelkezésre: 

● impregnált gabonaszem: átitatott, majd megszárított szemes termény (búza, kukorica stb.); 

● derce: darafinomságú, őrölt gabonakeverék; 

● granulátum: nagy nyomáson préselt rudacskák; 

● extrudált csalétek: magas nyomáson, sajtolással készül; 

 pép: az olajat tartalmazó keveréket, egyedi, aromaáteresztő csomagolásban (filterpapír tasak) 

vagy kenhető, esetleg tubusból kinyomható formában szerelik ki; 

● paraffinos készítmény (pl. korong, kocka, blokk brikett stb.): paraffinnal kevert mérgezett 

csalétek, amit alkalmas berendezésben, megfelelő nyomással és hőfokon különféle alakúra 

préselve állítanak elő. 
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Alkalmazási technológia: 

A mérgezett csalétket a rágcsálók mozgáskörzetének ismeretében kell etetőhelyeken (ún. 

etetőszerelvényekben vagy rögzített csalétekállomásokban), döntően fészkük kijáratához, illetve 

vonulási útjaikra, (pl. épületek mellé) és a potenciális behatolási helyek környékére kihelyezni. Az 

etetőhelyeken megfelelő szerelvények alkalmazandók. 

A felhasználás részletes előírásait az irtószerek használati utasítása tartalmazza, mely a harmonizált 

szabályozás szerint az EU tagállamaiban szinte azonos utasításokat és óvintézkedéseket foglal magában. 

Alapszabály, hogy a rágcsálók alternatív táplálékforrását (lehetőség szerint) meg kell szüntetni, 

mert ha mással is táplálkozhatnak, akkor a csalétek vonzó hatása kevésbé érvényesül. (lásd: 11.2.4. A 

táplálék megvonása) 

Arra kell törekedni, hogy a mérgezett csalétekhez minden rágcsáló elegendő mennyiségben 

hozzáférhessen és abból fogyaszthasson, ezt az elfogyasztott csalétek rendszeres pótlása biztosítja. 

Általánosságban egérirtás esetén az irtószer kihelyezését követően 2-3 nap múlva, patkányirtás 

esetén először 5-7 nap múltán szükséges ellenőrizni, hogy az irtószert elfogyasztják-e, és szükség 

esetén pótolni kell a csalétket. Ezután heti rendszerességgel javasolt az etetőhely ellenőrzése. 

Amennyiben a csalétek gyorsabb ütemben fogy, az irtószerpótlás gyakoriságát érdemes növelni. A 

preventív jelleggel vagy monitorozási céllal végzett irtószerkihelyezés alapelveiről az 5.4. fejezet 

tartalmaz még információt. 

A létesítendő etetőhelyek számát és az egy-egy etetőhelyre kihelyezendő mérgezett csalétek 

mennyiségét a rágcsálóártalom mértékén túlmenően több tényező, így az alkalmazási terület (szabad, 

zárt tér), a hatóanyag típusa és az irtás formája (megelőző irtás, folyamatos gócirtás, patkánymentesítés) 

határozza meg. Az etetőhelyek létrehozásakor kihelyezendő irtószermennyiséget alapvetően az 

irtószerek használati utasítása írja elő. 

A paraffinos/extrudált formulációk eredetileg nedves helyeken, elsősorban a csatornahálózatban 

történő kezelés céljára kerültek kialakításra, ahol az ún. csatorna-ládákban helyezhetők el, vagy az 

aknákban dróttal kifüggeszthetők. Mivel nem szóródnak, továbbá egy részük (főleg az extrudált 

alaktestek) mechanikusan igen jól rögzíthetők, ezért az élelmiszer-ipari szakágazatokban szükséges 

rágcsálóirtási tevékenységben a felszíni szerelvényekben is igen hatékonyan alkalmazhatók.  

A különböző formázott blokkok, valamint a tasakolt pép és szemes/granulált csalétekformák előnye az 

ömlesztett kiszerelésekkel szemben, hogy kis mennyiségű irtószerfogyasztás (rágásnyom) szabad 

szemmel is észlelhető rajtuk, ezért a rágcsálóártalom észlelése céljára sikeresebben használhatóak. Az 

ömlesztett irtószertől eltérően a tasakokat, blokkokat a szerelvényben szükséges rögzíteni (pl. dróttal, 

tüskével), mert azokat a rágcsálók elhordhatják az etetőhelyről. 

Biztonsági előírások 

Az irtószereknek az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerektől látszólag is megkülönböztethetőnek kell 

lenniük. A mérgezett csalétkek színezéket és rendkívül keserű anyagot (denatónium-benzoát – Bitrex) 

tartalmaznak. 

A rágcsálóirtószer csak erre a célra szolgáló különféle szerelvényekben (más néven: etetőállomás, 

csalétek állomás, patkányetető láda, egéretető doboz) alkalmazható. Amennyiben nem áll 

rendelkezésére ilyen eszköz az irtószer beszerzésekor, a felhasználók az irtószer forgalmazójához 

forduljanak segítségért. 

A szerelvény a következő tulajdonságokkal rendelkezik: 

 Általában fekete színű vagy áttetsző, műanyagból készült doboz, mely a rágcsálóirtószer 

biztonságos kihelyezését szolgálja. Az irtószer utántöltésekor a doboz a mellékelt kulccsal 

nyitható és zárható. (Léteznek egyszer használatos, nem utántölthető szerelvények is.) 

 Rendelkezik egy vagy két nyílással, melyen keresztül a rágcsálók bemászhatnak a doboz 

belsejébe és az ott elhelyezett irtószerből fogyaszthatnak, majd kimászhatnak a dobozból. A 

bejárati nyílás mérete biztosítja, hogy a rágcsálóknál nagyobb testű állatok ne férjenek hozzá az 



74 

 

irtószerhez. 

 A rágcsálóirtószer úgy helyezhető el a dobozban, hogy ne szóródjon ki a talajra és védve legyen 

a napfénytől, csapadéktól, talajvíztől és a széltől. 

 Tartalmazhat egy tüskét/kampót/tálcát, mellyel az irtószert rögzíteni lehet, így azt a rágcsálók 

nem vagy nehezebben tudják elhurcolni a dobozból. 

A szolgáltatókra vonatkozó külön előírások a 16/2017. EMMI rendelet értelmében: 

 A szolgáltatóknak a szerelvényt feltűnő jelzéssel kell ellátni, és azon az alkalmazott rágcsálóirtó 

szer megnevezését, hatóanyagát, ha van, az ellenméreg, vagy gyógyszer megnevezését és a 

szolgáltató nevét, címét, telefonszámát fel kell tüntetni. 

 Településre, illetve annak meghatározott területére kiterjedő patkánymentesítési tevékenység 

végrehajtását megelőzően az illetékes járási hivatalt értesíteni kell. 

 Mivel a lakott területet érintő szervezett egészségügyi kártevőirtás szakmai irányítása csak 

gázmester által végezhető, egész városra, településre kiterjedő patkánymentesítési akció 

szakirányításával kizárólag gázmester bízható meg, amelynek végrehajtását megelőzően a 

városban illetékes egészségügyi szolgáltatót (háziorvost, gyerekorvost / kórházi toxikológiai 

osztályt, állatorvost) értesíteni kell. 

A nyomon követhetőség érdekébenfontos, hogy a szerelvények legyenek megtalálhatók, ezért 1-től 

emelkedő arab számmal meg kell azokat jelölni és helyzetüket térképen is szükséges ábrázolni. 

Továbbá, figyelmet kell fordítani arra, hogy a szerelvényből az irtószer ne szóródhasson ki, illetve az 

ellenőrzés alkalmával a fogyasztás megfigyelhető legyen. 

További óvintézkedések az irtószerek használati utasításában részletesen szerepelnek. 

11.1.3. Egyéb rágcsálóirtó csalétek hatóanyagok 

Az alábbi hatóanyagok alkalmazásakor a véralvadásgátló hatóanyagok fejezetében feltüntetett általános 

előírások és óvintézkedések alkalmazandók. Ugyanakkor külön hangsúlyozzuk, hogy a hatóanyagok 

hatásmechanizmusa a véralvadásgátlóktól eltér. A véralvadásgátló-mérgezés ellenszere ezek ellen a 

hatóanyagok ellen nem alkalmazható. A kihelyezés technikája (mennyiség, irtószerpótlás gyakorisága) 

is eltérő lehet, a rágcsálók elhullására pedig más ütemben számíthatunk. A fontos információk az 

irtószerek használati utasításában megtalálhatók. 

A porított kukoricacsutka – magas cellulóz tartalma miatt – nagy mennyiségben elfogyasztva, a 

rágcsálók számára emészthetetlen. Megfelelő vivőanyaggal a rágcsálók tápcsatornájába jutva a 

szervezetből vizet von el, akadályozza a vízfelszívódást, amely vérnyomásesést, a szövetek 

vérszegénységét, keringési elégtelenséget, majd pusztulást okoz. A hatékonyság feltétele, hogy a 

rágcsálók más táplálékhoz ne jussanak! A patkányok 30-60 g, az egerek 10-15 g készítmény 

elfogyasztását követően 5-10 napon belül elhullanak. 

Az alfa-kloralóz bódító/altató hatású anyag, mely túlzott mennyiségben a légzés és a szívverés 

lassulásához vezet és halált okoz. Hatását erősíti, hogy hűvös környezetben az elkábult állat kevésbé 

képes felépülni a mérgezésből és hamarabb kihűl. A jelenleg elérhető készítmények kimondottan egerek 

irtására használhatók. 

A kolekalciferol hatásmechanizmusa leegyszerűsítve az, hogy a vérplazma kalcium és foszfát tartalmát 

emeli. A kolekalciferol hatására a csontokból felszabadul a kalcium, viszont az idegszöveteken, 

érfalakon, izomszöveteken megkötődik, ami a sejthártyán keresztüli transzportfolyamatokat, 

ingerületátvitelt megzavarja. Az izom- és idegszövetek rendellenes működése vezet az állat 

pusztulásához. 

11.1.4. Rágcsálóirtó hab alkalmazása  

Hatóanyaguk egységesen véralvadásgátló, a mérgezett csalétkeknél többszörösen magasabb hatóanyag 

tartalommal. II. forgalmazási kategóriájú irtószernek minősül, ezért kizárólag szakképesítéssel 

rendelkező személy alkalmazhatja. A szokásos mérgezett csalétkes irtással párhuzamosan 

alkalmazható. Abban az esetben használható, ha a mérgezett csalétekkel végzett rágcsálóirtás nem 

bizonyul eredményesnek. 
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A terméket gyermekek, madarak, háziállatok, haszonállatok és egyéb nem célszervezet állatok számára 

nem hozzáférhető helyen kell elhelyezni. (pl. zárt kábelvezetékek vagy csővezetékek, pl. elektromos 

kapcsolószekrények vagy magasfeszültségű kapcsolószekrények alépítményei, falakban vagy 

falburkolatokban található üregek, patkánylyukak bejáratai, falak nyílásai, szűk járatok, álmennyezet 

takarásában lévő területek, szigetelő falak, szervizaknák, telepítőaknák, állványszerkezetek 

keresztgerendája). Az áramütés elkerülése érdekében ne alkalmazzuk a készítményt elektromos 

berendezések, hálózati csatlakozók és villanyvezetékek közvetlen közelében. Legyünk tekintettel arra, 

hogy a rágcsálók az elektromos vezetékek szigetelését esetleg megrongálhatták. 

A palackból kijuttatott hab térfogata megnő és kiterjedését néhány napig megőrzi. 

A lyukat nem szabad a habbal teljesen feltölteni, hogy a patkányok és egerek a szokásos útvonalaikat és 

járataikat még felismerhessék. Ha a rágcsáló a habbal érintkezik, az annak testére, bundájára tapad, így 

az állatot intenzív tisztálkodásra készteti. Ily módon a hatóanyag szájon át kerül az állat szervezetébe. 

11.1.5. Gázosítószerek használata rágcsálók ellen 

Biocid termékként engedélyezett gázosítószerek kizárólag a szabadban – a mezőgazdasági területek 

kivételével – alkalmazhatók, ahol a vándorpatkány vagy a közönséges kószapocok fészkelése és 

járatrendszere kárt okoz (pl. vasutak, árvízvédelmi gátak, vízelvezető árkok, sportpályák, kertek, 

parkok, kikötők, repülőterek és egyéb műtárgyak védelme érdekében). 

A biztonsági előírásoknak megfelelően lyukgázosítás csak akkor végezhető, ha a gázmester 

meggyőződött arról, hogy: 

● a járatok nem nyílnak ember, vagy haszonállatok tartózkodására szolgáló helyiségbe; 

● nincsenek összeköttetésben a csatornahálózattal, illetve 

● a föld alatti járat valamennyi felszínre vezető nyílása biztonsággal eltömhető. 

 

Raktározott anyag (takarmány, élelmiszer) védelme érdekében növényvédő szerként engedélyezett 

gázosítószerek használhatók. (lásd: 4.6. fejezet / növényvédőszer adatbázis) 

A gázosítószerek használatának részletes előírásait a 16/2017. EMMI rendelet és a termékek 

engedélyezett használati utasítása tartalmazza. 

11.1.6. Szén-dioxid palackot tartalmazó egércsapda 

A cseppfolyós szén-dioxidot tartalmazó túlnyomásos palack – kizárólag képesített szakember által 

speciális csapdába helyezve – használható. Amennyiben a csapdába egér kerül, a készülék működésbe 

lép, a palackból 15 perc alatt felszabaduló gáz rövidesen az egér fulladását eredményezi. 

A szerelvényben elhelyezett gázpalack azonban egyszerre csak egy egér elfogására és elpusztítására 

alkalmas, ezután a palackot cserélni, a készüléket pedig újra élesíteni kell. 

11.1.7. Riasztás 

Erre a célra engedélyezett biocid termék nincs forgalomban. Korábban számos vegyszert használtak, 

elsősorban kellemetlen szaga miatt, rágcsálók riasztására, de ezek gyakorlati jelentősége idővel 

csökkent. A durva érintőmérgek, kőolajszármazékok és egyéb veszélyes anyagok toxikológiai okokból 

nem használhatók rágcsálók riasztására. 

11.2. Fizikai-mechanikai módszerek 

11.2.1. Csapdázás 

Elsősorban egerek ellen eredményes. A kereskedelmi forgalomban beszerezhető rugós, vagy bebújós 

egérfogók hatékonyságának biológiai alapja az egerek kíváncsisága. Hatékonyságuk feltétele, hogy az 

egerek tevékenységi körzetén belül kerüljenek kihelyezésre a csapdák. 

Az alkalmazandó csapdák számát döntően az egérfertőzöttség mértéke határozza meg. 100 m2 

alapterületen általában 10-30 csapda szükséges, amelyeket a fal mellett, csalétekkel (pl. sajttal, keksszel, 
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dióval, szalonnával, csokoládéval) szerelve vagy a bebújós / élvebefogó csapdákat nyílásukkal a fal felé 

fordítva célszerű félig rejtett helyen, lehetőleg az egérlyuktól 20-30 cm távolságban elhelyezni. 

Ha a csapda működött, de az egeret nem tudta elpusztítani, akkor újra „élesre” kell állítani és ezt 

mindaddig meg kell ismételni, amíg az összes egeret ki nem fogta. Ha a csapda 24 órán belül érintetlen 

maradt és egér jelenléte még észlelhető, akkor a csapda feltehetően az egér mozgási körletén kívül esik, 

ezért azt át kell helyezni. Az élvebefogó csapdákat gyakran kell ellenőrizni, hogy a befogott állatot a 

felesleges szenvedéstől megkíméljük. 

Ragasztó hatású szerformák használata: A kizárólag ragasztó hatáson alapuló – elsősorban 

egérfogásra alkalmas – készítmények nem tartoznak az uniós és a magyar biocid rendelet hatálya alá, 

tehát engedély nélkül forgalomba hozhatók. Egyrészt előre elkészített (lemezre felvitt és csomagolt) 

formában állnak rendelkezésre, másrészt a ragasztós felület tubusból 2-4 mm vastagságban fa-, karton-

, vagy fémlapra kinyomva alakíthatók ki. A fogott állatnak nagyobb szenvedést okoz, mint a nyaktilós 

vagy élvefogó csapdák, ezért a ragasztós csapda használata, csak akkor indokolt, amikor más alternatíva 

(mechanikus csapdák sem mérgezett csalétek) nem vezetett eredményre. 

A csapdákat is úgy kell elhelyezni, hogy azok a gyermekeket és a nem-célszervezet állatokat ne 

veszélyeztessék! 

11.2.2. Hanghatású riasztó készülékek 

A hanghatással működő riasztó eszközök a tapasztalatok szerint hatástalanok. Szakirodalmi adatok, 

terepkísérleti eredmények hiányában ezek használatát nem javasoljuk. 

11.2.3. A behatolás megakadályozása  

A létesítendő épületet legcélszerűbb már úgy kialakítani, hogy a csatornanyílások, csatornaszemek, az 

épületen átvezető aknák és csővezetékek a patkányok számára fészkelő- vagy búvóhelyül, illetve 

közlekedési útként ne legyenek alkalmasak. A behatolást megakadályozó módszerek közé tartozik: 

● a műszaki hiányosságok helyrehozatala, 

● a csatornák megfelelő ráccsal történő zárása, 

● a csatornatörések kijavítása, 

● a betört pinceablakok javítása és rácsozása, illetve 

● fa- és műanyag ajtók alsó részének borítása fémlemezzel (patkányok ellen legalább 15 cm, egerek 

ellen 10 cm magasságig). 

11.2.4. A táplálék megvonása 

A háztartási hulladék, ételmaradék, komposzt tárolásának megfelelő módja (zárt, hézagmentes fém 

szemétgyűjtő tartály, beton szemétgyűjtő kád), valamint azok folyamatos elszállítása és a tisztaság 

biztosítása a patkányok életfeltételeit rontja. A házi- és haszonállatok etetését szintén úgy kell 

megoldani, hogy a moslék, takarmány, eledel legalább a nap végén kerüljön visszagyűjtésre és ne 

maradjon hozzáférhető a rágcsálók számára. 

11.2.5. A fészkelő- és búvóhelyek megszüntetése 

A fészkelésre alkalmas zugok megszüntetése, a fellelhető patkány- és egérlyukak betömése, az épületek 

környékén található lom, törmelék, téglarakás, fa- és építőanyagok, széna- vagy szalmakazlak 

elszállítása vagy megszüntetése, egerek esetében a fészkelőhelyek zavarása, bolygatása ugyancsak 

életfeltételeiket rontó tényező. 
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12. A MADARAK ELLENI VÉDEKEZÉS 

Legtöbb honos- és vonuló madárfajunk védett. Kizárólag néhány faj, és ezek is csak jól meghatározott 

esetekben minősülnek egészségügyi kártevőnek. A védekezés hatékonyságának elősegítése érdekében 

ebben a fejezetben a parlagi galamb és a (napjainkban egyre ritkuló és védett) házi veréb elleni 

védekezés biológiai alapelveiről, gyakorlati lehetőségéről, valamint a védekezésre vonatkozó 

előírásokról adunk tájékoztatást. 

A madarak elleni alapvető védekezési kötelezettséget a 18/1998. (VI.3.) NM rendelet határozza meg, 

mely szerint: „A madarakat megtelepedésük és elszaporodásuk megelőzése érdekében az alábbi 

létesítményektől távol kell tartani: 

a) az élelmiszerek és italok előállítására, tárolására, szállítására szolgáló helyek (üzemek, üzletek, 

raktárak stb.), 

b) a vendéglátó-ipari és közétkeztetési egységek, 

c) a piacok és a vásárcsarnokok, 

d) az egészségügyi szolgáltató telephelye.” 

Ahogyan a rendelet is fogalmaz, a madarak elleni védekezés a távoltartásukra, szaporodásuk 

megelőzésére irányul és nem elpusztításukat jelenti. A védett fajok irtása kimondottan tilos. 

12.1. A védekezés biológiai alapelvei 

Mivel az eredményesség alapja a kártevő biológiai sajátosságainak ismerete, ezért elsőként az erre 

vonatkozó tudnivalókat foglaljuk össze. 

A madarak biológiai jellegzetességei 

 Parlagi galamb Házi veréb 

Testhossz (cm) 31-34 14-16,5 

Testtömeg (g)  230-370 24-38 

Fészkelés-típus magányosan vagy kisebb-nagyobb csoportokban 

Fészek  
helye 

Magasan 

épület, torony, szobor, 

szikla 
fa, épület 

jellege nyitott zárt, ha önálló: gömb alakú 

Fészek-

alj 

száma/év 3-4 2-5 

tojásszám (db) 1-2 3-8 

Költési idő (nap)  18 14 

Kirepülési idő (nap)  35 14 

Fiókák tápláléka begytej + magvak Ízeltlábú 

Fő tápláléka 
mag (kultúrnövény), 

hulladék 

ízeltlábú, mag (kultúrnövény), 

ételmaradék, hulladék 

Élelemkeresés jellege Csoportos Egyedi 

Táplálék-mennyiség 

(gramm/nap) 
80 10 

Tartózkodási hely települések belterülete, gabonatárolók környéke  

Hazai előfordulás Állandó 

Hazai jogi védettség Nem Igen 

 

A védekezés alapja a gondos felderítés, amely lehetővé teszi a kérdéses madárfaj: 

● számának, kártételének és ártalma kiterjedésének becslését; 

● aktivitásának, napi ritmusának, táplálkozási, ivási, pihenési, fészkelési szokásainak, illetve 
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pihenő, táplálkozó és vándorlási helyeinek meghatározását; 

● élelemhez és ivóvízhez jutási lehetőségének megállapítását, továbbá 

● a jellegzetes környezeti körülmények (pl. épületek jellegének és szerkezetének) ismeretét. 

Rendkívül fontos – a galambok ellen nélkülözhetetlen – a közegészségügyi előírások betartása, a 

tisztaság, a táplálékként alkalmas háztartási szemét gondos összegyűjtése és zárt tárolása, a galambetetés 

(a mag- és kenyérdobálás) tilalmának betartatása, szabadban pedig a szállító szalagok (konvejorok) és 

tehervagonok mellé szóródott szemes termények mielőbbi feltakarítása. Legcélszerűbb távoltartásukra 

törekedni, de gyakran csak különböző módszerek együttes alkalmazása vezet eredményre. 

A védekezés megtervezésekor mindig legyünk arra is tekintettel, hogy az eljárások alkalmazása a 

területen fészkelő, ott megforduló egyéb madaraknak ne okozzon ártalmat! 

12.2. A védekezés módszerei 

12.2.1. A fészkelési és környezeti körülmények megváltoztatása 

● a műszaki hiányosságok pótlása, a tetőterek (padlások) nyílásainak zárása, majd ezek rendszeres 

műszaki karbantartása; 

● a fészkelés/pihenés lehetőségének megszüntetése, galambok ellen a nyitott tetőgerendák 

hálózása, a homlokzat párkányainak módosítása, verebek ellen az épületek réseinek eltömése, 

illetve az épületen minden, 2 cm-nél nagyobb nyílás elzárása, a parkok fáinak metszése és az 

elkorhadt fák kivágása; 

● ivóvizüket és táplálékforrásukat meg kell szüntetni, illetve el kell zárni. 

12.2.2. Távoltartás és riasztás  

A megtelepedés és fészkelés megakadályozására mechanikai-fizikai, kémiai és biológiai eljárások 

alkalmasak. 

 A huzalozás az épülethomlokzat védelmére szolgál. A madarak, leszállásuk előtti 

szárnycsapásokkal keltett légörvénnyel a huzalokat rezgésbe hozzák, amelyek így riasztó hangot 

adnak. A huzalokba a villanypásztor működési elvéhez hasonlóan gyenge áram is vezethető (nem 

házilagos megoldással!). Kizárólag olyan elektromos riasztó berendezések használhatók, amely 

sem emberek sem az állatok épségét nem veszélyeztetik! 

 A tüskék, a felerősítés helyétől függő módon rögzítve, a leszállást és fészkelést teszik 

lehetetlenné. 

 A hálózás sűrű szövésű, 2,5 cm-es hálószemű, acél-, vagy műanyag hálók elhelyezése zárt 

helyiségek (pl. raktárak) ablakain és ajtajain, a ventilátorok kimenő nyílásain, illetve az 

ereszcsatornákon a madarak fészkelő- és tartózkodó helyekre történő bejutását akadályozzák 

meg, de nagyobb felületeken elhelyezve, galambok ellen egész objektumok (pl. középületek, 

kupolák, templomok, különösen a tornyok) védelmét is biztosítják. 

 A hanghatás nagyfrekvenciájú hullámok, illetve (a galambok ellen hatástalan!) ultrahang 

kibocsátásán alapszik. Eléggé kétséges hatásuk csak hosszú idő (több nap) után érvényesül, 

viszont ezek a hangok az emberek számára sem közömbösek, sőt kifejezetten kellemetlenek. 

Ennek oka az, hogy a madarak is az emberi fül által felfogható hangfrekvenciára érzékenyek. 

 Síkos felület létesítése (pl. ablakpárkányon stb.) a galambok tartózkodását teszi lehetetlenné. Erre 

különféle szerformák (gél, hab, paszta, nem száradó film stb.) alkalmazhatók. Munkaigényes 

kialakításuk mellett további hátrányuk, hogy egyes környezeti tényezők (szálló por, hőmérséklet 

és páratartalom) miatt hónapok alatt (szélsőséges időjárási viszonyok között ennél korábban) 

elvesztik hatásukat, ezért időről-időre, általában fél-egyévenként felújítást igényelnek; 

 Biocid termékként engedélyezésre került ún. madárriasztó gél, mely szagának és fizikai 

tulajdonságainak köszönhetően zavarja a madarakat; 

 Az optikai hatás műanyagból vagy gumiból készült, különböző (pl. ragadozó madár) formájú 

tárgyak, továbbá pirotechnikai eszközök (pl. petárdák), esetleg különböző időközökben felvillanó 
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fényhatások alkalmazásán alapszik. Galambok ellen eredménytelen, de a verebek távoltartására 

hosszabb ideig alkalmas. 

 A fény zavaró hatását kihasználandó, különböző automata lézernyalábokat sugárzó készülékek is 

elérhetőek. Utóbbi módszer alkalmazásakor különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a 

lézerfény a környezetben tartózkodó járókelőket ne vakítsa el, a járművezetőket, pilótákat ne 

zavarja. 

12.2.3. Természetes állatellenségek 

A galambok gyakran esnek ragadozó madarak áldozatául, ami az állományt jelentősen nem érinti, ám 

nyestek megjelenésekor egy-egy helyről teljesen eltűnhetnek. A házi veréb legismertebb ellensége a 

macska, amely azonban állományuk csökkentésére nem alkalmas. Repülőtereken távoltartásukra a 

hivatásos solymászok által idomított ragadozó madarak váltak be. 

12.2.4. Szaporulat-csökkentés 

Csalétek: Az állomány nagyságának szabályozására fogamzásgátló hatású csalétek használható, 

azonban hazánkban ilyen termék jelenleg nem rendelkezik forgalomba hozatali engedéllyel. 

Csapdák: A csapda néhány példány, esetleg kisebb populációk élve befogására alkalmas, amelyet 

mindig a madár táplálkozási és/vagy pihenőhelyén, naptól, esőtől védett területen (élelemmel és 

ivóvízzel együtt) kell elhelyezni. A csapdákat rendszeres időközönként fel kell keresni, és a befogott 

madarakat (lehetőleg altatással, az állatok felesleges szenvedését elkerülve) el kell pusztítani, vagy a 

lakott területtől távol szabadon engedni. Utóbbi lehetőség, galambok ellen – kiváló tájékozódó 

képességük miatt – hatástalan. 
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13. AZ IRTÓSZEREKRE VONATKOZÓ MUNKA- ÉS 

KÖRNYEZETVÉDELMI ELŐÍRÁSOK 

13.1. Munkavédelem 

A munkavédelemre vonatkozó általános előírásokat a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 

(továbbiakban: Mvt.) és a Kbtv. tartalmazza. Az irtószerekkel és gázosítószerekkel végzett munka során 

betartandó részletes óvintézkedéseket pedig a 16/2017. EMMI rendelet és az irtószerek használati 

utasítása tartalmazza. 

A 16/2017. EMMI rendelet 3.§ (7) bekezdése szerint „Alkalmazottat foglalkoztató szolgáltatónál az 

egészségügyi kártevőirtás szakirányítását csak érvényes működési nyilvántartási igazolvánnyal 

rendelkező gázmester végezheti, aki a felhasználásra kerülő irtószerek, gázosítószerek szállításának, 

tárolásának, előkészítésének, felhasználásának, veszélyes hulladék ártalmatlanításának módjára, illetve 

az elsősegélynyújtásra, valamint a vonatkozó tűzrendészeti előírásokra részletes munkarendet készít. 

Alkalmazottat foglalkoztató szolgáltatónak önálló munkavédelmi szabályzattal kell rendelkeznie, amit 

az alkalmazottakkal és közreműködőkkel ismertetni kell.” 

A munkarendet a munkahelyen ki kell függeszteni. Új munkaeszköz üzembe helyezésekor, vagy a régi 
átalakításakor, új technológia vagy új biocid/gázosítószer hatóanyag munkahelyen történő 
bevezetésekor a munkarend frissítését el kell végezni és erről a munkavállalókat tájékoztatni kell. 
 

13.1.2. Az irtószerek/gázosítószerek alkalmazásának veszélyei 

Mérgezési veszély 

A mérgezés veszélye nem kizárólag a veszélyes anyagot használó személyt, hanem a környezetében 

tartózkodókat és az irtószerrel kezelt terület későbbi használóit is fenyegeti. 

Komoly veszélyt jelent a gyakorlat hiánya, az egyedüli munkavégzés, egyes esetekben pedig a gázból 

való mentés követelményeinek figyelmen kívül hagyása vagy a közreműködők kioktatásának 

elmaradása. A gáztér nem körültekintő előkészítése pedig a biztonságos közlekedést, gyakran a 

menekülést teszi lehetetlenné. 

Mindig legyünk tekintettel arra, hogy a légzésvédő eszközökben végzett munka fokozottan megterheli 

a szervezetet. Ezért arra csak akkor vállalkozzunk, illetve munkatársainkat is csak akkor engedjük 

közreműködni, ha általános egészségi állapotuk erre megfelelő. A nem megfelelő, vagy lejárt szűrőbetét 

használata, a gázálarc tömítettségi próbájának elmulasztása is veszélyt okoz. Okvetlenül tartsuk be az 

egyes mérgező gázokra előírt időkorlátozást.  

Az egyéni védőfelszerelések (különösen a légzésvédő eszközök), valamint a különféle tárgyak (pl. 

gáznyomkimutató készülék, permetezőgép, ködképző eszköz stb.) megfelelő műszaki állapotára, 

időszakos karbantartására figyelmet kell fordítani. Ez a dokumentált, tervszerű megelőző karbantartás 

teszi lehetővé, hogy valóban csak üzemképes, hibátlan eszközt, felszerelést alkalmazzanak. 

Tűz- és robbanásveszély 

Egyes gázok a levegővel keveredve a megfelelő koncentrációban gyúlékony, illetve robbanóképes 

elegyet alkotnak, ezért tűz- és robbanásveszélyesek lehetnek. Ez a veszély elsősorban az etilén-oxid 

alkalmazásakor fenyeget, de a foszfor-hidrogén és a cián-hidrogén felhasználásakor is előfordulhat. 

A kiváltó tényezők között szerepel adott gáz gyakorlati alkalmazási töménysége, robbanási határköze 

(alsó és felső robbanási határa), illetve lobbanáspontja. A tűzveszélyt a magas hőmérséklet, a 

robbanásveszélyt valamilyen gyújtóforrás (pl. szikra) idézheti elő. 

A gázosítás során ez az ártalom csak akkor lép fel, ha a gázmester az alkalmazott gázra vonatkozó 

adatokkal nincsen tisztában, illetve az ismert értékeket nem veszi figyelembe, de veszélyhelyzetet teremt 
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az is, ha a helyszíni szemle, vagy a gázosítás nem kellő körültekintéssel történik. 

Baleseti veszély 

Az irtószerek alkalmazása, de különösen a gázosítás, jellegükből adódóan balesetveszélyes tevékenység. 

Baleset alatt az emberi szervezetet ért olyan egyszeri környezethatást értünk, amely a személy akaratán 

kívül, hirtelen vagy rövid idő alatt következik be és egészségkárosodást, illetve halált okoz. 

A baleset tulajdonképpen a károsító hatás megjelenése, általában sérülés formájában, mely 

másodlagosan mérgezést idézhet elő. A baleset létrejöttében a tárgyi és személyi tényezőknek egyaránt 

szerepük van, és az igen gyakran az ember figyelmetlensége, téves vagy hibás cselekvéseinek közvetlen 

következménye. 

Például: a szigetelés során baleset a létra kitámasztásának elmulasztásából, tehát könnyelműségből 

következik be, a vizes padozaton való elcsúszás viszont figyelmetlenség következménye. A melegköd-

képző generátor égési sérülést okozhat, de a túlnyomás alatt levő permetezőgép „felrobbanási” 

veszélyének lehetősége se hanyagolható el.  

A felsorolt ártalmak kivédését elsősorban a rendszeres felújítást igénylő szakismeret, a folyamatos 

gyakorlat, a balesetet előidéző tárgyi tényezők kiiktatása, továbbá az óvórendszabályok ismerete és 

betartása mellett a körültekintő, gondos, óvatos, elővigyázatos és fegyelmezett tevékenység, valamint a 

munkavédelmi jogszabályokban meghatározott egyéni védőeszközök alkalmazása, és az alkalmassági 

orvosi vizsgálatok is biztosítják. 

13.1.2. Egyéni védőeszköz használata 

A munkáltató kötelessége: 

Az Mvt. 42.§ b) bekezdése szerint „a veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket meg 

kell határozni, azokkal a munkavállalókat el kell látni, rendeltetésszerű használatukra a 

munkavállalókat ki kell oktatni és az egyéni védőeszközök rendeltetésszerű használatát meg kell 

követelni” 

A védőeszközöknek a kockázatot egészséget nem veszélyeztető mértékűre kell csökkenteniük. Az 

irtószerekkel végzett tevékenységek jellemzői veszélyforrásai és a munkahelyi kockázatbecslés alapján 

az alapvető védőeszközök: 

 valamennyi munkatevékenységnél védőruha; 

 gáz, por, permet, aeroszol belégzésének megelőzésére légzésvédő eszköz; 

 az érintkezés útján jelentkező (maró, irritáló, allergizáló) hatások megelőzésére kézvédő eszköz, 

illetve  

 maró, irritáló tulajdonságú anyagok esetén szemvédő eszköz. 

A védőeszközök típusának meghatározásakor figyelembe kell venni a használt veszélyes keverékek 

biztonsági adatlapját és használati utasítását. 

Ki kell emelni, hogy az irtószer kijuttatásán kívül egyéb folyamatok pl.: betöltés, takarítás, szennyezett 

eszközök mosása, szellőztetés is az irtószernek való expozíciót jelentenek, sőt adott esetben a rakodás, 

előkészítés során is fel kell készülni az irtószer kiömlésére. 

Ugyanitt megjegyzendő, hogy a kártevőirtás során nem kizárólag az irtáshoz használt kémiai veszélyek 

fenyegetik a kártevőirtót. Az elhullott állatok tetemeinek érintése, a rágcsálók és madarak ürülékével, 

vizeletével szennyezett por, szennyvíz stb. biológiai veszélyforrások, melyek kivédésére szintén 

szükséges figyelmet fordítani. 

A munkáltató gondoskodik róla, hogy a védőeszköz: 

 rendeltetésének megfelelő használata úgy nyújtson védelmet a munkakörnyezeti kockázatokkal 

szemben, hogy önmaga ne idézzen elő további veszélyt; 

 feleljen meg a munkavégzés körülményeinek, valamint a munkavállaló egészségi állapotának és 

az ergonómiai követelményeknek; 

 igazítás elvégzése után illeszkedjen viselőjére; 
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 karbantartás, tisztítás, javítás vagy csere útján használható, valamint megfelelő higiénés 

állapotban legyen. 

A munkáltató meghatározza a védőeszköz-használat feltételeit, különösen a viselés időtartamát. 

Amennyiben az egyéni védőeszköz a viselője számára jelentős többletterhelést jelent (pl. vegyi anyagok 

ellen az egész testet védő ruházat és légzésvédő eszköz együttes alkalmazása esetén) meg kell határozni 

az egyéni védőeszköz használatának egészségi alkalmassági feltételeit, korlátait, melynek ismeretében 

az ilyen körülmények közötti napi munkavégzés idejét csökkenteni kell. 

A munkáltató ellenőrzi a védőeszköz rendeltetésszerű használatát és haladéktalanul gondoskodik a 

munka közben megsérült, meghibásodott eszközök kicseréléséről. 

A munkavállaló kötelessége: 

 a tőle elvárható módon ügyelni saját maga és a munkavégzés hatókörében tartózkodók 

biztonságára és egészségére, illetőleg a környezet védelmére; 

 haladéktalanul közölni munkahelyi vezetőjével minden olyan körülményt, amely véleménye 

szerint egészségkárosító vagy baleseti veszéllyel járhat, és amelyet nem tud megszüntetni; 

 A rendelkezésre bocsátott egyéni védőeszköz: 

– rendeltetésének megfelelő használata,  

– alkalmas állapotban való tartása, valamint  

– a tőle elvárható tisztításról történő gondoskodás. 

Amennyiben a munkavégzés körülményei megkívánják, hogy valamely védőeszközt ne csak egy 

személy, hanem többen is használjanak, megfelelő intézkedéseket kell tenni annak biztosítására, hogy 

az ilyen használat az alkalmazók számára ne jelentsen egészségügyi vagy higiénés kockázatot. 

Az Mvt. szerint „egyéni védőeszközt forgalomba hozni, használatba venni akkor szabad, ha az 

rendelkezik egyéni védőeszköz EK-megfelelőségi nyilatkozattal, illetve egyéni védőeszköz EK 

típustanúsítvánnyal. Az egyéni védőeszközök megfelelőségének tanúsítását a foglalkoztatáspolitikáért 

felelős miniszter rendeletében foglaltak szerint kell elvégezni.” 

Irtószerek/gázosítószerek alkalmazásakor a különböző testrészek védelmét a következők 

biztosítják: 

 egész test: védőruha 

A védőruházatnak alkalmasnak kell, hogy legyen a kockázat csökkentésére. Pl. ködpermetek 

használatakor csak a karokat és lábszárakat fedő hosszú ujjú védőruházat biztosítja, hogy a permet 

a bőrrel közvetlenül ne érintkezzék. Gázosítószerek használatakor gáztömör védőruházat viselése 

szükséges. Az irtószerrel szennyezett ruházatot le kell vetni és csak megfelelő tisztítás után 

viselhető újra. 

 fej: kalap, sapka; 

Szűk terek, magasban végzett munka, egyéb baleseti veszélyt jelentő munkakörülmény esetén 

sisak használata javasolt. 

 szem és arc: védőszemüveg, arcvédő; 

 kéz és kar: védőkesztyű; 

A védőkesztyű legyen alkalmas az irtószer bőrrel való érintkezésének megakadályozására, tehát 

adott esetben legyen vízálló, maró anyagok esetén vegyszerálló. 

 lábfej és lábszár: zárt lábbeli, (fizikai veszélyek eseték munkavédelmi bakancs vegyi 

veszélyforrás esetén vízhatlan bakancs / gumicsizma); 

 légutak: por- és gázszűrő, légzésvédő egyéni védőeszköz. 

A részecskeméretnek és az anyag tulajdonságának megfelelő légzésvédő vagy a környezeti 

levegőtől független (izolált) légzőkészüléket kell használni. 

Az irtószerek egyes felhasználási formáira előírt egyéni védőeszközöket az alábbi táblázat tartalmazza. 
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Az irtószerek felhasználási formája 
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Rágcsáló- és/vagy rovarirtás mérgezett csalétekkel        

Rovarirtás kenhető mérgezett csalétekkel        

Rovarirtás porozással        

Permetezés        

Hideg-, meleg- szárazköd-, füst-képzés, 

légtértelítés, ULV-eljárás 
       

Gázosítás        

13.2. A megrendelő tájékoztatása a veszélyekről 

A megrendelőtől nem várható el, hogy a különböző irtószerek és technológiák működési elvét, az általuk 

okozott kockázatokat átlássa. A megrendelő gyakran nem is tartózkodik, sőt nem adott esetben nem 

tartózkodhat a helyszínen az irtószer kijuttatáskor, ezért például nem tudhatja pontosan, hogy melyik 

felületek lettek kezelve. 

Fentiek miatt egyrészt a megrendelőt tájékoztatni kell arról, hogy melyik 

készítménnyel/készítményekkel történt a kezelés. Továbbá, fel kell hívni a megrendelő figyelmét 

minden olyan körülményre és óvintézkedésre, amely a területen maradt irtószer által jelentett kockázat 

csökkentésére irányul. A készítmény használati utasítását figyelembe véve ide tartozhat többek között:  

 mikor vehető használatba a kezelt helyiség/tárgy; 

 a gyermekek és nem célszervezet állatok védelmét szolgáló intézkedések; 

 a takarítás (mit, mikor, hogyan); 

 a szermaradékok összetakarításakor gumikesztyű viselése ajánlott; 

 elhullott rovarok/rágcsálók tetemeinek összegyűjtésének módja. 

A megrendelő részére hagyott óvintézkedéséket a későbbi félreértések elkerülése végett a szolgáltató a 

kártevőirtási nyilvántartásban (munkalap) rögzíti. (lásd: 5.2. A kártevőirtási tevékenység dokumentálása 

/ munkaigazolás) Ezután a megrendelő tájékoztatja a terület használóit az óvintézkedésekről. 

Nyilvános és nagy forgalmú helyeken (ahol a terület minden használóját nem lehet egyesével 

tájékoztatni) a szolgáltatóval egyeztetve a veszélyre vonatkozó figyelmeztető táblák helyezhetők ki. 

Egyes esetekben, pl. gázosítás, a figyelmeztető táblák kihelyezése és a terület őrzése jogszabályban 

rögzített kötelezettség. 

13.3. Munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok 

Egészségügyi kártevőirtással kizárólag olyan munkavállalók foglalkoztathatók, akik erre a munkába 

állításuk előtt elvégzett orvosi vizsgálaton alkalmasnak bizonyultak. 

Az orvosi alkalmassági vizsgálatok bizonylatait a munkáltató megőrzi. 

Az (előzetes, időszakos és soron kívüli) alkalmassági orvosi vizsgálat célja annak megállapítása, hogy 

egy meghatározott munkakörben és munkahelyen végzett tevékenység által okozott megterhelés a 

vizsgált személy számára milyen igénybevételt jelent és annak képes-e megfelelni. 

A munkaköri alkalmassági vizsgálatra a munkavállalót a munkáltatónak – munkaidőben – kell 
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elküldenie, akinek kötelessége az orvosi vizsgálaton megjelenni. Az időszakos orvosi alkalmassági 

vizsgálatokat évente 1 alkalommal kell elvégeztetni. 

Amennyiben az orvosi vizsgálat a munkavállalónál veszélyes anyaggal végzett munkából eredő 

expozíció következményeként megbetegedést vagy egészségre káros hatást, illetve biológiai határérték-

túllépést észlel, a munkáltató köteles: 

 a kockázatbecslést újra elvégezni, 

 a kockázat megszüntetésére, illetve csökkentésére hozott intézkedéseket felülvizsgálni, 

 a munkavállalók további foglalkoztathatóságát illetően a foglalkozás-egészségügyi orvos 

véleményét figyelembe venni, 

 kezdeményezni a többi munkavállaló egészségi állapotának soron kívüli vizsgálatát. 

Az a munkavállaló, aki az előzetes, időszakos, soron kívüli munkaköri alkalmassági vizsgálaton nem 

vett részt vagy alkalmatlan minősítést kapott, nem foglalkoztatható. 

Az irtószer szervezetbe jutásának (az expozíciónak) folyamatos követése, a mérgezés megelőzése 

érdekében biológiai expozíciós mutatók (BEM) vizsgálhatók. A mutatók vizsgálatának 

szükségességéről a foglalkozás-egészségügyi szolgáltató dönthet a munkavállalót érő valószínűsített 

expozíció és a munkakörben használt vegyi anyagok típusának függvényében. 

A munkaköri alkalmassági vizsgálat és az esetleges biológiai monitorozás meghatározása 

kérdéskörében a vállalkozásokkal rendszeres kapcsolatban álló foglalkozás-egészségügyi szolgálat 

rendelkezik megfelelő információkkal. 

13.4. Az irtószerek/gázosítószerek alkalmazásának környezeti veszélyei 

A Kbtv. 20. § (3) bekezdése szerint „A veszélyes anyaggal, illetve a veszélyes keverékkel kapcsolatos 

tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy a tevékenység az azt végzők és más személyek 

egészségét ne veszélyeztesse, a környezet károsodását, illetve szennyezését ne idézze elő, illetőleg annak 

kockázatát ne növelje meg. A tevékenység egészséget nem veszélyeztető és biztonságos végrehajtásáért, 

valamint a környezet védelméért szervezett munkavégzés keretében végzett tevékenység esetén a 

munkáltató, nem szervezett munkavégzés esetén a vállalkozó, illetve - egyéb nem szervezett munkavégzés 

esetén - a munkavégző a felelős.” 

A 16/2017. EMMI rendelet részletesebben, az irtószerek biztonsági adatlapja és használati utasítása 

pedig specifikusan meghatározza azokat az óvintézkedéseket és teendőket, melyek a környezet, élővilág 

megóvását szolgálják. A környezetet veszélyeztető irtószer-kibocsájtás nem csak közvetlenül az irtószer 

kijuttatásakor történhet. Ne hagyjuk figyelmen kívül, hogy az irtószerek helytelen szállítása és tárolása, 

az elhullott kártevők tetemei, az irtószerrel szennyezett csomagolás és szerszámok és a kezelt légtér 

szellőztetése szintén gondatlan mérgezést idézhetnek elő. 

Az alábbiakban azokat a környezetvédelmi alapvetéseket foglaljuk össze, melyek egyértelműsítését 

fontosnak tartjuk. 

13.4.1. Talaj és élővizek védelme 

A szabadban ködképzéssel vagy légtérkezeléssel használt irtószereket az élővizektől kizárólag az 

engedélyező hatóság által megállapított, kockázatbecslésen alapuló védőtávolság megtartásával szabad 

kijuttatni. A használati utasítás – amennyiben a védőtávolság indokolt –tartalmazza az erre vonatkozó 

információt. 

A nem szelektív szúnyoglárva-irtó szerekre vonatkozó óvintézkedéseket lásd a 6.13. fejezetben 

(Szúnyogtenyésző helyek kezelése). 

A vízi szervezetekre veszélyes besorolású irtószerek felszíni vízbe, talajvízbe és csatornarendszerbe 

történő jutását meg kell előzni. Ez vonatkozik az irtószerrel szennyezett göngyölegekre, csomagolásra, 

sőt, amennyiben az irtószer használati utasítása erre kitér: az irtószerekkel szennyezett eszközök 

mosóvizére is. 
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13.4.2. Nem célszervezet állatok védelme 

Zárt térben végzett permetezés, meleg- hideg- és szárazköd-képzés, illetve ULV-eljárás alkalmazásakor: 

 el kell távolítani a helyiségből az állati takarmányt, valamint minden más olyan anyagot és 

tárgyat, amelyek révén a hasznos állatokra ártalom vihető át, illetőleg tökéletes védelmet 

biztosító csomagolással (letakarással) a szennyeződéstől védeni kell; 

 állatok az istállóban nem tartózkodhatnak; 

 az akváriumot, terráriumot a helyiségből el kell távolítani a kezelés előtt egészen a 

szellőztetésig, amennyiben erre nincs lehetőség, le kell takarni és keringető berendezését le kell 

kapcsolni; 

 figyelemmel kell lenni arra, hogy a macskák a piretroid hatóanyagokra különösen érzékenyek, 

ezért a macska által látogatott felületeket nem szabad kezelni vagy a takarításig a macskát el 

kell zárni ezektől; 

Mérgezett csalétekkel történő légyirtáskor kizárólag olyan felületeket szabad kezelni, illetve csak olyan 

helyekre szabad a készítményt kihelyezni (kiszórni, kilocsolni), ahol azt a háziállatok nem érhetik el. 

Mérgezett csalétekkel történő rágcsálóirtáskor az elhullott rágcsálók tetemét (amennyiben látható helyen 

van) össze kell gyűjteni a másodlagos mérgezések megelőzése érdekben. Ez a feladat igény szerint a 

szolgáltató szerződésébe foglalható, viszont ha szerződés erről nem rendelkezik, akkor a szolgáltatónak 

fel kell hívnia a megrendelő figyelmét a tetemek összegyűjtésére. 

Ragasztós rágcsálócsapdát csak olyan helyen szabad használni, ahol nem célszervezet gerinces állatok 

nem férnek hozzá. 
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14. MUNKATÁRSI ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS ÉS ORVOSI SZAKSEGÉLY 

IRTÓSZERMÉRGEZÉS ESETÉN 

Az irtószerek lenyelve, belélegezve, a bőrre és a szembe kerülve – szövetizgató vagy maró hatásuk révén 

– helyi tüneteket, felszívódva pedig mérgezést, múló vagy tartós, enyhe vagy súlyos betegséget, esetleg 

halált okozhatnak. 

Az elsősegélynyújtás a mérgezés következményeinek elhárítására, illetve az állapot további romlásának 

megakadályozására irányul. Célja, hogy a mérgezett a legrövidebb időn belül megkapja azt a segítséget, 

amely meggátolja, hogy az orvos vagy a mentő megérkezéséig állapota súlyosbodjon. 

Elsősegélyt mindenkinek olyan mértékben kötelessége nyújtani, amennyire képzettségétől és adott 

lehetőségétől elvárható. A képzettségnek megfelelően (egymásra épülve) megkülönböztetünk laikus és 

munkatársi elsősegélyt, illetve általános orvosi és mentőtiszti/mentőorvosi szaksegélyt. A mérgezett 

kezelése és gyógyítása szakintézmény (kórház) feladata. 

Az irtószerekkel foglalkozó (beszerzésére, szállítására, tárolására, felhasználására jogosult) 

szakképesített személy (egészségügyi gázmester, közegészségügyi-járványügyi 

felügyelő/népegészségügyi ellenőr, egészségőr-fertőtlenítő, egészségügyi kártevőirtó szakmunkás) 

képzettségéből adódóan a laikusnál magasabb szintű, munkatársi elsősegélynyújtásra kötelezett, akitől 

elvárható, hogy az alapvető ismeretek birtokában határozottan, késedelem nélkül a bajba jutotton 

segíteni tudjon anélkül, hogy beavatkozásával ártana. 

A 16/2017. EMMI rendelet előírásai szerint a szolgáltató által foglalkoztatott alkalmazottal ismertetni 

kell a munkavédelmi szabályzatot és munkarendet, mely az elsősegélynyújtásra is ki kell, hogy 

térjen. Az irtószerraktárban továbbá rendelkezésre kell állnia elsősegély felszerelésnek, melyet 

ajánlott a munkavégzés helyszínére is elvinni. Az irtószer használati utasítása előírhatja, hogy adott 

készítmény használatakor a helyszínen ellenszert vagy az elsősegély nyújtásához szükséges eszközt kell 

tartani. 

Az elsősegélynyújtó teendői a mérgezés súlyosságához, illetve a tünetekhez igazodnak, és az orvos vagy 

a mentő megérkezéséig tartanak. Az elsősegélynyújtó munkája tehát az orvos vagy a mentő 

beavatkozását sohasem teszi nélkülözhetővé vagy feleslegessé. 

Az elsősegélynyújtás során: 

- soha ne tegyünk többet, mint amire feltétlenül szükség van, a szükségest azonban végezzük el; 

- amennyiben többféle teendő van, a beavatkozás helyes sorrendje:  

 a gyors és lényegre törő tájékozódás, 

 a szükséges beavatkozások haladéktalan elvégzése, 

 segítség kérése, orvos/mentők értesítése, továbbá 

 újabb baleset/mérgezés keletkezésének megakadályozása. 

Az elsősegélynyújtó tehát feladatát mindig a fontossági sorrendnek megfelelően végezze. Először a 

legsúlyosabb veszélyt hárítsa el, és amennyiben szükséges, kezdjen újraélesztést, illetve azonnal 

intézkedjék orvos vagy mentő hívásáról. 

Ebben a fejezetben először a mérgezés felismerésének lehetőségeit, ezt követően a munkatársi 

elsősegélynyújtás bármely mérgezésnél alkalmazható egyetlen lehetőségéről, az általános teendők 

végrehajtásáról, majd az orvosi szaksegély javasolt szempontjairól irtószermérgezés esetén az egyes 

hatóanyagcsoportoknak, gázmérgezéskor pedig az alkalmazható mérgező gázoknak megfelelően adunk 

áttekintést. 

A Magyarországon alkalmazott irtószer-hatóanyagok toxikológiai adatait – a veszélyességükre 

vonatkozó tájékoztatás érdekében – a fejezet végén táblázatokban foglaltuk össze. 
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14.1. A mérgezés felismerése 

Mérgezésre az előfordulás körülményeiből és a tünetekből következtethetünk. 

A mérgezés ténye biztos, ha: 

 a mérgezett megmondja, hogy milyen irtószerrel történt, 

 szavahihető tanú állítja, 

 munka során az adott irtószerre jellemző tünetek fejlődnek ki. 

Amennyiben egyértelmű, hogy melyik irtószer okozta a mérgezést, át kell tekinteni a használati 

utasítás és a biztonsági adatlap elsősegélyre vonatkozó részét és ennek utasításait kell követni. 

Amennyiben a használati utasítás nem tér ki a baleset jellegére, az itt leírt lépéseket, illetve a 

mentőszolgálat diszpécsere (vagy az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat) által adott 

utasításokat kell követni. Az irtószer csomagolását a későbbi szakellátást végző orvosnak meg kell 

mutatni. 

A mérgezés gyanúja felmerül, ha: 

 a mérgezett mellett valamilyen irtószer található, 

 azonos körülmények között élők vagy dolgozók egy időben és többen hasonló tünetek között 

betegednek meg, 

 idegen anyag bőrre jutása után alakul ki, 

 olyan környezetben, ahol irtószereket tartanak vagy használnak, valaki rosszullétre panaszkodik. 

A mérgezésre legtöbbször a következő helyi és általános tünetek hívják fel a figyelmet. 

Helyi tünetek: 

● bőrön: bőrpír, izomrángás, hideg-érzés, verejtékezés, felmaródás, fagyási sérülés, égő érzés; 

● szemen: könnyezés, viszkető vagy égő érzés, kötőhártya belövelltség, szemfájdalom, látászavar, 

pupillaszűkület (esetleg féloldalasan); 

● légutakban: orrfolyás, tüsszögés, köhögés, égő érzés az orrban; 

● szájban: nyálfolyás, szájszárazság, nyálkahártya felmaródás, égő érzés a nyelőcsőben. 

Általános tünetek: 

● gyomor- és bélpanaszok (émelygés, hányinger, hányás, hasmenés, görcsös hasi fájdalom); 

● szorító mellkasi érzés, mellkasi fájdalom, nehézlégzés; 

● részegség, bódulat; 

● izomgyengeség, izomgörcs, görcskészség fokozódás, görcs-roham, eszméletlenség. 

A helyes döntést azonban igen gyakran megnehezíti, hogy különböző vegyületek, sőt számos betegség 

(pl. cukorbaj, agyvérzés, epilepszia) is hasonló tüneteket okozhat. 

14.2. Munkatársi elsősegélynyújtás – Általános teendők  

Mérgezés esetén az elsősegélynyújtó feladatai fontossági sorrendben a következők. 

14.2.1. A méreg további bejutásának, felszívódásának megakadályozása 

Az elsősegélynyújtónak meg kell akadályozni azt, hogy a méreg továbbra is a szervezetbe juthasson, 

illetve a már bejutott méreg felszívódhasson. A teendőket a bejutás módja határozza meg. 

Az irtószer további felszívódásának megakadályozása érdekében szükséges teendők fontosabb 

irányelvei a következők. 

Teendők lenyeléskor: Hánytatás, majd sós hashajtás 

Az elsősegélynyújtó teendői a lenyelt anyagtól függően változnak. Más eljárás szükséges 

általánosságban, és más maró mérgek, valamint szerves oldószerek lenyelésekor. Mielőtt a hánytatást 

megkezdjük, gyorsan győződjünk meg arról, hogy azt semmilyen ellenjavallat nem zárja ki, lásd: 
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lejjebb. 

Legcélszerűbb a hányást langyos vagy enyhén sós, langyos vízzel előidézni. Ebből egyszerre 1-2 

pohárnyi mennyiséget itassunk, majd a mérgezettet hánytassuk meg, azaz saját ujjával garatjának 

ingerlésére szólítsuk fel. (A szájba kellő védelem nélkül ne nyúljunk be, mert harapás miatt súlyos 

sérülést szenvedhetünk.) Ezt mindaddig folytassuk, míg a mérgező anyag a gyomorból kiürül, tehát a 

hánytató folyadékban gyomortartalom nincs. 

Nagyobb mennyiségű, 1-2 liter víz egyszerre történő itatása helytelen! Tej, zsír- és alkoholtartalmú 

anyagok adása tilos! 

Hánytatás előtt a mérgezett ruházatát főleg a nyakon és a hason lazítsuk meg, műfogsorát távolítsuk el. 

Legcélszerűbb az ülő helyzet, amikor a beteg fejét előre tudja hajtani. Fekvő személy 

hánytatásakor a fejet fordítsuk balra, hogy a hányadék akadálytalanul el tudjon távozni. 

Minden gondosság ellenére előfordulhat, hogy a hányadék a száj- vagy garatüregben megreked. Ezért 

hánytatás közben és után a mérgezettel öblíttessük ki a száját. Gyakran előfordul, hogy a mérgezett 

hányás közben fulladozni kezd. Ennek oka leggyakrabban a légutakba jutott hányadék. Ilyenkor a testet 

enyhén előrehajtva, a hátat a lapockák közötti területen középerősen többször üssük meg, hogy a 

hányadék eltávozhasson. 

A hánytatást minden esetben orvosi szenet és sós hashajtót tartalmazó víz itatásával célszerű befejezni, 

amihez 300 ml (kb. két pohár) vízben oldjunk fel 30 gramm sós hashajtót (glaubersót vagy keserűsót). 

Ezt követően ebben keverjünk el orvosi szenet, 2 kávéskanál por alakút vagy 10 db tablettát. 

Tilos a hánytatás 

 amennyiben a termék biztonsági adatlapja vagy használati utasítása ezt tiltja; 

 zavart tudatnál és/vagy eszméletlen állapotban, amikor a hánytatási eljárások teljesen 

eredménytelenek; 

 amennyiben a mérgezett magától hány, ilyenkor csak a hányás fenntartására, a méreg minél 

tökéletesebb kiürülésének biztosítására törekedjünk. Erre a célra a vízben elkevert aktív szén 

többszöri itatása felel meg, melynek lenyelése után újabb és újabb lökésekben jelentkező hányás 

várható; 

 görcsös állapotban, ugyanis ilyenkor a hányadék a légcsőbe kerülhet, ami fulladást okozhat. 

 előrehaladott terhességben, amikor a hányástól a hasizmok görcsösen összehúzódnak és az így 

létrejövő hasprés a szülés korai megindulásához vezethet; 

 maró mérgek (savak, lúgok) lenyelésekor, mivel ezek kihányása újabb felmaródásokhoz vezet, 

sőt a sérült tápcsatorna az erőlködés következtében meg is repedhet. Híg savak, lúgok esetén a 

méreg további felhígítására, és ezzel a maró hatás csökkentésére kell törekednünk, amihez kevés 

tiszta vizet kell itatni. Amennyiben a mérgezett ezt kihányja, úgy az itatást meg kell ismételni. 

Tömény savak lúgok lenyelése esetén víz itatása nem javasolt, mert a maró anyagot képes kellő 

mértékben hígítani, de a mérgezett tápcsatornájának sérülését növelheti. Aktív szenet tartalmazó 

víz itatása kerülendő, mivel a szemcsék a gyomor felmaródott nyálka-hártyájából nehezen 

távolíthatók el; 

 szerves oldószer lenyelésekor, mert a félrenyelés fokozott veszélye miatt az anyag a légutakba 

és onnan a tüdőbe jutva tüdőgyulladást okozhat. Ilyenkor egy pohár paraffinolajat kell itatni, 

ami a szerves oldószert megköti, felszívódását megakadályozza, és hashajtó hatása miatt a 

bélrendszerből eltávolítja. 

Teendők belégzéskor: Friss levegő biztosítása 

A mérgezettet haladéktalanul szennyezésmentes légtérbe, zárt térből történő mentés esetén friss 

levegőre kell vinni és félig ülő helyzetben kell fektetni. Ezt követően 

 a ruházatot távolítsuk el, 

 gondoskodjunk lehűléstől való védelméről, helyezzük el melegben és takarjuk be, 

 tiltsuk meg a mozgást és a beszédet, 

 szállításkor feltétlenül használjunk hordágyat. 
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A gáztérből (gázzal, gőzzel, füsttel telt helyiségből) történő mentés fontosabb szabályai a következők: 

 a gáztérbe soha ne menjünk be egyedül, 

 a behatolás előtt feltétlen tájékozódjunk arról, hogy a helyiség mivel, és annak milyen 

töménységével szennyeződött, 

 ismert gáz (gőz, füst) esetén, 5000 pmm koncentráció alatt, használjuk a megfelelő szűrőbetétet, 

 amennyiben a mérgező gáz/gőz/füst koncentrációja 5000 ppm feletti és az oxigén tartalom 17tf% 

alatti vagy ismeretlen gáz esetén minden esetében viseljünk a helyiség légterétől független 

izolációs légzésvédő eszközt, illetve 

 azonnal gondoskodjunk a helyiség szellőztetéséről, az ajtók és ablakok kinyitásáról. 

 

14.2.2 A mérgezett felügyelete 

Az előzőekben részletezett elsősegélynyújtási feladatok elvégzését követően a mérgezettet 

elszállításáig, végleges ellátásáig tartsuk állandó felügyelet alatt. Különös gondosság szükséges 

eszméletlen vagy görcsös állapotban levő mérgezettnél. 

Eszméletlenség esetén 

 helyezzük el stabil oldalfekvésben; 

 kísérjük figyelemmel légzését, szívműködését (pulzusát), arcszínét és magatartását, hogy szükség 

esetén az újraélesztési eljárást azonnal megkezdhessük; 

 félig nyitott szemhéjait a szem kiszáradásának megelőzése érdekében időnként húzzuk össze; 

 a lehűlés megakadályozására takarjuk be, illetve 

 a széklet vagy vizelet önkéntelen ürülésekor tisztítsuk meg. 

Görcsös állapot esetén 

 úgy helyezzük el, hogy ficamot, törést vagy egyéb sérülést ne szenvedjen, illetve önmagában kárt 

ne tehessen, továbbá 

 a görcskészség csökkentése érdekében biztosítsunk teljes nyugalmat, különféle (hang, fény, zaj, 

szag) ingerektől mentes, lehetőleg félhomályos környezetben. 

14.2.3. A sérült szállítása, szakellátása, gyógyítása 

Az elsősegélynyújtás – mint erre már utaltunk – az orvos/mentő megérkezésekor tekinthető csak 

befejezettnek. Az elsősegélynyújtónak tehát a szükséges teendők elvégzésével párhuzamosan 

haladéktalanul gondoskodnia kell a segélykérésről. Ezt az első szaksegélyt nyújthatja az elérhető (pl. 

házi-, házi gyermek-, foglalkozás-egészségügyi) orvos, de leghatékonyabban a mentők biztosíthatják. 

Napjainkban ugyanis már általánosan elfogadott, hogy a sürgős ellátást igénylő súlyos beteg életben 

maradását, illetve egészségének helyreállítását – az elsősegélynyújtás gyorsasága mellett – annak 

szakszerűsége határozza meg. 

Amennyiben a sérült azonnali ellátást igényel (pl.: égést- vagy áramütést szenvedett, eszméletlen, 

kábult- vagy görcsös állapotban van esetleg a fent felsorolt (14.1. A mérgezés felismerése) mérgezési 

tüneteket mutatja, vagy tüneteket nem mutat, de valószínűsíthetően irtószert nyelt) Mentőhívás a 112 

segélyhívó telefonszámon! 

Mivel a mentő telefonügyeletese a bejelentés alapján dönti el, hogy milyen felkészültségű és felszerelésű 

egységet küldjön a helyszínre, ezért a bejelentésnek a következőket kell tartalmaznia: 

 Mi történt? Erre rövid, lényegre törő, jellemző meghatározást kell adni (pl. mérgezés, áramütés, 

robbanás). 

 Hol történt? A pontos cím ismeretére a helyszínre jutás érdekében van szükség. 

 Hány személy szorul segítségre? Ennek megadása teszi lehetővé megfelelő felkészültségű és 

kellő létszámú egység helyszínre küldését, amely időben biztosíthatja az összes mérgezett 

szakszerű ellátását. 
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 Milyen a mérgezett állapota? A jellemző információk (pl. eszméletlenség) közlése fontos. 

Amennyiben a mérgezett a klinikai halál állapotában van és újraélesztést kíséreltünk meg, a 

segélykérésnek tartalmaznia kell: “megkezdett újraélesztéshez kérünk segítséget”. 

 Milyen egyéb segítségre van szükség? Pl. műszaki mentésre áramütés esetén, rendőrségre 

öngyilkosság gyanúja miatt. 

A mentők értesítését célszerű megbízható információval rendelkező személyre bízni. A mentőket 

értesítőt kérjük meg, hogy jöjjön vissza, és adjon tájékoztatást, ami mindenki számára megnyugtató. 

A mérgezettek szakellátása, gyógyítása csak erre alkalmas kórházban történhet, akiket Budapesten a 

Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet Klinikai Toxikológiai Osztálya (felnőttek) és a Heim Pál 

Országos Gyermekgyógyászati Intézet Toxikológiai- és Anyagcsere Osztálya (gyermekek), vidéken 

általában a kórházak belgyógyászati- és gyermekosztályai látnak el. A szakellátás lehetőséget nyújt 

egyes mérgek hatástalanítására alkalmas fajlagos ellenszer, ellenméreg (gyógyszer) alkalmazására is. 

 

Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet 

Klinikai Toxikológiai Osztály 

1074 Budapest, Alsóerdősor u. 7. 

Telefon: +36-(1)-321-5215  

 

Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet 

Toxikológiai és Anyagcsere Osztály 

1089 Budapest, Üllői út 86. 

Telefon: +36-(1)-333-50-79; +36-(1)-459-9100/1113 

 

A Nemzeti Népegészségügyi Központban működő Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat 

(ETTSZ), a mérgezettek orvosi elsősegélynyújtását és egészségügyi ellátását végzők részére a 

betegellátáshoz szükséges mértékben, a kezelést megfelelő információk adásával segíti. 

Nemzeti Népegészségügyi Központ 

1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 

zöld szám: 06-80-201-199 (24 órás ügyelet); külföldről is hívható: +36-(1)-476-6464 

e-mail: ettsz@nnk.gov.hu 

14.3. Adminisztratív teendők: 

A munkáltató felé is jelezni kell a balesetet/mérgezést. A munkáltató ezután az Mvt. rendelkezései 

szerint baleseti jegyzőkönyvet vesz fel, valamint megteszi a szükséges lépéseket.  

14.4. Orvosi szaksegély  

A mérgezés tüneteit és a szükséges teendőket az irtószerek és a mérgező gázok hatóanyag-típusainak 

megfelelően állítottuk össze. 

14.4.1. Piretroid mérgezés 

Tünetek:  

Helyi: könnyezés, orrfolyás, felső- és alsó légúti izgalom: köhögés, tüsszögés, nyálzás, a bőrön: bőrpír, 

viszketés, érzészavar. 

Általános: fejfájás, hányinger, hányás, hasmenés, hasi görcsök, súlyos mérgezés esetén: nyugtalanság, 

tremor (remegés), paralízis (bénultság), izgatottság, koordinációs zavarok. 

Teendők: alapvetően tüneti kezelés és a beteg folyamatos megfigyelése ajánlott. A bőrtünetek, enyhe 

tünetek várhatóan maguktól megszűnnek. Nagyobb mennyiség lenyelése esetén a mérgezést követő 1 

órában gyomormosást kell végezni, ezután a aktív szén adható a betegnek. 

A piretroid hatóanyagok melegvérűekkel szembeni viszonylag alacsony toxicitással bírnak, ezért 

érdemes megvizsgálni, hogy a mérgezést okozó vegyszer más összetevői okozhatják-e a tüneteket és 

mailto:ettsz@nnk.gov.hu
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azokat célzottan, a piretroid hatóanyagtól függetlenül célszerű kezelni.  

Belégzést követő súlyos asztmás reakció esetén inhalálva β-agonisták vagy szisztémásan 

kortikoszteroidok adhatók a betegnek. Anafilaxiás reakció esetén epinefrin adható. 

14.4.2. Neonikotinoid mérgezés 

Tünetek: zavartság, koordinációs zavarok, nyugtalanság, szédülés, fejfájás, tremor (remegés), 

eszméletvesztés, hányinger, hányás, hasmenés, hasi fájdalom, nehézlégzés, légszomj, erős szívdobogás 

érzése, túlzottan szapora vagy alacsony pulzus. 

Teendők: Nagyobb mennyiség lenyelése esetén a mérgezést követő 1 órában gyomormosást kell 

végezni. Egyebekben tüneti kezelés és a beteg légzésének, keringésének folyamatos megfigyelése 

ajánlott. A beteg súlyos nyugtalansága lorazepam vagy propofol adásával csökkenthető. 

14.4.3. Szerves foszforsav-észter mérgezés 

Tünetek: Megjelenésük ideje, sorrendje és időtartama a hatóanyag mennyiségétől és a bejutás módjától 

függ. Belégzéskor néhány perc-fél óra, lenyeléskor 15 perc-1 óra, bőrre kerülés esetén 2-3 óra. 

Helyi: könnyezés, kötőhártya-belövelltség, szemgolyófájdalom, látás-zavar, pupillaszűkület (esetleg 

féloldalasan!), verejtékezés, helyi izomrángás, bőrpír, orrfolyás, köhögés, tüsszögés, nyálzás. 

Általános: émelygés, hányinger, hányás, hasmenés, hasi fájdalom, bélgörcsök, mellkasi nyomásérzés, 

nehézlégzés, görcsös állapot, eszméletvesztés. 

A halál, keringési és légzési zavarok következtében áll be, amit a szívizom és a légzőizmok bénulása 

együttesen idézhet elő. 

Ellenszer: Atropin (Inj. Atropinum sulfuricum), 

Teendők: 

 Gyomormosás tiszta vízzel vagy 5%-os nátrium-hidrokarbonát oldattal. A gyomormosást addig 

kell folytatni, míg a gyomormosó folyadék teljesen tiszta és szagtalan lesz. 

 Ellenméreg (Inj. Atropinum sulfuricum) beadása mindaddig folyamatosan iv., amíg a tünetek, 

illetve a tüdő felett a szörtyzörejek nem szűnnek, és a pupillák ki nem tágulnak, továbbá a 

bradikardiát tachikardia nem váltja fel. (Egyes esetekben 10-60 mg=10-60 ampulla is szükséges 

lehet!). 

14.4.4. Karbamát mérgezés 

Tünetek: A tünetek megjelenésének ideje, sorrendje és időtartama a hatóanyag mennyiségétől és a 

bejutás módjától függ, amelyek igen gyorsan, 10-30 perc alatt kialakulnak. 

Helyi: könnyezés, kötőhártya-belövelltség, szemgolyófájdalom, látászavar, pupillaszűkület (esetleg 

féloldalasan!), verejtékezés, helyi izomrángás, bőrpír, orrfolyás, köhögés, tüsszögés, nyálzás. 

Általános: émelygés, hányinger, hányás, hasmenés, hasi fájdalom, bélgörcsök, eszméletvesztés. 

A halál, keringési és légzési zavarok következtében áll be, amit a szívizom és a légzőizmok bénulása 

együttesen idézhet elő. 

Ellenszer: Atropin (Inj. Atropinum sulfuricum). 

Teendők: 

 Gyomormosás, majd kb. 200 ml vízben elkevert, 2 evőkanál orvosi szén-szuszpenzió itatása; 

 Inj. Atropinum sulfuricum adása folyamatosan mindaddig, amíg a tünetek meg nem szűnnek 

(egyes esetekben 5-10 mg=5-10 ampulla is szükséges lehet!). 

14.4.5. Véralvadásgátló mérgezés 

Tünetek: Sápadt bőr, vérzékenység, vérzés, amely először az orr, a szem, a végbél és a hüvely 

nyálkahártyáján észlelhető. Elvérzés miatt a mérgezés halálos kimenetelű is lehet. 

Ellenszer: K1-vitamin (Inj. Konakion). 

Teendők: 

 Gyomormosás, majd kb. 200 ml vízben elkevert, 2 evőkanál orvosi szén-szuszpenzió itatása; 

 20 mg (2 amp.) Konakion inj. adása a tünetek súlyosságától függően im. vagy iv. 
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14.4.6. Gázmérgezések 

Foszfor-hidrogén mérgezés 

Alumínium-foszfid, magnézium-foszfid lenyelése vagy foszfor-hidrogén gáz belélegzése esetén. 

Tünetek: lenyelve: fokhagymaszagú lehelet, mellkasi fájdalom, hányás, hasmenés, ájulás, 

eszméletvesztés;  

belélegezve, kis töménységben: hátba kisugárzó rekeszizomtáji fájdalom, mellkasi nyomásérzés, 

légszomj, nehézlégzés, szorongás, halálfélelem, bizonytalan járás; 

belélegezve nagy töménységben: igen erős mellkasi fájdalom, nehézlégzés, eszméletvesztés, 

tüdőödéma;  

bőrre, szembe kerülve a folyadékban oldott gáz fagyást okozhat. 

Májkárosító hatása miatt utóbetegségként anyagcserezavar maradhat vissza. 

Teendők: Oxigénbelélegeztetés. Lenyelés esetén 1 órán belül aktív szén adható. Vigyázat: foszfid 

tabletta lenyelése esetén a gyomormosás során foszfor-hidrogén gáz képződik. Gyomormosás csak 

független légzőkészülékben végezhető. 

 

Etilén-oxid mérgezés 

Tünetek: folyékony állapotban a bőrre kerülve: igen lassan gyógyuló hólyagos fagyási sérülés; 

folyékony állapotban a szembe fröccsenve: felmaródás, súlyos szemkárosodás; 

belélegezve, kis töménységben: fejfájás, szédülés, részegség, bódulat, fokozatos eszméletvesztés, 

esetleg halálos kimenetel;  

belélegezve, nagy töménységben: könnyezés, köhögés, légszomj, tüdőödéma. 

Teendők: Tüneti kezelés. 

 

Hidrogén-cianid mérgezés 

Tünetek: Belélegezve, kis töménységben: kaparó érzés a torokban, nehezített, ziháló (kapkodó) légzés, 

hányinger, hányás, székelési inger, a végtagok mozgásképtelensége, eszméletvesztés;  

nagy töménységben: „halálsikoly”, figyelmeztető tünetek nélkül eszméletvesztés, fokozatosan kihagyó 

légzés, halál. 

Lenyelve (cián-sók): görcsök, azonnali halál. 

Ellenszer: Cyanokit 

Teendők: por formájú Cyanokit oldata infúzióként adható. (Az ellenszer Magyarországon nem érhető 

el. A hidrogén-cianid hatóanyagú gázosítószer sem rendelkezik engedéllyel.)  

- ellenszer hiányában Natrium nitrosum inj (10%) 2-3 ml és Natrium thiosulphuricum inj. (10%) 20-40 

ml együttesen iv.  

Enyhe mérgezés esetén (a légutakban levő cián-hidrogén megkötésére Amilnitrit párna szagoltatása 15 

mp-ig, többször ismételve. 

 

Ingerlő gáz (pl. klór-pikrin) mérgezés 

Tünetek: Égető érzés, könnyezés a szemen, a légutakba jutva köhögés, mellkasi  nyomásérzés, 

nehézlégzés, erős hányás, öntudatzavar, eszméletvesztés, tüdőödéma. 

Teendők: Szem, orr- és garat-üregöblítés lúgos kémhatású (3%-os nátrium-hidrokarbonát) oldattal. 

 

Szulfuril-fluorid mérgezés 

Tünetek: belélegezve: émelygés, hányinger, hányás, hasmenés, részegség, beszédzavar, beszűkült 

tudat, lassú mozgás, köhögés, légszomj, tüdőödéma. Folyékony állapotban a szembe fröccsenve: 

felmaródás, súlyos szemkárosodás. 

A palackból kiáramló folyékony gáz a bőrön fagyási sérülést okoz. 

Ismételt expozícióra: fáradékonyság, súlyvesztés, merev ízületek, csonttörési hajlam, vérszegénység 

alakulhat ki. 

Teendők: Tüneti kezelés. 
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14.5. A Magyarországon alkalmazott hatóanyagok toxikológiai tájékoztató adatai 

Azon hatóanyagok esetén, melyeket az EU biocid felülvizsgálati programjában jóváhagytak, a referens 

tagállam által készített értékelő jelentés (CAR) adatait vettük figyelembe. Ezeket az adatokat *-gal 

jelöltük.  

A még értékelés alatt álló és a már visszavont/elutasított hatóanyagok esetén a Pesticide Manual (British 

Crop Protection Council, 14. kiadás, 2006) és a WHO kiadványa (The WHO recommended 

classification of pesticides by hazard and guidelines to classification: 2004. – WHO, 2005), illetve a 

REACH dosszié vagy a hatóanyagokat gyártó cégek Országos Epidemiológiai Központhoz benyújtott 

dokumentációja alapján tüntettük fel az értékeket. 

Rovarirtó szerek 

Hatóanyag 

Akut orális LD50 

(patkány) 

Akut dermális LD50 

(patkány/nyúl) 

mg/ttkg 

SZERVES FOSZFORSAV-ÉSZTEREK 

Azametifosz (felülvizsgálat folyamatban) 1180 >2150/– 

KARBAMÁTOK 

Bendiokarb 40-156 * 566-800/– * 

PIRETROIDOK 

Ciflutrin 16,2-155 * >5000/– * 

Bifentrin 186,1* –/>2000 * 

Lambda-cihalotrin 56-79 * 632-696/1300-1500 * 

Alfa-cipermetrin 57 * >2000 * 

Deltametrin 87-95 * >2000 * 

Cifenotrin 318-419 * >5000/– * 

d-alletrin (felülvizsgálat folyamatban) 425-875 >2000 

Pralletrin (felülvizsgálat folyamatban) 460-640 >5000/– 

Imiprotrin 550-724 * >2000/– * 

Permetrin (25:75 cisz:transz) 480-554 * 2000 * 

Cipermetrin (40:60 cisz:transz) 57 * 2000 * 

Tetrametrin (felülvizsgálat folyamatban) >5000 –/>2000 

d-tetrametrin (felülvizsgálat folyamatban) >5000 >5000/– 

Transzflutrin 583 * 4000 * 

Metoflutrin >2000 * >2000/– * 

Természetes piretrin  

(felülvizsgálat folyamatban) 
1030-2370 >1500/5000 

Esfenvalerát (visszavonva) 75-88 >5000/>2000 

Esbiotrin (elutasítva) 378-432 –/>2000 

Empentrin (elutasítva) 3500-5000 >2000/– 

d-fenotrin (visszavonva) >5000 >2000/– 
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Hatóanyag 

Akut orális LD50 

(patkány) 

Akut dermális LD50 

(patkány/nyúl) 

mg/ttkg 

EGYÉB ROVARIRTÓ HATÓANYAGOK 

 Acetamiprid 140-200 * >2000/– * 

 Imidakloprid 380-650 * >5000/– * 

Neonikotinoidok Tiametoxam 1563 * >2000/– * 

 Klotianidin 523-1216 * >2000/– * 

 Dinotefurán 2450 * >2000/– * 

Indoxakarb 179-843 * >5000/– * 

Etofenprox 

Fipronil 

>2000 * 

92 * 

>2000 * 

>2000/354 * 

Klórfenapír (felülvizsgálat folyamatban) 
441-1152 *  

(PT8 CAR) 
–/>2000 * 

Margóza kivonat 2000 * 2000/– * 

Szilícium-dioxid >2000 * >3160/– * 

MIKROORGANIZMUSOKBÓL SZÁRMAZÓ HATÓANYAGOK 

Abamektin 8,7-232 * 330/2000 * 

B. thuringiensis var. israelensis >5000 * >2000/6280 * 

Spinosad >2000 * >5000 * 

ROVARNÖVEKEDÉST ÉS –FEJLŐDÉST ZAVARÓ HATÓANYAGOK 

Ciromazin  >2500 * >2000 * 

Diflubenzuron >4640 * 2000/2000 * 

Piriproxifen >5000 * >2000/–* 

S-metoprén 5050 * –/>5050 * 

Hexaflumuron 5000 * >2000/– * 

Triflumuron (elutasítva) >5000 >5000/– 
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Riasztó- és csalogatószerek 

Hatóanyag Akut orális LD50 (patkány) 
Akut dermális LD50 

(patkány/nyúl) 

 mg/ttkg 

CSALOGATÓ SZEREK 

Muszkalur (trikozén) >5000 * >2000 * 

ROVARRIASZTÓ SZEREK 

Dietil-toluamid  1892 * >5000 * 

Pikaridin (Ikaridin) 2236-4743 * 2000 * 

Etil-butil-acetil-amino-

propionát 
>5000 * 10000 * 

Eukaliptusz citriodora olaj >5000 – 

Levendula olaj 5 ml / ttkg – 

Geraniol 3600 – 

 

  



96 

 

 

Rágcsálóirtó szerek  

Hatóanyag  
Akut orális LD50 érték, mg/ttkg 

patkány egér kutya 

VÉRALVADÁSGÁTLÓK 

Második generációs 

Flokumafen 0,13-0,5 * 0,79-2,4 0,075-0,25 

Brodifakum 0,4 * 0,4 0,25-3,6 

Difetialon 0,4-0,8 * 1,29 4 

Bromadiolon 1,31 * 1,75 >10 

Difenakum 1,8-2,6 * 0,8 >50 

Első generációs 

Kumatetralil 15-30 * >1000(!) – 

Klórfacinon  3,15-10,95 * – – 

Warfarin 5,62 * 374 3 

Difacinon 

(felülvizsgálati 

programban nem 

szerepel) 

2,3 – – 

EGYÉB HATÁSMECHANIZMUSÚ RÁGCSÁLÓIRTÓ HATÓANYAGOK 

Kukoricacső, porított >5000 * – – 

Alfa-kloralóz 212-611 * – – 

Kolekalciferol 35-47 * – – 

 

Gázosítószerek 

Hatóanyag  
Akut orális LD50 érték, mg/ttkg Akut inhalációs LC50  

patkány egér patkány 

alumínium-foszfid  

(foszfor-hidrogént fejlesztő) 
8,7 * 14,8 * 

11 ppm PH3  

(= 0,015 mg PH3/L/4 

óra) * 

magnézium-foszfid 

(foszfor-hidrogént fejlesztő) 
11,2 * 17,2 * 

11 ppm PH3  

(= 0,015 mg PH3/L/4 

óra) * 

hidrogén-cianid 

3,1 * (cianid só 

formájában fogyasztva pl. 

NaCN : 5,7 mg/ttkg) 

– 

493 mg/m3 (5 perc) 

173 mg/m3 (30 perc) 

158 mg/m3 (60 perc)* 

szulfuril-fluorid 100 * – 991 ppm * 

szén-dioxid N.A. – >10% * 
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17. napirendi pont
17. NAPIRENDI PONT
A Képviselő-testület

2023. január 31-i ülésére 
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