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A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.)  133.  §  (3)  bekezdésében  foglaltak  alapján  tájékoztatom,  hogy  a  Magyar  Közlöny
2022/158.  számában  megjelent,  a  kormányzati  igazgatási  szünet  elrendeléséről  és  a
kormányzati igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 369/2022.
(IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) 1. § (2) bekezdése 2022. december
22.  napjától  2023.  január  6.  napjáig  a  kormányzati  igazgatásról  szóló  2018.  évi  CXXV.
törvény  (a  továbbiakban:  Kit.)  2.  §  (1)  bekezdésének  hatálya  alá  tartozó  kormányzati
igazgatási  szerveknél  (a  továbbiakban:  kormányzati  igazgatási  szerv)  (így  a
kormányhivataloknál is) kormányzati igazgatási szünetet rendelt el.

A Korm.rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében a kormányzati igazgatási szünet időtartama
alatt - a 3. § (1) bekezdésében foglalt kivétellel - a kormányzati igazgatási szerv feladatait
nem látja el, és az ügyfélfogadás nem működik.
A Korm.rendelet  3. § (2) bekezdése tartalmazza azon ügykörök felsorolását,  amelyeknek
határidejébe  az  igazgatási  szünet  időtartama  nem  számít  bele,  ilyen  pl.  a  kormányzati
igazgatási szervek előtt folyó hatósági és egyéb eljárások ügyintézési határideje.

Ehhez  kapcsolódóan  a  2022/184.  számú  Magyar  Közlönyben  jelent  meg  a  Kormány
460/2022.  (XI.  10.)  Korm.  rendelete  a  különleges  jogállású  szerveknél  és  a  helyi
önkormányzatok  képviselő-testületeinek  hivatalánál  elrendelhető  igazgatási  szünetre
alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról (a továbbiakban: Korm.rend2.).

A Korm.rend2. a Korm. rendeletre hivatkozva lehetővé teszi, hogy a Korm.rendelet 1. § (2)
bekezdésében rögzített,  vagyis a 2022. december 22-2023.  január 06-i  időszakra  a helyi
önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri hivatala, közös önkormányzati hivatala,
a megyei önkormányzati hivatal és a közterület-felügyelet tekintetében a helyi önkormányzat
képviselő-testülete is igazgatási szünetet rendeljen el.

A Korm.rend2.  1. § (2) bekezdésének c) pontja alapján az igazgatási szünet elrendelése
esetén - több más mellett - figyelembe kell venni azt, hogy a helyi önkormányzat képviselő-
testülete  hivatala  halaszthatatlan  közfeladatainak  folyamatos  és  zavartalan  ellátása
biztosított legyen.

A Korm.rend2. 1. § (5) bekezdése kimondja, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete
az  igazgatási  szünet  elrendeléséről  szóló  határozatát  2022.  november  30-ig  a  helyben
szokásos módon közzéteszi. Ebből következően ez a döntés a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 23. § (2) bekezdése szerinti normatív határozat lehet.

Ha a képviselő-testület ennél rövidebb időtartamra, vagy ettől eltérő időszakra rendeli el az
igazgatási  szünetet,  a  Kttv.  232.  §  (3)  bekezdése,  a továbbá  a közszolgálati  tisztviselők
munka-  és  pihenőidejéről,  az  igazgatási  szünetről,  a  közszolgálati  tisztviselőt  és  a
munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről 30/2012. (III. 7.)
Korm. rendelet 13. §-ának és  15. §-ának „főszabálya” az irányadó.



2

Ha nem a Korm.rend2.-re hivatkozással,  és nem az abban foglalt  időszakra kerül  sor az
igazgatási  szünet  elrendelésére,  úgy  a  Kttv.  szerint  elrendelt  szünet  időtartamára  nem
alkalmazhatók  a  Korm.rend2.-ben  foglalt  rendelkezések  (mint  pl.  az  eljárási,  vagy
szerződéses kötelezettségek teljesítési határidőinek az önkormányzatok számára kedvező
nyugvása, illetőleg a szabadság kiadásának szabályai, igazgatási szünet alatti munkavégzés
elrendelése).

Ha az igazgatási szünetről önkormányzati rendelet formájában, vagy a Korm.rend2. 2022.
november  11-ei  hatályba  lépése  előtt  rendeletben,  vagy  normatív  határozatban  már
döntöttek a testületek, akkor ezeket a döntéseket javaslom hatályon kívül helyezni, illetőleg
visszavonni, majd a fentiek szerint újból meghozni.

Összegezve a leírtakat:  A Korm.rend2.  alapján igazgatási  szünetről  döntést  erre irányuló
szándék esetén
- 2022. november 11-ét követően,
- a Korm.rend2.-re történő hivatkozással,
-  a 2022. december 22-2023. január 06-i időszakra vonatkozóan,
- kizárólag a Jat.23. § (2) bekezdése szerinti normatív határozatban,
-  a normatív határozat 2022. november 30. napjáig történő kihirdetésével
lehet jogszerűen meghozni. 

Veszprém, 2022. november 18.
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