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Köszöntő 
 

 

 

„a Haza üdvére és a Köz szolgálatában” 

Magyary Zoltán  

  

Magyary Zoltán jogtudós gondolataival köszöntök minden Kedves Olvasót és ajánlom figyelmükbe a 
Heves Megyei Kormányhivatal Szakmai Hírlevelét! 

Utójára 2005-ben állított össze hírlevelet az akkori Közigazgatási Hivatal, amelyben tájékoztatást adott az 
aktuális jogszabályi változásokról, eljárási rendekről, jogalkalmazói gyakorlatokról. 

Jelen összeállításunkkal is hasonló célt szeretnénk szolgálni, segítséget adva a helyhatóságok szakmai 
vezetőinek, az Államigazgatási Kollégium tagjainak és minden, a köz érdekében tevékenykedő 
szakember számára, hogy a mindennapi szakmai munkáját még eredményesebben tudja ellátni.  

Az állampolgárok széles körét érintő jogterületekre vonatkozó változások is szerepelnek a hírlevélben.  
Fontosnak tartjuk, hogy a közigazgatásban dolgozó kollégáink figyelmét ezúton is felhívjuk a 
folyamatosan változó joganyagra, mely minden bizonnyal hasznos segítséget nyújt jogalkalmazó 
munkájukhoz. Hasonló célból adunk tájékoztatást a 2016. július 1-től bevezetett bíróságok kötelező 
elektronikus kapcsolattartás szabályairól és a bürokráciacsökkentés kérdőív eredményeiről is.   

Reméljük a hírlevél munkájukhoz segítséget ad, és az együttműködésünk új eszközévé válik. 

Ebben a reményben indítjuk útjára a Szakmai Hírlevelet.     

 

Üdvözlettel:  

 dr. Pajtók Gábor 

kormánymegbízott 
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A Heves Megyei Kormányhivatal vezet

dr. Seszták Attila 
főigazgató 
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Elektronikus kapcsolattartás a bíróságokkal 
 

dr. Kadlott Csaba  

igazgató 

 
A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény, valamint egyéb eljárásjogi és igazságügyi 
törvények módosításáról szóló 2015. évi CLXXX. törvény részletesen szabályozza a polgári 
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) a felek számára választható, valamint a 
kötelező elektronikus kapcsolattartást. 
 
A törvényjavaslathoz fűzött miniszteri indokolás szerint annak érdekében, hogy a jogalkalmazók és a 
jogkereső állampolgárok, szervezetek számára a bírósággal való kapcsolattartásnak ezen – elektronikus 
úton megvalósuló – módja megfelelően „begyakorolhatóvá” és zökkenőmentesen alkalmazhatóvá váljon, 
a törvény egyfajta „próbaüzemet” biztosított 2016. június 30. napjáig. [lásd Pp. 397/I. § (1) bekezdés] Ez 
alatt az időszak alatt már azokat az új rendelkezéseket is alkalmazni kell, amelyeket a Pp. a kötelező 
elektronikus kapcsolattartás tekintetében tartalmaz, de csak akkor, ha a fél él a törvény adta lehetőséggel, 
és az elektronikus kapcsolattartást választja. Ez a megoldás biztosítja, hogy az átmeneti időszak lejártát 
követően a kötelező elektronikus kapcsolattartás zökkenőmentesen megvalósuljon, és ténylegesen 
előmozdítsa az időszerű ítélkezést. 
 
A következőkben  

I.) a közigazgatási perekben,  
II.) az egyéb polgári perekben, valamint  
III.) a bíróságok és közigazgatási szervek közötti 

 
kötelező elektronikus kapcsolattartás legfontosabb szabályait tekintjük át. 
 
Fontos megjegyezni, hogy az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó szabályok a nemperes 
eljárásokra nem vonatkoznak! 
 
I.) Kötelező elektronikus kapcsolattartás a közigazgatási perekben 

 
A Heves Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: HMKH) és járási hivatalai által hozott döntésekkel 
szembeni keresetlevelet  

� a jogi képviselővel eljáró fél [lásd Pp. 73/C. § (1)-(2) bekezdés] és 
� a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet (lásd Pp. 396. §) 

- elektronikus úton (a https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/ honlapon keresztül)  
- elektronikus űrlap  (IKR/iForm) használatával  
- az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél köteles benyújtani. 
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Az IKR-es on-line felület csak azon ügytípusoknál alkalmazható, ahol  
• közigazgatási hatósági eljárásban hozott határozat bírósági felülvizsgálati kérelméről van szó, és 

az elsőfokon eljáró hatóság (ahova a keresetlevelet be kell nyújtani)  
• a fővárosi kerületi/járási hivatal, vagy  
• a fővárosi/megyei kormányhivatal. 

 
A közigazgatási perek közé nem tartozó ügyeket (például gondnokság alá helyezéssel kapcsolatos per, 
munkaügyi per, fizetési meghagyás megtámadása stb.) nem az IKR-ben szereplő űrlapon kell benyújtani, 
mert azt a bíróság nem fogja befogadni. Ezekben az ügykörökben a keresetet továbbra is az Általános 
Nyomtatványkitöltő programban (ÁNYK) kitöltött, és az Országos Bírósági Hivatal 
 (a továbbiakban: OBH) http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/formanyomtatvanyok oldalán közzétett 
legújabb verziószámú formanyomtatvány használatával kell elektronikusan benyújtani.  
 

1. ábra: IKR bejelentkezési felülete (https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A közigazgatási pert elektronikusan indító ügyfél által elkészített beadvány IKR használatával történő 
beküldése eredményeként a beadvány az űrlapon megadott járási hivatal vagy kormányhivatal hivatali 
kapujába kerül KRX formátumban. Ezt a KRX csomagot kell a járási hivatal vagy a HMKH hivatali 
kapujából letölteni. A KRX csomag, egy olyan „.zip”  állomány, amely különböző meta-adatok mellett 
tartalmazza a felhasználó által kitöltött és hitelesített űrlapot PDF formátumban és az általa feltöltött 
csatolmányokat. A kitöltött űrlap PDF változata csatolmányként tartalmazza az űrlapon szereplő adatokat 
strukturált, xml formátumú, elektronikusan feldolgozható változatát. 
 
A nem jogi képviselővel eljáró természetes személy továbbra is előterjesztheti papír alapon a 
keresetlevelét. Ebben az esetben az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnek kell a keresetlevelet 
és a mellékleteit képező papír alapú okiratokat digitalizálnia, egyidejűleg gondoskodnia kell a papír alapú 
okiratok megőrzéséről. [Pp. 340. § (4) bekezdés] Az elsőfokú szerv a másodfokra már csak az 
elektronikus változatot küldi tovább. 
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A 2016. július 1. napján és az azt követően indult közigazgatási perekben a közigazgatási szerv  
– ha nem ügyvédi képviselettel jár el – az elektronikus benyújtás során a közigazgatási szerv azonosítását 
biztosító (hivatali kapu , a továbbiakban: HKP) űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás 
 (Munkafolyamat Kezelő Rendszer = MUKER ) igénybevételével jár el. 
 
 

2. ábra: MUKER bejelentkezési felülete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ha a közigazgatási eljárás kizárólag elektronikus úton zajlott, a közigazgatási perben a közigazgatási 
szerv az iratokat, beadványt, okirati bizonyítékot kizárólag elektronikusan nyújthatja  be – a szükséges 
informatikai feltételek esetén elektronikusan teszi hozzáférhetővé – a bírósághoz, és a bíróság is 
valamennyi hivatalos iratot elektronikusan kézbesíti a közigazgatási szervnek.  
(Ha az ehhez szükséges informatikai feltételek rendelkezésre állnak elektronikusan hozzáférhetővé teszi a 
bíróság számára.) 

 
Ha a közigazgatási eljárás nem kizárólag elektronikus úton zajlott, a közigazgatási szerv a hozzá 
elektronikus úton benyújtott iratokat elektronikus úton köteles továbbítani, a közigazgatási ügy egyéb 
iratait papír alapon is továbbíthatja. (Az papír alapú iratokat az OBH rendszeréből kapott befogadás-
visszaigazolásnak a közigazgatási szervhez érkezését követő három munkanapon belül kell továbbítani a 
bírósághoz, melyen fel kell tüntetni a kézbesítési rendszer útján kapott OBH érkeztetési számot). 

 
A felülvizsgálati ellenkérelmet a HMKH a MUKER informatikai rendszerben tölti ki. A végleges 
ellenkérelmet és mellékleteit le kell tölteni a MUKER-ből. Az így keletkezett „.KR” kiterjesztésű fájlt 
kell a HMKH bírósági kapcsolattartásra használt hivatali kapujából (heveskh) az OBH hivatali kapujába 
„kézzel”, hivatali kapu funkció használatával feltölteni. (Ez a mozzanat felel meg a korábbi postán 
történő megküldésnek.) 
 
Azokban a közigazgatási eljárásokban, ahol a jegyző az elsőfokú közigazgatási hatóság, és a 
kormányhivatal a másodfok, ott a beadványt a jegyzőnél kell benyújtani ÁNYK űrlapon. Az ÁNYK 
űrlapot a kormányhivatal felé nem kell továbbítani. A kormányhivatalhoz történő felterjesztésre 
kialakítottak egy IKR-es űrlapot, amin a jegyző a hozzá benyújtott dokumentumot felterjesztheti.  
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Lényeges, hogy a jegyző a hozzá OBH-s ÁNYK űrlapon benyújtott adatszerkezetet ne küldje meg a 
HMKH-nak, mert azt a HMKH az ÁNYK űrlap titkosítása miatt nem tudja kezelni!  
 
A jegyzőnek a következő folyamat szerint kell felterjesztenie a keresetet és mellékleteit: 
 
1. Az ügyféltől kapott beadványból a jegyzőnek 

� az ÁNYK program segítségével elő kell állítania az űrlap PDF formáját.  
� készítenie kell egy kísérő lapot, amiben a beadvány érkezési idejét feltünteti.  
 

2. A HMKH-hoz történő felterjesztésre két lehetősége van a jegyzőnek: 
� az IKR felületen  a felterjesztésre szolgáló űrlapot tölti ki (ehhez is ügyfélkapus azonosítás kell, 

de a hivatali kapu miatt ilyennel rendelkezniük kell), ahhoz csatolja a felterjesztendő 
dokumentumokat, és a beküld paranccsal felterjeszti (ez a preferált forma). 

� Az űrlapot, kísérőlapot, valamint az űrlaphoz csatolt állományokat (ez utóbbiakat változtatás 
nélkül) egy „.zip” állományba tömörítve hivatali kapu – hivatali kapu kapcsolattal küldi meg a 
kormányhivatal megfelelő hivatali kapujába. 

 
3. A papírformában rendelkezésre álló iratokat az elektronikus feltöltéssel párhuzamosan, időveszteség 

nélkül meg kell küldenie. 
 

Ezt követően a HMKH a már előzőekben ismertetett eljárásrend szerint jár el. 
 

3. ábra: A kereset továbbításának leegyszerűsített folyamata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.)  Egyéb – nem közigazgatási – polgári perekben alkalmazandó szabályok 
 
A nem közigazgatási perben eljáró közigazgatási szerv a keresetlevelet, továbbá minden egyéb 
beadványt, okirati bizonyítékot kizárólag elektronikusan nyújthat be a bírósághoz, és a bíróság is 
valamennyi hivatalos iratot elektronikusan kézbesíti a közigazgatási szervnek. A közigazgatási szerv az 
elektronikus benyújtás során a közigazgatási szerv teljes körű azonosítását biztosító és az  
űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével jár el.  
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Ebben az esetben, a per folyamatban léte alatt, az elektronikus kapcsolattartás során ezt kell alkalmaznia. 
[Pp. 394/C. § (4) bekezdés] 
Ezekben a polgári perekben a keresetet tehát továbbra is az ÁNYK-ban kitöltött , és az OBH 
http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/formanyomtatvanyok oldalán közzétett legújabb  verziószámú 
formanyomtatvány – jelenleg a V-P-16-01-01 azonosítószámú, P01-16-03 jelű űrlap – használatával kell 
elektronikusan benyújtani.  

A MUKER rendszer nem alkalmazható! 
4. ábra: P01-16-03 jelű űrlap 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.)   bíróságok és a közigazgatási szervek közötti elektronikus kapcsolattartás 
 
A bíróságok egymás közötti és a közigazgatási szervekkel, illetve más hatóságokkal történő elektronikus 
kapcsolattartása során a közigazgatási szerv és más hatóság a bíróság részére elektronikusan kézbesít az 
azonosítását biztosító (HKP) és az űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével (ÁNYK). 
Erre a P23 jelzésű „Egyéb beadvány” megnevezésű nyomtatvány szolgál, melyet a bíróság megkeresésére 
a közigazgatási szerv által adott válasz beküldéséhez alkalmazni kell.  
[Pp. 394/E. § (2) bekezdés] A 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 155/K. § (1) bekezdésének a) pontja 
alapján az eljárásához a közigazgatási szerv hivatali kaput használ. A MUKER rendszer nem 
alkalmazható! 

5. ábra: P23-16-01 jelű űrlap 
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A Ket. új jogintézményeinek hatályosulása a Heves Megyei 
Kormányhivatalban 

 
dr. Kadlott Csaba 

igazgató 
 

A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2015. évi CLXXXVI. 
törvény (a továbbiakban Módtv.) – az eljárások gyorsítása szempontjából kulcsfontosságú eljárási 
cselekményekre irányuló – Ket. módosítása nélkülözhetetlen eleme a bürokráciacsökkentés 
megvalósításának, mert a beiktatott új jogintézmények hozzájárulnak az eljárások formálisan jogszerű, de 
gyakorlati szempontból nem célszerű elhúzódásának megakadályozásához.  
 
A Módtv. 2016. január 1-jétől bevezette a sommás eljárást, amely lényegében főszabállyá teszi a Ket.-
ben a kérelemre induló eljárásokban a 8 napon belüli döntéshozatalt. Azokban az eljárásokban, 
amelyekben a kérelem előterjesztésekor a döntés meghozatalához szükséges valamennyi információ - 
függetlenül attól, hogy azt az ügyfél terjesztette elő, vagy a hatóság rendelkezik azzal - a hatóság 
rendelkezésére áll. Egy ügyben akkor van lehetőség azonnali ügyintézésre - azonnali döntéshozatalra -, ha 
az ügyfél a kérelem előterjesztésekor valamennyi, az ügy elintézéséhez szükséges feltételt teljesíti és 
nincs ellenérdekű ügyfél az ügyben.  
 
A függő hatályú döntés jogintézménye alapján a kérelmet benyújtó ügyfél a hatóságtól 8 napon belül 
kap egy függő hatályú döntést arról, hogy - amennyiben a hatóság az eljárás megindításától számított két 
hónapon belül eltérő érdemi döntést nem hoz - az eljárás lefolytatásáért fizetendő illetéknek vagy díjnak 
megfelelő összeget, ennek hiányában tízezer forintot a hatóság köteles a kérelmező ügyfél részére 
megfizetni; a kérelmező ügyfél mentesül az eljárási költségek megfizetése alól; továbbá - meghatározott 
kivételektől eltekintve - a kérelmezett jog gyakorlása az ügyfelet megilleti. A függő hatályú döntés a 
hatóság adminisztratív terheit nem növeli, mert az eljárás folyamatában az eljárás megindításáról szóló 
értesítés helyét veszi át, ugyanakkor azonban hatósági döntést ad az ügyfél kezébe az eddigi bizonytalan 
jogi helyzet helyett. 
 
A következő ábrák a Heves Megyei Kormányhivatal és járási hivatalainak 2016. évben lefolytatott 
sommás eljárásainak és kiadmányozott függő hatályú döntéseinek számát mutatják be. 
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TÁJÉKOZTATÓ  

az egységes jogalkalmazás elősegítéséhez 

 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
2017. január 1-jével hatályos módosításairól 

Hivatkozott jogszabályok  

 

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (a továbbiakban: Ket.); 

- az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló az 2015. évi 
CCXXII. törvényhez (a továbbiakban: Eüsztv.); 

- a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével 
összefüggő egyes törvények módosításáról, valamint egyes költségvetési szervek feladatainak 
átadásáról  szóló 2016. évi CIV. törvény (a továbbiakban: 2016. évi CIV. tv.); 

- az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához szükséges egyes törvények 
módosításáról szóló 2016. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: 2016. évi CXXI. tv.); 

- a közigazgatási bürokráciacsökkentést érintő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi 
CXXVII. törvény (a továbbiakban: 2016. évi CXXVII. tv.); 

- az egyes törvényeknek a táncművészeti életjáradék bevezetésével összefüggő módosításáról szóló 
2016. évi CLXIV. törvény. 
 

Változások jelölése: 

 

Hatályon kívül helyezett rendelkezés 

Módosult rendelkezés 

 

A jogszabályhelyekhez fűzött magyarázatok nem hivatalos indokolások, azok a törvényjavaslatokhoz 
benyújtott miniszteri indokolások felhasználásával készültek. A magyarázó szövegek kizárólag a 
jogalkotó szándékát jelenítik meg, ezzel is segítve a kormányhivatalon belüli egységes jogalkalmazást. 



- 13 - 

 

A ket. VÁLTOZÁSAI 

 

Eljárási alapelvek 

 

� 8. § Az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője - e 
törvény keretei között törvényben meghatározottak szerint - az egyes kapcsolattartási formák 
közül szabadon választhat. 

A 2016. évi CXXI. tv. 43. § (7) bekezdés a) pontja az Eüsztv.-hez igazítja a Ket. rendelkezését. A Ket. 
171/B. §-a értelmében: „Az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához szükséges egyes 
törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXI. törvény 43. § (1)-(5) bekezdésében, valamint 43. § 
(7) és (8) bekezdésében foglalt, e törvényre vonatkozó módosító rendelkezéseit 2017. december 31-ig csak 
akkor kell alkalmazni, ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a 
bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) 
bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás hiányában 2017. december 31-ig 
az érintett szerv vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartásra e törvény 2016. december 31-én 
hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.” A  Heves Megyei Kormányhivatal az elektronikus 
ügyintézést 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, ezért a Heves Megyei Kormányhivatal 
elektronikus ügyintézésére továbbra is a Ket. 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 

A törvény hatálya 

� 13. § (2) E törvény rendelkezéseit 
i) a társadalombiztosítás ellátásaival, a korhatár előtti ellátással, a szolgálati járandósággal, a 
balettművészeti táncművészeti életjáradékkal és az átmeneti bányászjáradékkal kapcsolatos 
eljárásban, 

Kizárólag technikai jellegű pontosítás az egyes törvényeknek a táncművészeti életjáradék bevezetésével 
összefüggő módosításáról szóló 2016. évi CLXIV. törvény 14. §-a alapján. A jogalkotásról szóló 2010. 
évi CXXX. törvény 15. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a hatálybalépését követően keletkezett 
tényekre és jogviszonyokra, valamint a megkezdett eljárási cselekményekre kell alkalmazni (a 
továbbiakban: szabályozási átmenet). 

Adatkezelés 

� 17. § (5) A hatóság az eljárás, illetve szolgáltatás nyújtása során a személyes adatot és a védett adatot 
- az ugyanazon ügyben folyó, e törvényben szabályozott eljárások kivételével - csak akkor 
továbbíthatja más szervhez, ha azt törvény megengedi, vagy ha az érintett ehhez hozzájárult. A 
hozzájárulást az érintett az ügyintézési rendelkezésben, továbbá - ha jogszabály lehetővé teszi, - az 
érintett elektronikus azonosítását követően, az információ megőrzését biztosító módon történő 
rögzítés mellett telefonon is megadhatja. 

� 17/A. § (1) A természetes személy ügyfelekre vonatkozó, az ügyfelekkel vagy más hatóságokkal való 
kapcsolattartásra használt azonosító adatokat a hatóság más adatoktól elkülönítve, olyan módon 
kezeli, hogy a nyilvántartások összekapcsolását mindkét nyilvántartáshoz történő jogosulatlan 
hozzáférés esetén is műszaki megoldás akadályozza meg. 
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2) Ha a hatóság különleges adatot az ügyfél hozzájárulása alapján továbbít, az ügyfél a hozzájárulását az 
alábbi módokon is megadhatja: 

a) hozzájárulás adása az ügyintézési rendelkezésben, 

b) hozzájárulás az ügyfél ügyintézési rendelkezésében meghatározott módon hitelesített elektronikus 
nyilatkozatában, 

c) ha jogszabály lehetővé teszi, hozzájárulás adása telefonon az ügyfél elektronikus azonosítását 
követően, az információ megőrzését biztosító módon történő rögzítéssel. 

A 2016. évi CXXI. tv. 43. § (8) bekezdés a) és b) pontja az Eüsztv.-hez igazítja a Ket. rendelkezéseit. 
A Ket. 171/B. §-a értelmében a Heves Megyei Kormányhivatal az elektronikus ügyintézést 2018. 
január 1-jét megelőzően nem vállalta, ezért a Heves Megyei Kormányhivatal elektronikus 
ügyintézésére továbbra is a Ket. 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

Belföldi jogsegély 

 

� 26. § (9) Az (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti esetekben a belföldi jogsegély iránti megkeresést 
kizárólag írásbelinek minősülő elektronikus úton vagy elektronikus levél útján vagy egyéb 
elektronikus úton lehet megküldeni, amely tekintetében biztosítják a kézhezvétel 
visszaigazolását. 

� (10) A hatóságok az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a belföldi jogsegély során kizárólag 
írásbelinek minősülő elektronikus úton vagy elektronikus levél útján vagy egyéb elektronikus úton 
tartanak kapcsolatot egymással, amely tekintetében biztosítják a kézhezvétel visszaigazolását. 

A 2016. évi CXXVII. tv. 47. § a) és b) pontja a Ket. módosításával a hatóságok közötti együttműködést 
könnyíti és az érintett ügyek elintézését gyorsítja azzal, hogy az adatok iránti jogsegély során kizárólag a 
kézhezvételt visszaigazoló elektronikus levél útján vagy egyéb elektronikus úton tarthatnak kapcsolatot 
egymással, a jogsegély egyéb eseteiben pedig a megkeresést kell a kézhezvételt visszaigazoló 
elektronikus levél útján vagy elektronikus úton továbbítani. Hatálybalépésére a szabályozási átmenet 
vonatkozik, azaz: a rendelkezéseket a 2017. január 1-jét követően keletkezett tényekre és 
jogviszonyokra, valamint a megkezdett eljárási cselekményekre kell alkalmazni. 

A kapcsolattartás általános szabályai 

� 28/A. § (1) A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 
szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton (a továbbiakban együtt: 
írásban), vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban 
együtt: szóban) tart kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel. 
a) írásban 

aa) postai úton, 

ab) írásbelinek minősülő elektronikus úton, ideértve a telefaxot, 

ac) személyesen átadott irat útján, 
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ad) kézbesítési meghatalmazott útján, 

ae) a hatóság kézbesítője útján, 

af) kézbesítési ügygondnok útján, 

ag) hirdetményi úton, vagy 

b) szóban 

ba) személyesen 

bb) hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton, ideértve a telefont, vagy 

c) írásbelinek nem minősíthető elektronikus úton 

tart kapcsolatot az ügyféllel. 

(2) Az (1) bekezdést megfelelően alkalmazni kell az ügyfél és Ha törvény másként nem 
rendelkezik, a kapcsolattartás formáját a hatóság tájékoztatása alapján az ügyfél választja 
meg. Az ügyfél avalamint  választott kapcsolattartási módról más - hatóságok egymással történő 
kapcsolattartására.a hatóságnál rendelkezésre álló - módra áttérhet. 

(2a) Az iratkezelési rendszerek közötti iratáthelyezés szolgáltatáshoz csatlakozott (3) Életveszéllyel 
vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén a hatóság írásban e szolgáltatás igénybevételével is 
kapcsolatot tarthat más hatósággal.választja meg a kapcsolattartás módját. 

(3) Több igénybe vehető kapcsolattartási forma közül a hatóság a költségtakarékosság és a 
hatékonyság szempontjai alapján választ, előnyben részesítve az elektronikus utat. 

(4) Az első kapcsolatfelvétel alkalmával a hatóság felhívja az ügyfél figyelmét a kapcsolattartás 
lehetséges formáira, és tájékoztatást ad a kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségéről, valamint a 
hatóság által nyújtott elektronikus tájékoztatás elérhetőségéről. 

(5) Az ügyfél a választott kapcsolattartási formáról más - a hatóságnál rendelkezésre álló -formára 
áttérhet. A hatóság akkor tagadhatja meg az ügyfél által választott új kapcsolattartási forma 
alkalmazását, ha az ügyfél visszaélésszerűen kívánja azt igénybe venni. 

(6) Az ügyfél kapcsolattartási forma változtatása esetén nem követelheti az eljárás korábbi 
szakaszában készült iratok, nyilatkozatok új formában történő megküldését. 

(7) Életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, valamint jogszabály rendelkezése 
alapján bármilyen módon tarthat kapcsolatot a hatóság és az ügyfél, a kapcsolattartás időpontját és 
módját az iratra feljegyzéssel, vagy más módon az információ megőrzését biztosító módon rögzíteni 
kell. 

(8) Az ügyfélre vonatkozó kapcsolattartási szabályokat az eljárás egyéb résztvevőjére is alkalmazni 
kell. 

Kapcsolattartás elektronikus úton 
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28/B. § (1) Ha törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott kormányrendelet vagy önkormányzati 
hatósági ügyben önkormányzati rendelet eltérően nem rendelkezik, az ügyfél -jogszabályban 
meghatározott feltételekkel - jogosult elektronikus úton kapcsolatot tartani a hatósággal, kivéve, ha 
az az adott kapcsolattartás tekintetében nem értelmezhető. 

(1a) Az ügyfél jogosult elektronikus úton kapcsolatot tartani a kormányablakkal, kivéve ha az az 
adott kapcsolattartás tekintetében nem értelmezhető. 

(2) Az ügyfél akkor köteles elektronikus úton kapcsolatot tartani a hatósággal, ha azt törvény az adott 
ügyben vagy eljárási cselekmény vonatkozásában előírja. 

(3) Törvény eltérő rendelkezése hiányában nem alkalmazható elektronikus út a 20. § (6) bekezdése és 
a 24. § (1) bekezdése szerinti kérelem vonatkozásában. 

(4) A hatóság elektronikus úton tartja a kapcsolatot az ügyféllel, ha az ügyfél azt igényli, továbbá ha 
az ügyfél a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, és az alkalmazandó kapcsolattartási formáról 
másként nem rendelkezett. 

(5) A hatóság - ahol technikai felkészültsége lehetővé teszi - jogszabályban meghatározott 
feltételekkel a szóbeli és az írásbelinek nem minősülő elektronikus nyilatkozaton alapuló 
kapcsolattartást is alkalmazza, illetve az ügyfél által alkalmazott ilyen kapcsolattartást is elfogadja, 
így különösen a rövid szöveges üzenet formát, valamint az elektronikus levél formát. 

Tájékoztatás 

28/C. § (1) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyfél az e fejezetben meghatározott 
valamennyi kapcsolattartási formát használhatja tájékoztatáskérés céljából, és ha jogszabály lehetővé 
teszi, az e fejezetben meghatározott valamennyi kapcsolattartási formát használhatja időpontfoglalás 
céljából. 

(2) 

(3) Ha a tájékoztatás az ügy irataiban lévő adatra vonatkozik, és az ügyfél az ügy jellege szerinti és az 
eljáró hatóság által jogszabály alapján kezelhető adatokkal magát a tájékoztatás iránti kérelmében 
azonosította, a tájékoztatást nem lehet megtagadni. 

(4) A hatóság a tájékoztatást nem köteles teljesíteni, ha az ügyfél a tájékoztatáskéréshez való jogát 
visszaélésszerűen gyakorolja. Visszaélésszerű a joggyakorlás különösen, ha a tájékoztatáskérést 
megelőző nyolc napon belül az ügyféllel a hatóság döntést közölt, vagy olyan eljárási cselekményre 
került sor, amelyben az ügyfél részt vett. 

Az Eüsztv.  általános tárgyi hatálya miatt az ágazati jogszabályokban nincs szükség az elektronikus 
kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezések Ket.-ben történő szabályozására, ezért a 2016. évi CXXI. tv. 
43. § (1) bekezdése és (8) bekezdés c) pontja az Eüsztv.-hez igazítja a Ket. rendelkezéseit. A Ket. 171/B. 
§-a értelmében a Heves Megyei Kormányhivatal az elektronikus ügyintézést 2018. január 1-jét 
megelőzően nem vállalta, ezért a Heves Megyei Kormányhivatal elektronikus ügyintézésére 
továbbra is a Ket. 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni. 
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Az eljárás megindítása 

 

� 29. § (1d) Automatikus döntéshozatalnak van helye, ha 
a) azt törvény vagy kormányrendelet megengedi, 

b) a hatóság részére a kérelem benyújtásakor minden adat rendelkezésére áll, 

c) a döntés meghozatala mérlegelést nem igényel, és 

d) nincs ellenérdekű ügyfél. 

(1e) Automatikus döntéshozatalnak hivatalbóli eljárásban is helye van. Nincs helye az 
automatikus döntéshozatalnak másodfokú eljárásban vagy a határozat saját hatáskörben 
történő módosítása vagy visszavonása esetén. 

� 33. § (1b) Automatikus döntéshozatal esetén az ügyintézési határidő egy nap. 
Az Eüsztv. 11. §-a rendelkezik az automatikus döntéshozatali eljárásról. Ez olyan emberi beavatkozás 
nélküli döntéshozatali forma, amelynek alkalmazási körét és korlátait az egyes eljárási törvényeknek kell 
tartalmazniuk (Ket., Pp., Be. stb.). Indokolt tehát lehetővé tenni az ilyen módon történő eljárást olyan 
esetekben, amikor – feltételezhetően – az ügy megítélése egyszerű, avagy maga az ügymenet teljes 
mértékben automatizált (például közúti bírságolási ügyek). A törvény lehetőséget ad mind a kérelemre, 
mind a hivatalból történő eljárások automatizálására. A 2016. évi CXXVII. tv. 46. § (1) és (2) bekezdése 
a Ket. módosításával e jogintézmény eljárásjogi alapját teremti meg, ugyanakkor alkalmazásához az is 
szükséges, hogy ágazati törvény vagy kormányrendelet ezt meghatározott ügyben lehetővé tegye. 
Hatálybalépésére a szabályozási átmenet vonatkozik, azaz: a rendelkezéseket a 2017. január 1-jét 
követően keletkezett tényekre és jogviszonyokra, valamint a megkezdett eljárási cselekményekre 
kell alkalmazni. 

 

Kérelem 

� 35. § (1) Ha jogszabály további követelményt nem állapít meg, a kérelem tartalmazza az ügyfélnek és 
képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett 
kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet  a telefax számát vagy a telefonos 
elérhetőséget. 

� 37. § (3) Ha a kérelem nem felel meg a 35. §-ban, továbbá a 36. § (1) bekezdésében foglalt 
követelményeknek, az eljáró hatóság a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül - a 
mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett - legfeljebb negyvenöt napos 
határidővel hiánypótlásra hívja fel az ügyfelet. Nem bocsátható ki hiánypótlási felhívás olyan adat 
igazolására vagy melléklet csatolására, amelyet a 36. § (2) bekezdése alapján a hatóságnak kell 
beszereznie. továbbá akkor sem, ha az ügyfél a tartalmilag hiánytalan kérelmet azért nem 
formanyomtatványon vagy elektronikus űrlapon nyújtja be, mert a formanyomtatvány kitölthető és 
letölthető változatát a hatóság az elektronikus tájékoztatás szabályai szerint nem tette közzé. 

� (3a) Ha jogszabály lehetővé teszi, a hiánypótlást az ügyfél telefonon is teljesítheti - az ügyfél 
elektronikus azonosítását követően, az információ megőrzését biztosító módon történő rögzítés 
mellett -, ha ez a hiányzó adatok tekintetében értelmezhető. 
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A 2016. évi CXXI. tv. 43. § (8) bekezdés d) – f) pontjával módosított Ket. nem tér ki a tételes 
kapcsolattartási formákra, mivel az elektronikus kapcsolattartási szabályokat az Eüsztv. tartalmazza. A 
telefaxra vonatkozó rendelkezéseket a módosítás kiveszi az eljárási kódexből, mivel az ilyen módon 
történő kapcsolattartás idejétmúlt.  

A  Heves Megyei Kormányhivatal az elektronikus ügyintézést 2018. január 1-jét megelőzően nem 
vállalta, ezért a Heves Megyei Kormányhivatal elektronikus ügyintézésére továbbra is a Ket. 2016. 
december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

Jegyzőkönyv, egyszerűsített jegyzőkönyv és hivatalos feljegyzés 

 

� 39. § (10)-A hivatalos feljegyzés számítógépes programmal, automatikusan is elkészíthető, ebben az 
esetben a feljegyzést készítő aláírása helyett a hatóság gépi aláírása is alkalmazható. 
(11) Hivatalos feljegyzés készítése alkalmazható az írásbelinek nem minősülő elektronikus 
kapcsolattartás során közölt információk írásba foglalására. 

A 2016. évi CXXI. tv. 43. § (8) bekezdés g) pontjával törölte a rendelkezéseket. A  Heves Megyei 
Kormányhivatal az elektronikus ügyintézést 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, ezért a 
Heves Megyei Kormányhivatal elektronikus ügyintézésére továbbra is a Ket. 2016. december 31-én 
hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

Képviselet 

 

� 40. § (5) A természetes személy ügyfél részére, ha ismeretlen helyen tartózkodik vagy nem tud az 
ügyben eljárni és akinek nincs törvényes képviselője vagy meghatalmazottja, az eljáró hatóság az 
erre vonatkozó iratok csatolásával a gyámhatóságnál ügygondnok kötelező kirendelését 
kezdeményezi vagy ha törvény vagy kormányrendelet lehetővé teszi - az ügygondnok kirendelésére 
vonatkozó részletes szabályok meghatározásával - maga gondoskodik az ügygondnok 
kirendeléséről.és 
a) ismeretlen helyen tartózkodik, vagy 

b) nem tud az ügyben eljárni, 

az eljáró hatóság ügygondnokot rendel ki. 

 

A 2016. évi CXXVII. tv. 46. § (3) bekezdése a Ket. módosításával egyszerűsíti az ügygondnok 
kirendelésének szabályait. Az ügygondnok kirendeléséhez nincs feltétlenül szükség különleges, gyámügyi 
igazgatásban szerzett szakismeret meglétére, ennek megfelelően nem indokolt e hatáskört a 
gyámhatóságnál tartani. A valamely közigazgatási ügyben eljáró bármely hatóság képes az ügygondnok 
kirendelésére vonatkozó döntés meghozatalára. A kirendelés részletes szabályait az ágazati joganyagban, 
illetve kormányrendeleti szinten indokolt elhelyezni. Hatálybalépésére a szabályozási átmenet 
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vonatkozik, azaz: a rendelkezéseket a 2017. január 1-jét követően keletkezett tényekre és 
jogviszonyokra, valamint a megkezdett eljárási cselekményekre kell alkalmazni. 

� 40/A. § (1) A meghatalmazást írásba kell foglalni vagy jegyzőkönyvbe kell mondani. Írásbeli 
meghatalmazás esetében - ha azt a rendelkezési nyilvántartás nem tartalmazza - a 
meghatalmazott köteles eredeti meghatalmazását vagy annak hitelesített másolatát az első 
kapcsolatfelvétel alkalmával az iratokhoz csatolni. 
(2) Az írásbeli meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. 
vagy a meghatalmazást ügyintézési rendelkezésben kell megtenni. Az ügyvédnek adott 
meghatalmazáshoz, ha azt az ügyfél saját kezűleg írta alá, tanúk alkalmazása nem szükséges; az 
ügyvédi meghatalmazásra egyebekben az erre vonatkozó külön jogszabályok irányadók. Az 
ügyintézési rendelkezésben adott meghatalmazás esetén a meghatalmazott a képviseleti jogosultságát 
az ügyintézési rendelkezésre irányadó szabályok szerint igazolja. 

A 2016. évi CXXI. tv. 43. § (2) bekezdése és (7) bekezdés b) pontja értelmében kikerülnek az ügyintézési 
rendelkezéssel kapcsolatos szabályok a Ket.-ből, ugyanis azokat az Eüsztv. szabályozza. A  Heves 
Megyei Kormányhivatal az elektronikus ügyintézést 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 
ezért a Heves Megyei Kormányhivatal elektronikus ügyintézésére továbbra is a Ket. 2016. 
december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

A szakhatóság közreműködése 

 

� 45/A. § (7) A hatóság és a szakhatóság elektronikus levél útján vagy egyéb elektronikus úton 
tart kapcsolatot egymással, amely tekintetében biztosítják a kézhezvétel visszaigazolását. 

A 2016. évi CXXVII. tv. 46. § (4) bekezdése Ket. 45/A. §-ának módosításával a hatóság és a szakhatóság 
közötti együttműködést könnyíti, és az érintett ügyek elintézését gyorsítja azzal, hogy a megkeresések 
során kizárólag elektronikus úton (akár elektronikus levél útján) tarthatnak kapcsolatot egymással. 
Hatálybalépésére a szabályozási átmenet vonatkozik, azaz: a rendelkezéseket a 2017. január 1-jét 
követően keletkezett tényekre és jogviszonyokra, valamint a megkezdett eljárási cselekményekre 
kell alkalmazni. 

 

Idézés 

� 46. § (3) Az idézést - ha az ügy körülményeiből más nem következik - úgy kell közölni, hogy azt az 
idézett a megjelenésének megkönnyítése érdekében a meghallgatást megelőzően legalább nyolc öt 
nappal megkapja. 

� 48. § (3) Ha az idézett személy ismételt az idézésre sem jelenik nem jelent meg, és távolmaradását 
nem menti mentette ki, a rendőrség útján elővezettethető. Az elővezetés foganatosításához - ha 
jogszabály másként nem rendelkezik - az ügyésznek a hatóság vezetője által kért jóváhagyása 
előzetes hozzájárulása szükséges. 

A 2016. évi CXXVII. tv. 46. § (5) bekezdése és 47. § c) pontja a Ket. módosításával az idézés szabályain 
keresztül is csökkenti az eljárás visszaélésszerű elhúzásának lehetőségeit. A módosítás alapján az idézett 
személy már az első szabályszerű idézést követően elővezettethető a rendőrség útján, ezzel is elősegítve a 
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gyors és hatékony ügymenetet, jobban „rászorítva” ezzel az együttműködni nem hajlandó ügyfelet az 
együttműködésre. A normaszöveg továbbá pontosítja a szabályt a tekintetben, hogy az ügyész 
hozzájárulását – és nem jóváhagyását – szükséges beszerezni a rendőrség általi elővezetéshez. Az 
idézéssel összefüggésben a kézbesítési időköz is csökken. Hatálybalépésére a szabályozási átmenet 
vonatkozik, azaz: a rendelkezéseket a 2017. január 1-jét követően keletkezett tényekre és 
jogviszonyokra, valamint a megkezdett eljárási cselekményekre kell alkalmazni. 

Értesítés 

 

� 49. § (4) Ha jogszabály lehetővé teszi, az ügyfél személyesen vagy telefonon is értesíthető. 
 

A 2016. évi CXXI. tv. 43. § (8) bekezdés h) pontjával módosította a Ket.-et, mert e szabályokat az 
Eüsztv. tartalmazza. A  Heves Megyei Kormányhivatal az elektronikus ügyintézést 2018. január 1-
jét megelőzően nem vállalta, ezért a Heves Megyei Kormányhivatal elektronikus ügyintézésére 
továbbra is a Ket. 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

Az ügyfél nyilatkozata, adatszolgáltatási kötelezettsége 

 

� 51. § (2d) Ha az ügyfél és törvényes képviselője között érdekellentét van, a törvényes képviselőnek a 
(2a)-(2c) bekezdésben meghatározott jogait a gyámhatóság gyakorolja.eseti gondnokot vagy eseti 
gyámot rendel ki az ügyfél részére. Ha az ügyfél a törvényes képviselőjével szemben terjeszt elő 
kérelmet, az érdekellentét fennállását meg kell állapítani. A gyámhatóság a cselekvőképtelen vagy 
korlátozottan cselekvőképes személyt törvényes képviselője jelenléte nélkül is meghallgathatja, ha az 
a cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes személy érdekében áll. 

A 2016. évi CXXVII. tv. 46. § (6) bekezdése a Ptk. rendelkezéseivel összhangban módosítja a Ket.-et. 
Amennyiben az ügyfél és törvényes képviselője között érdekellentét van a gyámhatóság helyett a 
továbbiakban eseti gyám vagy eseti gondnok látja el a törvényes képviselő feladatkörét. Hatálybalépésére 
a szabályozási átmenet vonatkozik, azaz: a rendelkezéseket a 2017. január 1-jét követően keletkezett 
tényekre és jogviszonyokra, valamint a megkezdett eljárási cselekményekre kell alkalmazni. 

 

� (7) Ha jogszabály lehetővé teszi, az ügyfél az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot és a (3)-(4) 
bekezdés szerinti adatszolgáltatást - az ügyfél elektronikus azonosítását követően, az információ 
megőrzését biztosító módon történő rögzítés mellett - telefonon is megteheti, illetve teljesítheti, 
továbbá a nyilatkozattételt, adatszolgáltatást telefonon is megtagadhatja. 

A 2016. évi CXXI. tv. 43. § (8) bekezdés i) pontjával módosította a Ket.-et, mert e szabályokat az 
Eüsztv. tartalmazza. A  Heves Megyei Kormányhivatal az elektronikus ügyintézést 2018. január 1-
jét megelőzően nem vállalta, ezért a Heves Megyei Kormányhivatal elektronikus ügyintézésére 
továbbra is a Ket. 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni. 
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Tanú és hatósági tanú 

 

� 53. § (4d) Ha a tanú és a törvényes képviselő között érdekellentét van, a (4a)-(4c) bekezdésben 
meghatározott jogokat a gyámhatóság gyakorolja. A gyámhatóság a cselekvőképtelen eseti 
gondnokot vagy korlátozottan cselekvőképes tanút törvényes képviselője jelenléte nélkül is 
meghallgathatja, ha az a cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes tanú érdekében áll.eseti 
gyámot rendel ki. 

A 2016. évi CXXVII. tv. 46. § (7) bekezdése a Ptk. rendelkezéseivel összhangban módosítja a Ket.-et. 
Hatálybalépésére a szabályozási átmenet vonatkozik, azaz: a rendelkezéseket a 2017. január 1-jét 
követően keletkezett tényekre és jogviszonyokra, valamint a megkezdett eljárási cselekményekre 
kell alkalmazni. 

 

� 54. § (5) A hatóság engedélyezheti, hogy a tanú a meghallgatását követően vagy helyette írásban 
tegyen tanúvallomást. Ebben az esetben a tanú a vallomását saját kezűleg leírja és aláírja, az 
elektronikus okirat formájában elkészített vallomását minősített elektronikus aláírással látja el, vagy a 
tanúnak a más módon leírt vallomását bíró vagy közjegyző hitelesíti. Cselekvőképtelen vagy 
korlátozottan cselekvőképes tanú esetén a törvényes képviselő, érdekellentét esetén a gyámhatóság 
képviselője az eseti gondnok vagy eseti gyám is aláírja az írásbeli tanúvallomást. Az írásbeli 
tanúvallomás megtétele nem zárja ki, hogy a tanút meghallgatása céljából a hatóság idézze. 

A 2016. évi CXXI. tv. 43. § (8) bekezdés j) pontjával módosította a Ket.-et, mert e szabályokat az 
Eüsztv. tartalmazza. A  Heves Megyei Kormányhivatal az elektronikus ügyintézést 2018. január 1-
jét megelőzően nem vállalta, ezért a Heves Megyei Kormányhivatal elektronikus ügyintézésére 
továbbra is a Ket. 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni. 

A 2016. évi CXXVII. tv. 47. § d) pontja a Ptk. rendelkezéseivel összhangban módosítja a Ket.-et. 
Hatálybalépésére a szabályozási átmenet vonatkozik, azaz: a rendelkezéseket a 2017. január 1-jét 
követően keletkezett tényekre és jogviszonyokra, valamint a megkezdett eljárási cselekményekre 
kell alkalmazni. 

 

A határidő számítása 

 

� 65. § (5) Az elektronikus irat előterjesztésének időpontja az irat elküldésének napja, de az ügyintézési 
határidő a következő munkanapon kezdődik. 

A 2016. évi CXXI. tv. 43. § (8) bekezdés k) pontjával módosította a Ket.-et, mert e szabályokat az 
Eüsztv. tartalmazza. A  Heves Megyei Kormányhivatal az elektronikus ügyintézést 2018. január 1-
jét megelőzően nem vállalta, ezért a Heves Megyei Kormányhivatal elektronikus ügyintézésére 
továbbra is a Ket. 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni. 

  



- 22 - 

 

Határozat és végzés 

 

� 71. § (7) Ha a technikai lehetőségek adottak, a hatóság papír alapú kapcsolattartás esetén is 
elektronikusan hozza meg döntését. 

A 2016. évi CXXI. tv. 43. § (8) bekezdés l) pontjával módosította a Ket.-et, mert e szabályokat az 
Eüsztv. tartalmazza. A  Heves Megyei Kormányhivatal az elektronikus ügyintézést 2018. január 1-
jét megelőzően nem vállalta, ezért a Heves Megyei Kormányhivatal elektronikus ügyintézésére 
továbbra is a Ket. 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

A döntés közlése és nyilvános közzététele 

 

� 78. § (4) A hatóság a döntését a 28/A. § (1) bekezdésében meghatározott módon közölheti. A 71. § 
(7) bekezdése szerinti esetben a hatóság a nem elektronikusan kézbesítendő iratokat az elektronikus 
döntésről készített hiteles papír alapú másolatként kézbesíti. 

� (5) A hatóság a döntést írásbeli kapcsolattartás esetén hivatalos iratként vagy írásbelinek minősülő az 
elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti 
elektronikus úton kézbesíti. Telefax útján nem közölhető a határozat és az önállóan fellebbezhető 
végzés, kivéve ha a döntés közlésére jogosult személy vagy szerv ezt előzetesen kérte vagy ehhez 
hozzájárult. 

� (7) Ha a hatóság a döntést elektronikus úton közölte, és az (1) és (2) bekezdésben meghatározott 
személy a döntés átvételét öt napon belül nem igazolja vissza, a hatóság másik írásbeli formában 
közli vele a döntést. Ilyen esetben a döntés közlésének napja a második közlés napja. Törvény vagy 
kormányrendelet ettől eltérően állapíthatja meg a döntés elektronikus úton való közlésének 
szabályait. 

� 78/A. § Az ügyfelet kérelmére a hatóság - az iratok megküldéséről, közzétételéről való 
gondoskodással egyidejűleg - elektronikus levélben tájékoztatja 
a) - a 39/A. § alapján hozott végzés kivételével - a vele nem közlendő végzések, valamint 

b) a neki postai úton megküldendő, illetve hirdetményi úton közzéteendő iratok 

szövegéről. 

A 2016. évi CXXI. tv. 43. § (3) és (8) bekezdés m) – o) pontjával módosította a Ket.-et. A kézbesítésre 
vonatkozó szabályok módosításának indoka is az Eüsztv. rendelkezéseivel való összhang megteremtése. 
A hatóság főszabály szerint minden eljárási cselekményt jogosult - illetve köteles - elektronikusan 
megtenni, így a döntés közlése is történhet ilyen módon. Ennek szabályait azonban 
az Eüsztv. tartalmazza. Az egyértelműség érdekében, a jogalkalmazást segítendő a közlés szabályai közt 
is utalás történik az E-ügyintézési tv.-re, a kapcsolattartás általános szabályai mellett. A telefaxra 
vonatkozó rendelkezés elhagyásának indoka a fentebb említettek szerint az, hogy az ilyen módon történő 
kapcsolattartás idejétmúlt. A  Heves Megyei Kormányhivatal az elektronikus ügyintézést 2018. 
január 1-jét megelőzően nem vállalta, ezért a Heves Megyei Kormányhivatal elektronikus 
ügyintézésére továbbra is a Ket. 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni. 
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� 79. § (2) Ha az irat a kézbesítés azért volt sikertelen, mert a küldemény a címzett személyiadat- 
és lakcímnyilvántartásban szereplő lakcíméről vagy a hatósági eljárásban bejelentett 
tartózkodási helyéről, szálláshelyéről, illetve a székhelyéről a hatósághoz nem kereste jelzéssel 
érkezik vissza, az iratot - az ellenkező bizonyításig - a postai kézbesítés második megkísérlésének 
napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. 
a) nem kereste 

b) ismeretlen vagy 

c) elköltözött 

jelzéssel érkezett vissza, az iratot - az ellenkező bizonyításáig - az a) pont szerinti esetben a 
kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon, a b)-c) pont szerinti 
esetben a kézbesítés megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell 
tekinteni. 

A 2016. évi CXXVII. tv. 46. § (8) bekezdése a kézbesítési vélelem szabályainak módosításával gyorsítja 
az eljárásokat az életszerűség, az eljárások időszerűségének biztosítása mellett. 

Indokolatlan többletterhet okoz az eljáró hatóságok számára az, ha az ügyfél nem tesz eleget lakcím-
bejelentési kötelezettségének. Ezért a módosítás - összhangban a postai szabályokkal - bizonyos 
esetekben hirdetményi közlés helyett a kézbesítési vélelem beálltát írja elő. Hatálybalépésére a 
szabályozási átmenet vonatkozik, azaz: a rendelkezéseket a 2017. január 1-jét követően keletkezett 
tényekre és jogviszonyokra, valamint a megkezdett eljárási cselekményekre kell alkalmazni. 

 

� 79/A. § (1) Elektronikus kapcsolattartás esetén az elektronikus nyilatkozat az alábbiak szerint 
kézbesítettnek minősül, feltéve, hogy a kézbesítésére biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján kerül 
sor: 
a) ha a kézbesítési szolgáltató a nyilatkozat kézhezvételét igazolja vissza, az átvétel napján, 

b) ha a kézbesítési szolgáltató azt igazolja vissza, hogy a nyilatkozat átvételét a címzett megtagadta, 
az átvétel megtagadásának napján, vagy 

c) ha a kézbesítési szolgáltató azt igazolja vissza, hogy a nyilatkozatot a címzett kétszeri értesítése 
ellenére nem vette át, a második értesítést követő ötödik munkanapon. 

(2) Az ügyfélnek az elektronikus ügyintézést teljes körben vagy az érintett eljárási cselekmény 
vonatkozásában kizáró ügyintézési rendelkezése az elektronikus nyilatkozatra vonatkozó kézbesítési 
vélelem beálltát is kizárja. 

(3) A biztonságos kézbesítési szolgáltatásnak nem minősülő kézbesítési megoldásokkal 
jogszabályban előírtak szerint igazolható a kézbesítés ténye, kézbesítési vélelem e megoldásoknál 
nem alkalmazható. 

A 2016. évi CXXI. tv. 43. § (8) bekezdés p) pontjával módosította a Ket.-et, mert e szabályokat az 
Eüsztv. tartalmazza. A  Heves Megyei Kormányhivatal az elektronikus ügyintézést 2018. január 1-
jét megelőzően nem vállalta, ezért a Heves Megyei Kormányhivatal elektronikus ügyintézésére 
továbbra is a Ket. 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni. 
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� 80. § (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, hirdetményi úton történő közlésnek van helye, 
feltéve, hogy 
 

a) az ügyfél lakcíme, illetve székhelye ismeretlen  vagy a postai küldemény azzal a megjegyzéssel 
érkezik vissza, hogy a címzett ismeretlen helyre költözött, és a személyiadat- és lakcímnyilvántartást 
vezető hatóság vagy más állami szerv megkeresése nem járt eredménnyel,helyen tartózkodik, 

� (4) A hirdetményt a hatóság hirdetőtáblájára és az ügyfél lakcíme, az ügy tárgyát képező ingatlan 
vagy tevékenység gyakorlásának vagy a jogellenes magatartás elkövetésének helye szerinti, valamint 
a hatásterületen lévő önkormányzat hirdetőtábláján ki kell függeszteni, a központi rendszeren és a 
hatóság elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján közzé kell tenni. ezenkívül az önkormányzat 
hivatalos lapjában - ennek hiányában a helyi lapban -, valamint a hatóság hivatalos lapjában is 
közzétehető. Ha a hatóság kijelölés alapján jár el, a hirdetményt a hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező, valamint a kijelölés alapján eljáró hatóság is kifüggeszti és közzéteszi. 

 

A 2016. évi CXXVII. tv. 46. § (9) és (10) bekezdése a kézbesítési a hirdetményi közlés szabályainak 
módosításával gyorsítja az eljárásokat az életszerűség, az eljárások időszerűségének biztosítása mellett. 
Indokolatlan többletterhet okoz az eljáró hatóságok számára az, ha az ügyfél nem tesz eleget lakcím-
bejelentési kötelezettségének. A hirdetmény közzétételére vonatkozó előírások egyszerűsítését, az 
adminisztratív terhek csökkentését szolgálja továbbá az a módosítás, hogy a hirdetményt elegendő a 
hatóság hirdetőtáblájára kifüggeszteni, illetve a hatóság honlapján közzétenni. 

Hatálybalépésére a szabályozási átmenet vonatkozik, azaz: a rendelkezéseket a 2017. január 1-jét 
követően keletkezett tényekre és jogviszonyokra, valamint a megkezdett eljárási cselekményekre 
kell alkalmazni. 

 

Fellebbezés 

 

� 99. § (3) Ha jogszabály lehetővé teszi, a fellebbezésre jogosult a (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot - 
a fellebbezésre jogosult elektronikus azonosítását követően, az információ megőrzését biztosító 
módon történő rögzítés mellett - telefonon is megteheti. Fellebbezés benyújtásának a 28/A. § (1) 
bekezdés b) pont bb) alpontjában és c) pontjában meghatározott úton nincs helye. 

A 2016. évi CXXI. tv. 43. § (8) bekezdés q) pontjával módosította a Ket.-et, mert e szabályokat az 
Eüsztv. tartalmazza. A  Heves Megyei Kormányhivatal az elektronikus ügyintézést 2018. január 1-
jét megelőzően nem vállalta, ezért a Heves Megyei Kormányhivatal elektronikus ügyintézésére 
továbbra is a Ket. 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

� 100. § (1) Nincs helye fellebbezésnek 
e) törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában, ha az első fokú elsőfokú döntést 
központi államigazgatási szerv vagy a fővárosi és megyei kormányhivatal vezetője hozta, 
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A 2016. évi CIV. tv. 62. §-a a hatósági eljárásrendszert érintő változásokkal összhangban általános 
érvénnyel – törvény eltérő rendelkezésének hiányában – kizárja a fővárosi és megyei kormányhivatalok 
által első fokon meghozott döntés elleni fellebbezés lehetőségét. A rendelkezés 2017. január 1-jén lép 
hatályba a 2016. évi CIV. tv. 136. §-ban foglalt átmeneti szabályok figyelembe vételével, amelyek 
alapján a kormányhivatal döntésével szemben benyújtott fellebbezés alapján folyamatban lévő másodfokú 
eljárás lefolytatásának nem akadálya a Ket.  

100. § (1) bekezdés e) pontjának fellebbezést kizáró rendelkezése. A fellebbezési eljárást szintén a 2016. 
évi CIV. tv. 136. § szerinti átmeneti rendelkezéseknek megfelelően kell lefolytatni abban az esetben is, 
ha a kormányhivatal 2017. január 1-jét megelőzően hozott elsőfokú döntése ellen az ügyfél a fellebbezést 
- az erre nyitva álló határidőben - 2016. december 31-ét követően nyújtotta be. Az ilyen elsőfokú döntés 
mint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 15. § a) pontja szerinti jogi tény a Kpht. 
hatálybalépését megelőzően keletkezett, ezért a jogorvoslat módja tekintetében a 2016. december 31-én 
hatályos szabályok irányadók. 

 

Fellebbezési eljárás 

� 105. § (7) A másodfokú döntést hozó hatóság a fellebbezés elbírálása érdekében megküldött iratokat 
az (1)-(3) bekezdés szerinti döntés meghozatalát követően visszaküldi a döntéssel együtt az első fokú 
döntést hozó hatósághoz. amely intézkedik a döntés kézbesítése iránt. 

A 2016. évi CXXVII. tv. 48. § a) pontja a kézbesítés szabályának módosításával gyorsítja az eljárásokat, 
mert a másodfokú döntést hozó hatóság maga intézkedik a döntésének kézbesítéséről. A módosítás 
egyebekben az ügyféli jogok mielőbbi érvényesítésének lehetőségét is szolgálja. Hatálybalépésére a 
szabályozási átmenet vonatkozik, azaz: a rendelkezéseket a 2017. január 1-jét követően keletkezett 
tényekre és jogviszonyokra, valamint a megkezdett eljárási cselekményekre kell alkalmazni. 
Amennyiben a kézbesítés iránti intézkedésre – mint a 2016. évi CXXVII. tv. hatálybalépését követő 
eljárási cselekményre – 2017. január 1-jét követően került sor, arról a másodfokon eljáró hatóság 
gondoskodik akkor is, ha a jogorvoslati eljárás 2017. január 1-jét megelőzően indult. Amennyiben a 
másodfokú döntés már visszaküldésre került az elsőfokú hatósághoz, az adminisztratív terhek 
csökkentése érdekében a kézbesítés a korábban hatályos szabályozás alapján végezhető. 

Végrehajtás 

 

� 125. § (5) Ha ez a fejezet másként nem rendelkezik, ahol a Vht. bíróságot említ, azon végrehajtást 
megindító hatóságot, ahol végrehajtót, azon végrehajtást foganatosító szervet, ahol végrehajtható 
okiratot, azon végrehajtható döntést, ahol adóst, azon kötelezettet kell érteni. Ahol a Vht. végrehajtói 
letéti számlára teljesítésről rendelkezik, a végrehajtást foganatosító szerv számlájára kell teljesíteni. 
A végrehajtási eljárás során felmerülő költségek előlegezésére és viselésére, valamint az eljárási 
bírság kiszabására e törvény szabályait kell alkalmazni. Az eljárási bírság végrehajtására a 
pénzfizetési kötelezettség végrehajtására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

A 2016. évi CXXVII. tv. 48. § b) pontja a módosítással egyértelművé teszi, hogy a Ket. eljárási bírság 
végrehajtásával kapcsolatos rendelkezése 2012. január 1-jével, vagyis az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 42. § (3) bekezdésének hatálybalépésével gyakorlatilag 
feleslegessé vált, mivel a Ket. rendelkezéseivel szemben - a Ket. szubszidiaritása révén - 
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az Áht. vonatkozó rendelkezésének kell érvényesülnie. Így a jogerősen kiszabott és meg nem fizetett 
eljárási bírság adók módjára behajtható köztartozásnak minősül, és annak végrehajtására az adózás 
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Hatálybalépésére a szabályozási 
átmenet vonatkozik, azaz: a rendelkezéseket a 2017. január 1-jét követően keletkezett tényekre és 
jogviszonyokra, valamint a megkezdett eljárási cselekményekre kell alkalmazni. 

 

A végrehajtás megszüntetése 

 

� 141. § (1) A végrehajtást megindító hatóság a végrehajtást megszünteti, ha 
j) törvény vagy kormányrendelet a végrehajtást kérő a végrehajtás megszüntetését egyéb okból 
lehetővé teszi.költségeit - bár köteles rá - nem előlegezte, 

k) törvény vagy kormányrendelet a végrehajtás megszüntetését egyéb okból lehetővé teszi. 

A 2016. évi CXXVII. tv. 46. § (11) bekezdése pontosító módosítást tartalmaz. Hatálybalépésére a 
szabályozási átmenet vonatkozik, azaz: a rendelkezéseket a 2017. január 1-jét követően keletkezett 
tényekre és jogviszonyokra, valamint a megkezdett eljárási cselekményekre kell alkalmazni. 

 

X. Fejezet 

Elektronikus ügyintézés és hatósági szolgáltatás 

� 160. § Az eljárás minden szereplője a törvényben meghatározottak szerint jogosult, illetve 
köteles az eljárási cselekményeit - így különösen nyilatkozatát, döntését - elektronikusan 
teljesíteni, ha az az adott eljárási cselekmény vonatkozásában értelmezhető. 
161. § Kormányrendeletben kijelölt hatóság kormányrendeletben meghatározott - más hatóság 
hatáskörébe tartozó - ügyekben az ügyfél kérelmére 

a) lefolytatja az eljárást, 

b) az ügyfél nevében 

ba) hatósági nyilvántartásból történő adatszolgáltatás, 

bb) másolatkészítés, illetve 

bc) hatósági bizonyítvány kiállítása 

iránti kérelmet nyújt be,  

c) más hatóságok elektronikus tájékoztatásához, illetve elektronikus kapcsolattartási 
rendszeréhez történő hozzáférést biztosít, 

d) az ügyfél azonosítását követően egyedi hatósági ügye intézéséhez internetes kapcsolati 
lehetőséget biztosít, illetve szakmai és informatikai segítséget nyújt, valamint 
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e) kormányrendeletben meghatározott egyéb hatósági szolgáltatást nyújt. 

A 2016. évi CXXI. tv. 43. § (4) bekezdése alapján az e-ügyintézésre vonatkozó fejezet 
az Eüsztv. hatálybalépésével összhangban csupán két szakaszra szűkül. A fejezet újraszabályozása 
egyrészt az Eüsztv.-vel történő kapcsolódást valósítja meg utaló szabállyal, megkönnyítendő ezzel a 
jogalkalmazás munkáját, másrészt a hatósági szolgáltatás szabályait lényegesen egyszerűbbé és 
áttekinthetőbbé teszi, megtartva azok ügyfélbarát jellegét. A hatósági szolgáltatás szabályai közül 
kikerülnek a telefonos ügyfélszolgálatra vonatkozó rendelkezések, mivel azokat szintén 
az Eüsztv. tartalmazza a jövőben, jelentősen kibővült ügyintézési lehetőségekkel és garanciákkal. A  
Heves Megyei Kormányhivatal az elektronikus ügyintézést 2018. január 1-jét megelőzően nem 
vállalta, ezért a Heves Megyei Kormányhivatal elektronikus ügyintézésére továbbra is a Ket. 2016. 
december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Átmeneti rendelkezések 

� 171. § (7)-E törvénynek a Módtv. 47. §-ával megállapított, az elektronikus kapcsolattartásra és 
elektronikus ügyintézésre vonatkozó rendelkezéseit az e rendelkezések hatálybalépésekor 
folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell. 
(7a) A 2012. március 31-én elektronikus kapcsolattartás, valamint elektronikus ügyintézés 
biztosítására köteles hatóságok 2014. június 30-ig kötelesek 

a) az elektronikus kapcsolattartás, illetve az elektronikus ügyintézés lehetőségét a 2012. március 31-
én hatályos szabályoknak megfelelően biztosítani, mindaddig, amíg az e törvénynek való megfelelést 
nem biztosítják, 

b) megteremteni az e törvénynek való megfelelés feltételeit. 

(7b) A 2012. március 31-én létező ügyfélkapu 2012. április 1-jét követően is fennmarad, az 
ügyfélkapuval rendelkező természetes személyek adatait - az állampolgárságra vonatkozó adat 
kivételével - az ügyfélkapu regisztrációs adatbázist kezelő szerv a 168/A. § szerinti ügyfél-
regisztrációs adatbázisában kezeli tovább, kivéve ha a természetes személy az ügyfélkapu és az 
ahhoz kapcsolódó személyes adatai törlését az ügyfél-regisztrációs adatbázist kezelő szervtől kéri. 

(8) A Módtv. 47. §-ának hatálybalépésekor már nyújtott nem engedélyköteles elektronikus 
ügyintézési szolgáltatások tekintetében e törvénynek a Módtv. 47. §-ával megállapított rendelkezéseit 
2014. július 1-jétől kell alkalmazni. Az ilyen szolgáltatásokat a felügyeletnek 2014. július 1-jéig kell 
bejelenteni. 

(9) A Módtv. 47. §-ának hatálybalépésekor már nyújtott engedélyköteles elektronikus ügyintézési 
szolgáltatás 2014. július 1. napjától akkor folytatható, ha a szolgáltatást nyújtó az e törvény szerinti 
engedélyt eddig az időpontig megszerezte. 

(9a) Az egyes, az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2013. évi 
LXXXI. törvény 

a) hatálybalépésekor a Felügyelet engedélyével rendelkező szabályozott elektronikus ügyintézési 
szolgáltatást nyújtó szolgáltatók részére kiadott engedély 2014. június 30-ig érvényes, 
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b) hatálybalépését megelőzően a Felügyelet részére bejelentést tett szabályozott elektronikus 
ügyintézési szolgáltatást nyújtó szolgáltatók 2014. június 30-ig jogosultak szabályozott elektronikus 
ügyintézési szolgáltatás nyújtására. 

(9b) Az állam által kötelezően biztosítandó szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások 
nyújtására jogszabályban kijelölt szervezetnek a kijelölés szerinti szolgáltatást, ha jogszabály 
másképp nem rendelkezik, legkésőbb 2014. július 1-jétől kell nyújtania. A kijelölt szervezet 2014. 
június 30-ig a kijelölés szerinti szolgáltatást e törvény rendelkezéseinek megfelelően, engedély, 
illetve bejelentés nélkül nyújthatja. 

(9c) E törvénynek az egyes, az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos törvények módosításáról szóló 
2013. évi LXXXI. törvénnyel megállapított rendelkezéseit az egyes, az elektronikus ügyintézéssel 
kapcsolatos törvények módosításáról szóló 2013. évi LXXXI. törvény hatálybalépését követően 
indult eljárásokban kell alkalmazni. 

A 2016. évi CXXI. tv. 43. § (8) bekezdés r) pontjával módosította a Ket.-et, mert e szabályokat az 
Eüsztv. tartalmazza. A  Heves Megyei Kormányhivatal az elektronikus ügyintézést 2018. január 1-
jét megelőzően nem vállalta, ezért a Heves Megyei Kormányhivatal elektronikus ügyintézésére 
továbbra is a Ket. 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

� 171. § (15) E törvénynek az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához 
szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvénnyel módosított rendelkezéseit az e 
rendelkezések hatálybalépését követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni. 

A 2016. évi CXXI. tv. 43. § (5) bekezdésével kiegészített átmeneti rendelkezés értelmében a módosított 
rendelkezéseket a hatálybalépésüket követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni. A  
Heves Megyei Kormányhivatal az elektronikus ügyintézést 2018. január 1-jét megelőzően nem 
vállalta, ezért a Heves Megyei Kormányhivatal elektronikus ügyintézésére továbbra is a Ket. 2016. 
december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

� 171/B. § (1) Az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításához szükséges egyes 
törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXI. törvény 43. § (1)-(5) bekezdésében, valamint 43. 
§ (7) és (8) bekezdésében foglalt, e törvényre vonatkozó módosító rendelkezéseit 2017. 
december 31-ig csak akkor kell alkalmazni, ha az érintett szerv az elektronikus ügyintézést az 
elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jétől a Központi Ügyfél-
regisztrációs Nyilvántartás a tároló elemmel rendelkező személyazonosító igazolvány útján 
biztosított azonosítási szolgáltatás tekintetében tartalmazza jét megelőzően vállalta. Ezen vállalás 
hiányában 2017. december 31-ig az igénybe vevők érintett szerv vonatkozásában az elektronikus 
kapcsolattartásra e törvényben meghatározott adatait.törvény 2016. december 31-én hatályos 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 
(2) Az ügyfélkapu és a részleges kódú telefonos azonosítás ügyfél-regisztrációs nyilvántartását az azt 
kezelő szerv 2016. január 1-jét követően tovább vezeti, és az ügyfélkapuval, illetve részleges kódú 
telefonos azonosítással rendelkező személyek adatait annak technikai feltételei megvalósulásakor, de 
legkésőbb 2016. december 31-éig átadja a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartást kezelő 
szervnek. 
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A 2016. évi CXXI. tv. 43. § (6) bekezdésének átmeneti rendelkezése alapján a  Heves Megyei 
Kormányhivatal az elektronikus ügyintézést 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, ezért a 
Heves Megyei Kormányhivatal elektronikus ügyintézésére továbbra is a Ket. 2016. december 31-én 
hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

Értelmező rendelkezések 

 

� 172. § E törvény alkalmazásában: 
a)-elektronikus igazolás: valamely tény, állapot vagy egyéb adat, illetve az ügyfél adatainak vagy 
jogainak igazolására szolgáló elektronikus okirat, amelyet a hatóság vagy más szervezet abból a 
célból állít ki, hogy az abban foglaltakat e törvény hatálya alá tartozó eljárásban az ügyfél vagy a 
hatóság felhasználja, 

b) elektronikus levél: az egyedi levelezési címek között levelezőprogram segítségével küldhető és 
fogadható adategyüttes, 

c) elektronikus ügyintézés: azok az eljárási cselekmények, amelyek során az ügyfél vagy az 
ügyintézést biztosító szerv elektronikus nyilatkozatot tesz, vagy az ügyintézést biztosító szerv az 
ügyfél vagy más ügyintézést biztosító szerv nem elektronikus nyilatkozatát elektronikus nyilatkozattá 
alakítja át és azt az eljárás során felhasználja, 

d) elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos szolgáltatás: 

da) a hatóság által az elektronikus ügyintézés megvalósítása érdekében kialakított informatikai háttér 
tekintet nélkül arra, hogy az informatikai háttér biztosítása során harmadik fél szolgáltatásait igénybe 
vette-e és milyen mértékben, vagy 

db) a da) pontban meghatározott eseten kívül jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet által a 
hatóság vagy az ügyfél számára az elektronikus ügyintézés megvalósítása vagy használata érdekében 
ingyenesen vagy ellenérték fejében nyújtott, információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, 

j)-szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás: az alábbi elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos 
szolgáltatások:k) 

1. az ügyfél ügyintézési rendelkezésének nyilvántartása, 

2. az ügyfél időszaki értesítése az elektronikus ügyintézési cselekményekről, 

3. 

4. összerendelési nyilvántartás vezetése, 

5. azonosítási szolgáltatás, 

6. kézbesítési szolgáltatás, 

7. elektronikus dokumentumtárolási szolgáltatás, 
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8. hitelesítés-szolgáltatás, 

9. nyilatkozattételi jogosultsággal kapcsolatos elektronikus igazolás szolgáltatása, 

10. hozzáférés az elektronikus iratkezelő rendszerhez, 

11. 

12. hozzáférés biztosítása az informatikai rendszer működésével kapcsolatos adatokhoz, 

13. elektronikus irat hiteles papír alapú irattá alakítása, 

14. papír alapú irat átalakítása hiteles elektronikus irattá, 

15. elektronikus iratról hiteles elektronikus másolat készítése, 

16. elektronikus iratról hiteles, más formátumú elektronikus másolat készítése, 

17. elektronikus iratok kezelése, 

18. a hatóság informatikai rendszeréhez automatikus adatelérési felület (hozzáférés) biztosítása más 
hatóság számára, 

19. biztonságos elektronikus igazolási szolgáltatás, 

20. iratérvényességi nyilvántartás vezetése, 

21. 

22. elektronikus dokumentum titkosítása, 

23. elektronikus űrlapok kezelése, 

24. elektronikus aláírás ellenőrzési szolgáltatás, 

25. informatikai háttér szolgáltatása, 

26. azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés, 

27. elektronikus fizetési és elszámolási rendszer, 

28. iratkezelő rendszerek közötti iratáthelyezés-szolgáltatás, 

29. központi érkeztetési ügynök, 

30. központi kézbesítési ügynök, 

31. személyre szabott ügyintézési felület, 

32. az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben szabályozott elektronikus 
ügyintézési szolgáltatásként nevesített további elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos szolgáltatás, 

k) szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltató: 



- 31 - 

 

ka) a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások elemeit saját ügyfelei számára nyújtó, 
illetve saját belső működése körében biztosító hatóság, 

kb) a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatást más hatóság ügyfelei számára is nyújtó 
hatóság, 

kc) a hatóságnak nem minősülő olyan személy, aki a szabályozott elektronikus ügyintézési 
szolgáltatást ügyfelek vagy hatóságok számára ingyenesen vagy ellenérték fejében elérhetővé teszi, 

t) elektronikus tájékoztatás: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
törvény szerint nyújtott elektronikus közzététel.  

Felhatalmazás 

 

� 174. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben állapítsa meg: 
b) az elektronikus kapcsolattartás részletes eljárási szabályait, 

� c) a hatósági közvetítők és a hatósági eljárásban kirendelt ügygondnokok tevékenységére, a 
hatósági közvetítővé és az ügygondnokká válás feltételeire, az ügygondnok kirendelésére és a 
hatósági közvetítő kiválasztására vonatkozó szabályokat, 

� (6) Felhatalmazást kap az e-közigazgatásért felelős miniszter, hogy - a közigazgatási informatika 
infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszterrel, az igazságügyért felelős 
miniszterrel, az informatikáért felelős miniszterrel és az államháztartásért felelős miniszterrel 
egyetértésben - rendeletben állapítsa meg az állam által kötelezően nyújtandó szabályozott 
elektronikus ügyintézési szolgáltatások használatával, igénybevételével, működtetésével kapcsolatos 
díjak mértékét, valamint a díjak viselésével, megfizetésével, beszedésével, kezelésével, 
nyilvántartásával kapcsolatos szabályokat. 

� 174/A. § (4) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a 169/A. § (3) bekezdése szerinti szervezetet 
hatósági szolgáltatás nyújtására jogosult hatóságot vagy hatóságokat kijelölje, valamint az általa 
biztosított a hatósági szolgáltatások nyújtásának szabályait rendeletben állapítsa meg. 

� 175. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben jelölje ki 
a) az elektronikus ügyintézési felügyeletet, 

b) az ügyintézési rendelkezést nyilvántartó szervet, 

c) az állam által kötelezően nyújtandó szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások 
szolgáltatóit, 

d) az ügyfélkapu regisztrációs szervet vagy szerveket, 

e) az ügyfélkapu regisztrációs adatbázist kezelő szervet vagy szerveket, 

f) az elektronikus ügyintézést igénybe vevő, külföldön élő természetes személyek személyi 
nyilvántartásának adatkezelőjét, 

g) a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartást vezető szervet. 

(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza 
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a) az elektronikus ügyintézés és az elektronikus kapcsolattartás részletes szabályait, 

b) a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás igénybevételének részletes szabályait, 

c) az elektronikus ügyintézési felügyelet és a 161. § (5) bekezdése szerinti szakhatóság hatáskörét és 
eljárását, 

d) a hatóság azonosításával kapcsolatos részletes követelményeket, 

e) az elektronikus iratok kezelésével és megőrzésével kapcsolatos sajátos követelményeket, 

f) a biztonsági szintek meghatározásának szabályait és az elfogadott biztonsági szintek 
meghatározását a hatóság esetén, 

g) a kormányzati hitelesítés-szolgáltató működésének részletes szabályait, valamint 

h) az elektronikus ügyintézés céljaira felhasználható elektronikus aláírásokra, az elektronikus 
aláíráshoz tartozó tanúsítványokra, illetve az azokkal összefüggésben nyújtott elektronikus aláírással 
kapcsolatos szolgáltatásokra vonatkozó sajátos követelményeket. 

(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza 

a) az írásbelinek nem minősülő elektronikus nyilatkozat írásbelinek minősülő elektronikus 
nyilatkozattá történő átalakításának, elektronikus iratról hiteles papír alapú kiadmány vagy másolat 
készítésének, papír alapú iratról hiteles elektronikus másolat készítésének részletes szabályait, 

b) az ügyintézési rendelkezés tételének és nyilvántartásba vételének részletes szabályait, 

c) az azonosítási hibából eredő kockázat és a biztonsági szintek közötti kapcsolatot, az azonosítási 
hiba bekövetkezéséből származó lehetséges kár jellege és súlyosságának mérlegelése során 
figyelembe veendő részletes szempontokat, 

d) a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások részletes követelményeit, a szabályozott 
elektronikus ügyintézési szolgáltatásnyújtás részletes eljárási rendjét, az engedélyköteles szabályozott 
elektronikus ügyintézési szolgáltatások körét, valamint a szabályozott elektronikus ügyintézési 
szolgáltatásnyújtásra vonatkozó szervezési feltételeket, 

e) a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltató által teljesítendő személyi és pénzügyi 
feltételeket, 

f) az elektronikus ügyintézési szolgáltató regisztrációjának részletes szabályait, 

g) az elektronikus fizetésekre és elszámolásokra vonatkozó részletes szabályokat. 

(4) Felhatalmazást kap az informatikáért felelős miniszter, hogy az e-közigazgatásért felelős 
miniszterrel és az igazságügyért felelős miniszterrel egyetértésben a technikai előírásokat igénylő 
szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások követelményeit rendeletben állapíthassa meg. 

(5) Felhatalmazást kap az e-közigazgatásért felelős miniszter, hogy az elektronikus ügyintézési 
szolgáltatás bejelentéséért, engedélyezéséért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét, valamint 
a díj megfizetésével, beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával kapcsolatos szabályokat az  
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adópolitikáért felelős miniszterrel és az igazságügyért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben 
állapítsa meg. 

A 2016. évi CXXI. tv. 43. § (7) bekezdés c) pontja és (8) bekezdés s) - u) pontjai módosították a Ket. 
értelmező és felhatalmazó rendelkezéseit, mert e szabályokat az Eüsztv. tartalmazza. A  Heves Megyei 
Kormányhivatal az elektronikus ügyintézést 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, ezért a 
Heves Megyei Kormányhivatal elektronikus ügyintézésére továbbra is a Ket. 2016. december 31-én 
hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni. 

A 2016. évi CXXVII. tv. 47. § e) pontja módosította a Ket. felhatalmazó rendelkezését. 
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Szupergyors Internet Program 

 
Deutsch Tamás, a Miniszterelnöki Kabinetiroda Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati 
feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztosa 2016. november 15-én 
Egerben tartott konzultációt a Szupergyors Internet Program (SZIP) keretében megvalósuló hazai 
szélessáv-fejlesztésekről. A rendezvényen a megyei települések vezetői kaphattak első kézből információt 
a Kormányzat nagyszabású hálózatfejlesztési programjáról, melynek köszönhetően 2018-ig a 
konvergencia régiókban minden magyar háztartásnak biztosítják a szélessávú, minimum 30 Mbit/s 
sebességű internet hozzáférést.  
 
A digitális fejlesztéseket összehangoló Digitális Jólét Programban kitűzött célok elérésének alapvető 
feltétele az internet széleskörű hozzáférhetőségét lehetővé tevő, az egész országot lefedő, szélessávú 
internet (legalább 30 Mbps) elérését biztosító hírközlési hálózatok megépítése. Mindez a Szupergyors 
Internet Program (a továbbiakban: SZIP), illetve a szolgáltatók által tett önerős vállalások keretében 
valósul meg 2018 év végéig. 
 
A következő két évben Magyarországon hazai és EU-s forrásokból mintegy 2350, illetve az állam és a 
szolgáltatók közötti fejlesztési megállapodások alapján önerőből 608 településen lesznek 
hálózatfejlesztési beruházások összesen mintegy 1 millió cím elérése érdekében. 
 
A digitális átalakulás elkerülhetetlen társadalmi jelenség, amely megváltoztatja az emberek életét, a 
vállalkozások működését és a közigazgatás szervezését. A településeken a szupergyors internet-elérést 
biztosító digitális infrastruktúra megépítése elsődleges fontosságú, hogy a polgárok számára a 
legmagasabb színvonalú szolgáltatások elérhetővé váljanak, illetve a fejlődést tudatosan kihasználó 
magyar munkavállalók és vállalkozások versenyképessége az ország minden pontján erősödni tudjon. 
 
Megállapítható, hogy a tulajdonosi hozzájárulások, illetve az építési engedélyek minél gördülékenyebb 
megszerzése/kiadása érdekében a jogi akadálymentesítésen túlmutatóan az érintettek közötti szoros 
együttműködésre is szükség van. 
 
Heves megyében 300 milliárd forint összértékben zajlanak nemzetgazdaságilag kiemelt, többnyire high-
tech technológiát alkalmazó beruházások.  
 
A kormányhivatal SZIP koordinátori feladatait dr. Kadlott Csaba igazgató látja el. 
 
A programmal kapcsolatos aktualitások elérhetősége: 
http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnoki-kabinetiroda/digitalis-jolet-program/szupergyors-internet-
program     
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Tájékoztatás a közintézmények számára előírt új 
energiahatékonysági kötelezettségekről 

 

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény (továbbiakban: Tv.) 11/A. §-a 2017. január 1-től 
a közintézmények tulajdonában és használatában álló, közfeladat ellátását szolgáló épület üzemeltetéséért 
és fenntartásáért felelős szervezet (a továbbiakban: közintézmény) számára több új energiahatékonysági 
kötelezettséget ír elő. 

 

A Tv. 1. § 23. pontja alapján közintézménynek a közbeszerzésekről szóló törvényben meghatározott 
ajánlatkérő szervezetek minősülnek. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(továbbiakban: Kbt.) 5. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő szervezetek:  

a) a minisztérium,  

b) a Kormány által kijelölt központi beszerző szerv,  

c) az állam, minden költségvetési szerv, a közalapítvány, a helyi önkormányzat, a helyi és országos 
nemzetiségi önkormányzat, a helyi és nemzetiségi önkormányzatok társulása, a területfejlesztési 
önkormányzati társulás, a térségi fejlesztési tanács,  

d) a 9. § (1) bekezdés h)-i) pontja szerinti jogi személyek, 

e) az a jogképes szervezet, amelyet nem ipari vagy kereskedelmi jellegű, kifejezetten közérdekű 
tevékenység folytatása céljából hoznak létre, vagy amely bármilyen mértékben ilyen tevékenységet lát el, 
feltéve, hogy e szervezet felett az a)-e) pontban meghatározott egy vagy több szervezet, az Országgyűlés 
vagy a Kormány közvetlenül vagy közvetetten meghatározó befolyást képes gyakorolni vagy működését 
többségi részben egy vagy több ilyen szervezet (testület) finanszírozza.  

 

A Kbt. 9. (1) bekezdés h)-i) ponja szerinti jogi személyek:  

h) amely felett az ajánlatkérő a saját szervezeti egységei felettihez hasonló kontrollt gyakorol, döntő 
befolyással rendelkezik annak stratégiai céljai meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős 
döntéseinek meghozatalában, valamint amelyben közvetlen magántőke-részesedés nincsen, és amely éves 
nettó árbevételének több mint 80%-a a kontrollt gyakorló ajánlatkérővel vagy az ajánlatkérő által e pont 
szerint kontrollált más jogi személlyel kötött vagy kötendő szerződések teljesítéséből származik;  

i) amely felett az ajánlatkérő más ajánlatkérőkkel közösen a saját szervezeti egységei felettihez hasonló 
kontrollt gyakorol, az ajánlatkérők közösen döntő befolyással rendelkeznek annak stratégiai céljai 
meghatározásában és működésével kapcsolatos jelentős döntéseinek meghozatalában, valamint amelyben 
közvetlen magántőke-részesedés nincsen, és amely éves nettó árbevételének több mint 80%-a a kontrollt 
gyakorló ajánlatkérővel (ajánlatkérőkkel) vagy az ajánlatkérő által e pont szerint kontrollált más jogi 
személlyel kötött vagy kötendő szerződések teljesítéséből származik. 
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A közintézmények energiahatékonysági kötelezettségei: 

 

a) Ötévente a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által elkészített és az 
energiahatékonysági tájékoztató honlapon közzétett minta szerinti energiamegtakarítási 
intézkedési tervet készítenek, amit a készítés évében március 31-ig kötelesek megküldeni a 
Nemzeti Energetikusi Hálózat területileg illetékes irodája felé. (A közintézményeknek első 
alkalommal 2017. március 31-ig kell energiamegtakarítási intézkedési tervet készíteniük.)  
 

b) Végrehajtják az energiamegtakarítási intézkedési tervet, és a teljesítésről évente jelentést 
készítenek, amit a tárgyévet követő év március 31-ig (első alkalommal 2018. március 31-ig) 
megküldenek a Nemzeti Energetikusi Hálózat – az energiahatékonyságról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet 10. melléklete szerinti – területileg 
illetékes irodája részére. 
 

c) A Nemzeti Energetikusi Hálózat által működtetett online felületen bejelentik az épületre 
vonatkozó energiafogyasztási adatokat. 
 

d) Gondoskodnak az energiahatékonysági tájékoztató honlapon közzétett módszertan alapján az 
épület használóinak energiahatékonysági szemléletformálásáról és a tárgyévet követő év 
március 31-ig készítendő éves jelentésben erről beszámolnak.  
 

e) Együttműködnek a Nemzeti Energetikusi Hálózattal.  
 

f) Feltöltik  az épületre vonatkozó, a Nemzeti Épületenergetikai Rendszerben nyilvántartott 
energetikai adatokat az online felületen elérhető Nemzeti Épületenergetikai Rendszerbe 
(https://neer.emi.hu) és együttműködnek a Nemzeti Épületenergetikai Rendszer kezelésével 
megbízott szervezettel.  

 

Az energiamegtakarítási intézkedési terv elkészítéséhez használható minta dokumentum, valamint az 
épületek használóinak energiahatékonysági szemléletformálásához alkalmazható módszertan a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által üzemeltetett honlapon került közzétételre: 
(www.enhat.mekh.hu);  

(http://enhat.mekh.hu/index.php/2017/01/24/energiamegtakaritasi-intezkedesi-tervet-kell-kesziteniuk-a-
kozintezmenyeknek/);  

(http://enhat.mekh.hu/index.php/2017/01/30/kozintezmenyt-hasznalok-energiahatekonysagi-
szemleletformalasa/).  
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A Nemzeti Energetikusi Hálózat Heves megyei irodái: 

a) Heves Megyei Kormányhivatal (3300 Eger, Kossuth L. u. 9.)  
illetékessége:  Egri Járási Hivatal,  

Bélapátfalvai Járási Hivatal,  

Füzesabonyi Járási Hivatal,  

Hevesi Járási Hivatal illetékességi területe; 

b) Gyöngyösi Járási Hivatal (3200 Gyöngyös, Fő tér 13.) 
illetékessége: Gyöngyösi Járási Hivatal,  

Pétervásárai Járási Hivatal,  

Hatvani Járási Hivatal illetékességi területe. 

A Nemzeti Energetikusi Hálózat Heves megyei ügyintézői: 

név: Németh József állami tisztviselő 

telefon: +36 36 795-180 

e-mail: nemeth.jozsef@heves.gov.hu  

 

név: Vasné Kovács Andrea állami tisztviselő 

telefon: +36 37 795-062 

e-mail: vasne.kovacs.andrea@heves.gov.hu  

 

név: Fehér Zoltán állami tisztviselő 

telefon: +36 37 795-056 

e-mail: feher.zoltan2@heves.gov.hu 

 

Energetikai pályázatokkal kapcsolatos további felvilágosítást tud nyújtani a Széchenyi Programiroda 
Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. (3300 Eger, Bródy S. u. 4.) munkatársa is: 

Fejes Richárd Zsolt tanácsadó 

Mobil: +36 30 653 02 90 

e-mail: fejes.richard.zsolt@szpi.hu 
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Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály 

Főosztályvezető: Bajzátné Farkas Mária 

Tájékoztató a Tájékoztató a Tájékoztató a Tájékoztató a     Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály tevékenységérőlPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály tevékenységérőlPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály tevékenységérőlPénzügyi és Gazdálkodási Főosztály tevékenységéről 

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály 

Cím: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. "C" épület 

Levelezési cím: 3301 Eger, Pf: 216. 

Telefon: 06 (36) 521-555 

Fax: 06 (36) 521-527 

E-mail: penzugy[kukac]heves.gov.hu 

Pénzügyi és Számviteli Osztály 

Főosztályvezető helyettes, osztályvezető: Halászné Koródi Ildikó

Cím: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. "C" épület 

Levelezési cím: 3301 Eger, Pf: 216. 

Telefon: 06 (36) 521-555 

Fax: 06 (36) 521-527 

E-mail: penzugy[kukac]heves.gov.hu 

Beruházási, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztály 

Osztályvezető: Lukács Gábor 

Cím: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. "C" épület 

Levelezési cím: 3301 Eger, Pf: 216. 

Telefon: 06 (36) 521-555 

Fax: 06 (36) 521-527 

E-mail: penzugy[kukac]heves.gov.hu 

Informatikai Osztály 

Osztályvezető: Péderi Attila 
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Beruházási, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Osztály 

Cím: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. "D" épület 

Levelezési cím: 3301 Eger, Pf.: 216. 

Telefon: 06 (36) 521-515 

Fax: 06 (36) 521-516 

E-mail: informatika[kukac]heves.gov.hu 

Támogatási és Bérgazdálkodási Osztály 

Osztályvezető: Csirkéné Tóth Zsuzsanna 

Cím: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. "C" épület

Levelezési cím: 3301 Eger, Pf.: 216. 

Telefon: 06 (36) 521-555 

Fax: 06 (36) 521-527 

E-mail: penzugy[kukac]heves.gov.h 
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Családtámogatási és fogyatékossági ellátások folyósítása 
 

2017. január 1-től a Heves Megyei Kormányhivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztálya a család- és 
fogyatékossági támogatások kifizetésében már nem illetékes, a továbbiakban ezt a feladatot országos 

szinten az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság látja el. 
 

Az országos hatáskörrel rendelkező Családtámogatási Call Center elérhetőségei az alábbiak: 
 

Elektronikus levélcím:  csaladtamogatas.eugyfel@heves.gov.hu 
 

Az egész ország területén hálózaton belüli díjjal hívható telefonszámok: 
+ 36 30 / 344-0045 
+ 36 70 / 460-9005 
+ 36 20 / 881-9535 

 

Helyi díjjal hívható megyei  telefonszámok:  

Békéscsaba + 36 (66) 529-950 

Debrecen + 36 (52) 500-270  

Eger  + 36 (36) 517-242  

Győr + 36 (96) 509-370  

Kaposvár + 36 (82) 527-010 

Kecskemét + 36 (76) 501-190 

Miskolc + 36 (46) 500-100  

Nyíregyháza + 36 (42) 509-440  

Pécs + 36 (72) 512-080 

Salgótarján + 36 (32) 521-780 

Szeged + 36 (62) 623-030  

Székesfehérvár + 36 (22) 513-650 

Szekszárd + 36 (74) 528-700  

Szolnok + 36 (56) 511-410 

Szombathely + 36 (94) 500-710  

Tatabánya + 36 (34) 512-090  

Veszprém + 36 (88) 576-390 

Zalaegerszeg + 36 (92) 549-970 
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Adók módjára behajtandó köztartozásokra vonatkozó behajtási eljárás 

 

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 161. § (1) bekezdés 2017. 
január 1. napjától hatályba lépő rendelkezése alapján változik az adók módjára behajtandó 
köztartozásokra vonatkozó behajtási eljárás.  
A fizetési kötelezettséget megállapító, nyilvántartó szerv, illetőleg a köztartozás jogosultja a fizetési 
határidő lejártát követő 15 nap elteltével elektronikus úton megkeresi az adóhatóságot behajtás végett, 
ha a köztartozás összege eléri vagy meghaladja a 10 000 forintot, az ingatlan nyilvántartási eljárás 
igazgatási szolgáltatási díja, a szabálysértési költség, esetén az 5000 forintot. A törvényi rendelkezés 
módosuló szövege alapján tehát az adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülő fizetési 
kötelezettséget megállapító, nyilvántartó szerv, illetőleg a köztartozás jogosultja (a továbbiakban: 
Megkereső) 2017. január 1. napját követően már csak elektronikus úton juttathatja el a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalhoz (a továbbiakban: NAV) az Art. 161. § rendelkezéseivel érintett megkereséseit. 
A megkereséseket a NAV által rendszeresített, és a NAV internetes honlapján 2017. január 1. napjától 
elérhető, a bevallásokkal analóg módon kezelhető adatlapon kell benyújtani.(nyomtatvány neve: 
EMEGKER).  
A benyújtás előfeltétele, hogy a Megkeresők a kapcsolódó ügyviteli folyamatokra regisztrálják magukat, 
és ennek eredményeként rendelkezzenek az Ügyfélkapu útján benyújtott megkeresés NAV általi 
befogadásához szükséges egyedi regisztrációs azonosító számmal. 
Annak érdekében, hogy 2017. január 1. napjától már zökkenőmentesen nyújthassák be elektronikus úton 
kérelmeiket, a regisztráció lebonyolítására már 2016. október 15. napjától lehetőséget biztosít a NAV. 
A regisztrációs eljárásban a Megkeresőnek meg kell jelölnie, hogy milyen jogcímen, milyen jogszabályi 
felhatalmazás alapján, és milyen szervezeti hierarchiai szinten adhat át a NAV részére hátralékos 
kötelezettséget végrehajtási eljárás lefolytatása céljából.  
A regisztráció során a NAV-nak azt kell vizsgálnia, hogy a kérelemben megadott jogcímek és az azokhoz 
kötött jogszabályi rendelkezések megfelelnek-e a hatályos jogszabályi rendelkezésekben foglaltaknak, 
illetve hogy azok köthetők-e a kérelmet benyújtóhoz, mely összefüggések megléte esetén biztosítható 
ténylegesen a megkeresői státusz. Mindezen feltételek fennállása esetén veszi fel megkeresői 
nyilvántartásába a NAV a Megkeresőt, és biztosít számára egy regisztrációs azonosító számot, mellyel a 
megkeresések benyújtásakor tudja azonosítani magát. 
A regisztrációs kérelem befogadása során a NAV nem vizsgálja, hogy a Megkereső rendelkezik-e 
Ügyfélkapus regisztrációval, azonban annak megléte a kérelem benyújtásakor már elengedhetetlen. 
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Jogi és Humánpolitikai Főosztály 

Főosztályvezető: dr. Fónagy-Virág Ákos 

Cím: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. 

Levelezési cím: 3301 Eger, Pf: 216. 

Telefon: 06 (36) 521-517 

E-mail: koordinacio[kukac]heves.gov.hu 

Humánpolitikai és Szervezési Osztály 

Cím: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. 

Levelezési cím: 3301 Eger, Pf: 216. 

Telefon: 06 (36) 521-504 

Fax: 06 (36) 521-525 

E-mail: koordinacio[kukac]heves.gov.hu 

          Koordinációs, Jogi és Perképviseleti Osztály 

       Főosztályvezető-helyettes : dr. Fekete Barbara 

                                 Cím: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. 

Levelezési cím: 3301 Eger, Pf: 216. 

Telefon: 06 (36) 521-503 

Fax: 06 (36) 521-525 

E-mail: koordinacio[kukac]heves.gov.hu 
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A közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgát szabályozó 174/2011. 
(VIII.31.) Korm. rendelet alapján  

 

Nahóczki Katalin  

szervezési referens 

 

A közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgát szabályozó 174/2011. (VIII.31.) Korm. rendelet 
rendelkezései alapján a Heves Megyei Kormányhivatal Jogi és Koordinációs Főosztály feladata a 
közigazgatási alapvizsga és konzultáció megszervezése. Az I. féléves közigazgatási alapvizsga és 
konzultáció helyszínei és időpontjai az alábbiak szerint alakul:  

 
 

Tervezett konzultáció és vizsgaidőpontok 2017. március és június közötti időszakban: 
 

2017. március 22. - közigazgatási alapvizsga 
 

2017. április 4-5-6.- közigazgatási alapvizsga konzultáció 
2017. április 19. - közigazgatási alapvizsga 

 
2017. május 9-10-11.- közigazgatási alapvizsga konzultáció 

2017. május 24. - közigazgatási alapvizsga 
 

2017. május 30-31-június 1. - közigazgatási alapvizsga konzultáció 
2017. június 8. - közigazgatási alapvizsga 

 
 

Helyszín:  
Egri Járási Hivatal, 

3300 Eger Szarvas tér 1. I. emeleti oktatóterem  
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Közigazgatási szakvizsga konzultáció és vizsgaidőpontok 
 
 

Varga Andrea 
 

képzési referens 
 
 

Képzés, vizsga 
típusa 

Időpont Képzés, vizsga díja Jelentkezési 
határidő 

Közigazgatási 
szakvizsga kötelező 
tárgyi konzultáció 

2017. március 20-24 

TK hatálya alá 
tartozóknak a 

normatíva terhére, a 
TK hatálya alá nem 

tartozóknak 77.300 Ft 

2017. március 15. 
2017. augusztus 15. 

2017. szeptember 11-
15 

Közigazgatási 
szakvizsga 

Önkormányzati 
igazgatás választott 
tárgyi konzultáció 

2017. április 27. 

2017. október 17. 

Közigazgatási 
szakvizsga 

Államigazgatás 
választott tárgyi 

konzultáció 

2017. április 28. 

2017. október 18. 

Kötelező tárgyi 
közigazgatási 
szakvizsga 

2017. április 19., 20., 
21., 24., 25. 

2017. október 9., 10., 
11., 12. 

Önkormányzati 
igazgatás választott 
tárgyi közigazgatási 

szakvizsga 

2017. május 15., 16. 

2017. november 6., 7. 

Államigazgatás 
választott tárgyi 
közigazgatási 
szakvizsga 

2017. május 17., 19. 

2017. november 8., 9. 

Ügykezelői alapvizsga 
 
 
 

2017. június 15. 
(átirányításhoz 

meghirdetett időpont) 

 
Mindenkori 

köztisztviselői 
illetményalap 70%-a 
(jelenleg 27055 Ft) 

 
- 

2017. december 14. 
(átirányításhoz 

meghirdetett időpont) 

 
- 

 

http://www.kormanyhivatal.hu/download/d/63/43000/2017%20%C3%A9vi%20I%20f%C3%A9l%C3%A9v%20-
%20vizsganapt%C3%A1r%20-%20k%C3%B6zigazgat%C3%A1s%C 3%A1i%20szakvizsga.pdf#!DocumentBrowse 
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Bürokráciacsökkentés  

tájékoztatás a kérdőíves felmérés eredményeiről  

Tóth Gábor  

koordinációs referens 

 

Az idén megszervezett nemzeti konzultáció során a Kormány az állami rezsicsökkentés és a 
közigazgatási bürokráciacsökkentés politikájának célirányos folytatása érdekében kérdezte meg az 
állampolgárok és vállalkozások véleményét. A tavaly megtartott, az állami rezsicsökkentésről szóló 
konzultáció eredményeit is felhasználva a Kormány célja továbbra is az, hogy Magyarország 
lakosait megkérdezve, az ő véleményüket meghallgatva tovább csökkentse a bürokratikus terheket. 

A 2016. július 11. és augusztus 19-e között lezajlott konzultáció során az állampolgárok a fővárosi és 
megyei kormányhivatalok főosztályai és járási hivatalai ügyfélfogadásra szolgáló helyiségeiben tölthették 
ki a kérdőíveket. Három típusú kérdőív kiosztásáról gondoskodott a Miniszterelnökség: az állampolgári 
terhek, a vállalkozói terhek, illetve a bürokratikus terhek csökkentéséről szóló kérdések szerepeltek az 
egyes nyomtatványokon. A kitöltött kérdőíveket a hivatali helyiségekben elhelyezett gyűjtődobozba 
lehetett elhelyezni, amelyeknek tartalmát a kollégák heti rendszerességgel megszámolták, és a 
feldolgozott adatokat a Jogi és Koordinációs Főosztálynak küldték tovább. 

Heves megyében összesen 12217 darab érvényesen kitöltött kérd őívet számoltunk össze. Az 
állampolgári terhek közül leginkább az ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos eljárások, a gépjárművek 
üzemeltetésével kapcsolatos eljárások, illetve az anyakönyvi kivonat kiállítására vonatkozó eljárás 
díjának csökkentését illetve eltörlését javasolták az állampolgárok. A kitöltők a megszámolt kérdőívek 
tanúsága szerint főleg a telepengedélyezési eljárások, a cégeljárás, illetve az egyéni vállalkozók 
nyilvántartásából történő hatósági bizonyítvány kiállításával kapcsolatban igénylik a vállalkozói terhek 
csökkentését. Az egyes eljárások közül a legtöbben a nyugdíjbiztosítással, a családtámogatással és a 
szociális ügyekkel kapcsolatos eljárások egyszerűsítését javasolták. 

A nemzeti konzultáció kérdőíveinek kitöltésére a hivatali helyiségek papír alapú megoldása mellett az 
interneten is lehetőség volt.  

A fővárosi és megyei kormányhivatalok által feldolgozott adatokból, valamint az interneten kitöltött 
kérdőívek adataiból a Miniszterelnökség készít az ősz folyamán kimutatást. A nemzeti konzultáció 
eredményei minden bizonnyal tükröződnek majd a jogalkotási javaslatok tartalmában is. 
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Építésügyi-, Hatósági,- Oktatási- és Törvényességi 
Felügyeleti Főosztály 

Főosztályvezető: dr. Demeter András  

Cím: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. 

Levelezési cím: 3301 Eger, Pf.: 216. 

Telefon: 06 (36) 521-531 

Fax: 06 (36) 521-526 

E-mail: 

epitesz[kukac]heves.gov.hu 
hatosag[kukac]heves.gov.hu 
oktatas[kukac]heves.gov.hu 

torvenyesseg[kukac]heves.gov.hu 

 

 
Tájékoztatás fémkereskedelmi engedélyköteles anyagok  

értékesítésével kapcsolatban 
 
Az önkormányzatok birtokában lévő, hulladékká vált fémkereskedelmi engedélyköteles agyagok 
értékesítésével kapcsolatban a helyes gyakorlat kialakítása érdekében a következőkről tájékoztatom. 

 

A fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Fémtv.) 3. § (1) – (3) bekezdése az 
alábbi rendelkezéseket tartalmazza: 

 

3. § (1) Fémkereskedőnek nem minősülő személy e törvény szerinti engedély nélkül végezheti 

a) saját tulajdonú fémkereskedelmi engedélyköteles anyag fémkereskedő részére történő értékesítését, 

b) egyéb jogszabályban meghatározott termékek vagy termékcsoportok - újrahasználata, hasznosítása 
vagy környezetkímélő ártalmatlanítása érdekében történő - visszavételét vagy visszaváltását, 

c) a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényben meghatározott érmék Magyar Nemzeti Banktól való 
felvásárlását azzal, hogy ezen érméket változatlan formában nem értékesítheti tovább. 
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(2) Az a személy, aki az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény hatálya alá tartozó 
építmények építését vagy bontását végzi, az engedély nélkül végezheti az e törvény szerinti építési vagy 
bontási tevékenységéből származó fémkereskedelmi engedélyköteles anyag felvásárlását. Az építési vagy 
bontási tevékenységéből származó és annak során tulajdonába került fémkereskedelmi engedélyköteles 
anyagot kizárólag fémkereskedő részére értékesítheti. Ha az e bekezdésben meghatározott tevékenységből 
a 3. § (5) bekezdésben meghatározott fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot teljes egészében vagy - az 
építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott - 
a tárolás helyén tartható maximális - mennyiséget kitermelte, azt az építési tevékenységet végző személy 
az értékesítést megelőzően köteles a bontás helye szerint illetékes fémkereskedelmi hatósághoz a (7) 
bekezdésben meghatározott módon bejelenteni. A bontási tevékenységéhez kapcsolódó engedélyeket 
köteles az építtető vagy a kivitelező a bontás helyén tartani és a fémkereskedelmi hatóság kérésére a 
helyszínen bemutatni. 

 

(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző gazdálkodó szervezet hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés alapján végzett tevékenysége fémkereskedelmi engedély nélkül végezhető. 

 

A Fémtv. 3. § (10) bekezdése kimondja, hogy fémkereskedőnek nem minősülő - nem természetes - 
személy fémkereskedelmi engedélyköteles anyagot kizárólag szigorú számadású anyagkísérő okmány 
birtokában szállíthat. 

 

A fémkereskedelmi tevékenységről szóló 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. 
rendelet) (12) bekezdése értelmében a Fémtv. 3. § (10) bekezdésében meghatározott okmány olyan 
szigorú számadású szállítólevél, amelyen fel kell tüntetni: 

a) a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag megnevezését, vámtarifaszámának első négy számjegyét, 
mennyiségi adatait; 

b) a feladó és címzett adatait, fémkereskedő részvétele esetén a fémkereskedelmi engedély számát is; 

c) a szállítás kezdetét és az átvétel időpontját; 

d) a szállítás rendeltetési helyét (címét, címzettjét); 

e) a felrakodás, lerakodás helyét; 

f) a fuvareszköz rendszámát. 

 

A Korm. rendelet 3. § (13) bekezdése alapján szigorú számadású szállítólevélként elfogadható az 
általános forgalmi adóról szóló törvényben meghatározott számla is, amennyiben tartalmazza a (11) 
bekezdésben és az alábbiakban meghatározott adatokat: 

a) a fémkereskedelmi engedélyköteles anyag megnevezését, vámtarifaszámának első négy számjegyét; 
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b) a fémkereskedő engedélyének (telephely engedélyének) számát, kivéve a Fémtv. 10. § (1) bekezdés c) 
pontjában meghatározott személy által történő szállítás esetét. 

A vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő értékesítési gyakorlat kialakítása érdekében kérem 
a tájékoztató levelemben foglaltak figyelembe vételét. 

 

Eger, 2017. február 14.” 

 

dr. Pajtók Gábor, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

dr. Demeter András 

Hatósági Főosztály 

főosztályvezető 
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Foglalkoztatási Főosztály 

Főosztályvezető: Fenyves Péter 

Cím: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9 

Levelezési cím: 3301 Eger Pf. 1005. 

Telefon: 06 (36) 522-700 

Fax: 06 (36) 522-769 

E-mail: fogl[kukac]heves.gov.hu 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

Az „Út a munkaerőpiacra”  

Ginop-5.1.1-15-2015-00001 munkaerő-piaci program 

forrásaiból nyújtható bérköltség- és bértámogatásokról 

 

Császár Attila 

projektmenedzser 

Munkaerő-piaci Osztály GINOP 5.1.1 

 

A munkaadók az „Út a munkaerőpiacra GINOP-5.1.1-15-2015-00001 projekt forrásából a 
foglalkoztatandó álláskereső lakcíme vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal 
foglalkoztatási osztályához benyújtott kérelem alapján bérköltség- vagy bértámogatásban 
részesülhetnek, amennyiben a projektben részt vevő álláskereső foglalkoztatását vállalják. 

A GINOP-5.1.1-15-2015-00001 projekt keretében a 25-64 év közötti nyilvántartott álláskeresők után 
igényelhető támogatás, teljes, vagy legalább napi 4 órát elérő részmunkaidőben történő 
foglalkoztatásukhoz kapcsolódóan. 
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A program célcsoportjai: 

- A nem kiemelt célcsoportba tartozó 25-64 év közötti nyilvántartott álláskeresők/szolgáltatást 
igénylők/közvetítést igénylők (1. célcsoport) 

Munkaerő-piaci szempontból előnyben részesítendők a fentiek közül a kiemelt célcsoportba tartozók, 
azaz a 

- 25-30 év közötti pályakezdő álláskeresők (2. célcsoport), 
- az alacsony iskolázottságú álláskeresők (3. célcsoport), 
- a gyermekgondozást és hozzátartozó ápolását követő újrakezdés nehézségeivel küzdő 

nyilvántartott álláskeresők (azok a nyilvántartott álláskeresők, akik a projektbe való belépést 
megelőző 12 hónapon belül terhességi-gyermekágyi segélyben/csecsemőgondozási díjban 
részesültek; illetve gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermeknevelési 
támogatásban, ápolási díjban részesültek, vagy jelenleg is részesülnek) (4. célcsoport), 

- a tartósan (legalább 6 hónapja folyamatosan) nyilvántartott álláskeresők (5. célcsoport), 
- az 50 év feletti nyilvántartott álláskeresők (6. célcsoport), 
- a közfoglalkoztatásból a versenyszférába visszavezethetők (a közfoglalkoztatásból 30 napnál nem 

régebben kilépett és nyilvántartásba vett álláskeresők) (7. célcsoport). 

A támogatások igénybevételével egyidejűleg ugyanazon személy foglalkoztatására tekintettel az 
adókedvezményekre való jogosultságok is érvényesíthetőek (Munkahelyvédelmi Akcióterv kapcsán által 
biztosított adókedvezmény stb.), de természetesen a nyújtható támogatásnál a munkáltató által 
ténylegesen megfizetett összeget kell figyelembe venni. 

 

A programban igényelhető támogatási formák 

� Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás 

A munkaerő-piaci programban a célcsoport foglalkoztatásának – priorizáltan vállalkozásnál történő – 
támogatásához az alábbi bértámogatás állapítható meg. 

„legfeljebb 8+4 70%” 

A program valamennyi célcsoportjába vont nyilvántartott álláskeresők esetében nyújtható. 

A támogatás folyósítási időtartama legfeljebb 8 hónap lehet, a támogatási időtartam felével megegyező 
támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség előírása mellett. 

A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bér és a ténylegesen kifizetésre kerülő szociális 
hozzájárulási adó legfeljebb 70 %-a. 

 

A foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás szigorú jogi szabályozásából következően ügyelni 
szükséges arra, hogy a támogatás kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. 
cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetőnek 
nyilvánításáról szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet) I. fejezet 1. 
cikk f) pontjában, illetve a III. fejezet 6. szakasz 32. és 33. cikkben foglaltakkal összhangban nyújtható, 
másként (de minimis támogatásként) nem. 
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� Bérköltség támogatás 

A projektben három konstrukcióban nyújtható bérköltség támogatás.  

A bérköltség támogatások csak de minimis támogatásként nyújthatók, tehát a támogatott vállalkozásokra 
nézve az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű 
támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet 
rendelkezéseit kell alkalmazni. (A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására 
vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) 
Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés b) pontja kizárja, ezért a programban nem nyújtható de minimis 
támogatás elsődleges mezőgazdasági termeléshez). 

„legfeljebb 90 nap” 

A programba vont 25-30 év közötti álláskeresők, alacsony iskolai végzettségűek, a gyermekgondozást és 
hozzátartozó ápolását követő újrakezdés nehézségeivel küzdő nyilvántartott álláskeresők, a tartósan 
álláskeresők és az 50 év feletti álláskeresők esetében nyújtható. 

Munkatapasztalat-szerzés céljából nyújtható bérköltség támogatás, legfeljebb 90 napra, a 
munkaviszonyban foglalkoztatott személy munkabére és szociális hozzájárulási adója legfeljebb száz 
százalékának megfelelő összegű támogatásával. 

„legfeljebb 8+4 70%” 

A program valamennyi célcsoportjába vont nyilvántartott álláskeresők esetében nyújtható. 

A támogatás folyósítási időtartama legfeljebb 8 hónap lehet, a támogatási időtartam felével megegyező 
támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség előírása mellett. 

A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bér és a ténylegesen kifizetésre kerülő szociális 
hozzájárulási adó legfeljebb 70 %-a. 

„legfeljebb 8+4 100%” 

Az alacsony iskolai végzettségűek, az 50 év felettiek és a közfoglalkoztatásból kilépettek esetében 
nyújtható. 

A támogatás folyósítási időtartama legfeljebb 8 hónap lehet, a támogatási időtartam felével megegyező 
támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség előírása mellett. 

A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bér és a ténylegesen kifizetésre kerülő szociális 
hozzájárulási adó legfeljebb 100 %-a. 

 

� Munkába járáshoz kapcsolódó utazás költségeinek megtérítése 

A programrésztvevő és az őt foglalkoztató munkaadó részére a támogatott foglalkoztatás teljes időtartama 
alatt megtéríthető a munkába járással kapcsolatosan felmerülő helyközi utazási költség 100 %-a.  

 

A támogatási formákkal, a támogatások elnyeréséhez szükséges további feltételekkel kapcsolatosan 
felvilágosítást az illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályai nyújtanak. 
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Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 

3300 Eger, Klapka u. 9. 

Lovasi Gábor Tel.: (06-36) 512-171 

Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 

3200 Gyöngyös, Vezekényi u. 24. 

Major Anita Tel.: (06-37) 505-445 

Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 

3000 Hatvan, Balassi B. u. 12. 

Szmulai Péter Tel.:(06-37) 341-301/29 

Heves Megyei Kormányhivatal Hevesi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 

3360 Heves, Dobó I. út 3. 

Grimplinyi Gábor Tel.: (06-36) 545-656 

Heves Megyei Kormányhivatal Füzesabonyi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 

3390 Füzesabony, Rákóczi út 24. 

Tóth Katalin Tel.: (06-36) 341-301 

Heves Megyei Kormányhivatal Pétervásárai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 

3250 Pétervására, Keglevich u. 1. 

Kovács Eszter Tel.: (06-36) 368-218 
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Feltételek Foglalkoztatás b ővítését szolgáló támogatás 
(legfeljebb 8+4 hó) 

Bérköltség támogatások 

legfeljebb 90 nap (munkatapasztalat-szerzés) legfeljebb 8+4 hó - 70% legfeljebb 8+4 hó - 100% 

Megcélzott célcsoport 
GINOP-5.1.1-15 munkaerő-piaci program minden 

célcsoportja (kivéve az 1. ccs. nem álláskeresőként 
nyilvántartottak). 

GINOP-5.1.1-15 munkaerő-piaci program kiemelt 
célcsoportjai közül: 

2. ccs.; 3. ccs.; 4. ccs.; 5. ccs.; 6. ccs. 

GINOP-5.1.1-15 munkaerő-piaci program minden 
célcsoportja (kivéve az 1. ccs. nem 
álláskeresőként nyilvántartottak). 

GINOP-5.1.1-15 munkaerő-piaci program kiemelt 
célcsoportjai közül:  

3. ccs.; 6. ccs.; 7. ccs. 

Általános szabály 

Kizárólag az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos 

támogatási kategóriáknak a belső piaccal 
összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 
651/2014/EU bizottsági rendelet (általános 

csoportmentességi rendelet ) I. fejezet 1. cikk f) 
pontjában, illetve a III. fejezet 6. szakasz 32. és 33. 

cikkben foglaltakkal összhangban nyújtható, másként 
(de minimis támogatásként) nem 

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 
108. cikkének a csekély összegű (de minimis ) 
támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. 
december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet 

rendelkezéseit kell alkalmazni. (A 2014-2020 
programozási időszakra rendelt források 

felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi 
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 

255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés b) 
pontja kizárja, ezért a programban nem nyújtható de 

minimis támogatás elsődleges mezőgazdasági 
termeléshez.) 

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
107. és 108. cikkének a csekély összegű (de 
minimis ) támogatásokra való alkalmazásáról 

szóló 2013. december 18-i 1407/2013/EU 
bizottsági rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(A 2014-2020 programozási időszakra rendelt 
források felhasználására vonatkozó uniós 

versenyjogi értelemben vett állami támogatási 
szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. 

rendelet 19. § (2) bekezdés b) pontja kizárja, ezért 
a programban nem nyújtható de minimis 
támogatás elsődleges mezőgazdasági 

termeléshez.) 

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 
108. cikkének a csekély összegű (de minimis ) 
támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. 
december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet 

rendelkezéseit kell alkalmazni. (A 2014-2020 
programozási időszakra rendelt források 

felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi 
értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 

255/2014. (X.10.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés b) 
pontja kizárja, ezért a programban nem nyújtható de 

minimis támogatás elsődleges mezőgazdasági 
termeléshez.) 

Támogatás mértéke A munkabér és a ténylegesen fizetendő szociális 
hozzájárulási adó legfeljebb 70%-a 

A munkabér és a ténylegesen fizetendő szociális 
hozzájárulási adó 100 százaléka 

A munkabér és a ténylegesen fizetendő szociális 
hozzájárulási adó legfeljebb 70%-a 

A munkabér és a ténylegesen fizetendő szociális 
hozzájárulási adó 100 százalékos megtérítése, 

legfeljebb a minimálbér kétszerese és annak szociális 
hozzájárulási adója mértékéig. 

Támogatás id őtartama  A folyósítási időtartama legfeljebb 8 hónap  Legfeljebb 90 nap A folyósítási időtartama legfeljebb 8 hónap  A folyósítási időtartama legfeljebb 8 hónap  

Továbbfoglalkoztatási kötelezettség A folyósítási időtartam 50 %-nak megfelelő támogatás 
nélküli továbbfoglalkoztatás 

Nincs A folyósítási időtartam 50 %-nak megfelelő 
támogatás nélküli továbbfoglalkoztatás 

A folyósítási időtartam 50 %-nak megfelelő támogatás 
nélküli továbbfoglalkoztatás 

Mérlegelés 

Priorizáltan vállalkozások részére. 
Előny:  

- a támogatás nem előzőleg a munkáltatónál már 
foglalkoztatott személy ismételt foglalkoztatásához  

- korábbi támogatott foglalkoztatás esetében a 
követően a fogl-i kötelezettség lejártát követően is 

tovább foglalkoztatott 

Nem nyújtható a munkáltatónál közvetlenül 
megelőzően foglalkoztatott személy ismételt 

foglalkoztatásához. 
Előny:  

- korábbi támogatott foglalkoztatás esetében a 
követően a fogl-i kötelezettség lejártát követően is 

tovább foglalkoztatott 

Priorizáltan vállalkozások részére. 
Előny:  

- a támogatás nem előzőleg a munkáltatónál már 
foglalkoztatott személy ismételt foglalkoztatásához  

- korábbi támogatott foglalkoztatás esetében a 
követően a fogl-i kötelezettség lejártát követően is 

tovább foglalkoztatott 

Priorizáltan vállalkozások részére. 
Előny:  

- a támogatás nem előzőleg a munkáltatónál már 
foglalkoztatott személy ismételt foglalkoztatásához  

- korábbi támogatott foglalkoztatás esetében a 
követően a fogl-i kötelezettség lejártát követően is 

tovább foglalkoztatott 

Speciális feltételek 

Munkavállaló 
Az Flt. 16. §-ában és a 6/1996. (VII. 16.) MÜM rendelet 

11. §-ában foglalt rendelkezések alapján hátrányos 
helyzet vizsgálata + álláskeresőként való nyilvántartás 

Az Flt. 19/B. § (3) bekezdésében és a 6/1996. (VII. 16.) 
MÜM rendelet 11/A. §-ában foglalt szabályok 

figyelembe vétele. 
Programkonstrukciós szempontból: álláskeresőként 

történő nyilvántartás. 

Az Flt. 19/B. § (3) bekezdésében és a 6/1996. (VII. 
16.) MÜM rendelet 11/A. §-ában foglalt szabályok 

figyelembe vétele. 
Programkonstrukciós szempontból: 

álláskeresőként történő nyilvántartás. 

Az Flt. 19/B. § (3) bekezdésében és a 6/1996. (VII. 16.) 
MÜM rendelet 11/A. §-ában foglalt szabályok 

figyelembe vétele. 
Programkonstrukciós szempontból: álláskeresőként 

történő nyilvántartás. 

Munkáltató 

A támogatással érintett személy felvétele a munkaadó 
munkavállalói létszámának nettó növekedését 

eredményezze a kérelem benyújtását megelőző 12 
hónap átlagos statisztikai létszámához  viszonyítva. 

 
A támogatás iránti kérelem benyújtását megelőző 
tizenkét hónapban munkavállaló munkaviszonyát 

működési körében felmerül ő okból felmondással 
nem szüntette meg.  

 
Az általa foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyát 

a foglalkoztatási kötelezettség időtartama alatt 
működési körében felmerül ő okból felmondással 
nem szünteti meg , továbbá a támogatással érintett 

munkavállaló munkaviszonya közös megegyezéssel 
sem szűnik meg . 

A támogatással érintett személy munkaadónál történő 
felvétele a kérelem benyújtását megelőző 6 havi 
átlagos statisztikai létszámhoz  viszonyítva a 

munkavállalói létszám növekedését eredményezze. 
 

A munkaadónak vállalnia szükséges, hogy próbaid őt 
nem köt ki , valamint a foglalkoztatási kötelezettség 
alatt közös megegyezéssel nem szünteti meg  a 

résztvevő munkaviszonyát, valamint hogy a 
foglalkoztatási kötelezettség alatt a munkaadó 

működésével összefügg ő okból történ ő 
felmondással nem szünteti me g a résztvevő, illetve a 
vele azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott 

munkavállalók munkaviszonyát. 

A támogatással érintett személy munkaadónál 
történő felvétele a kérelem benyújtását megelőző 

6 havi átlagos statisztikai létszámhoz  
viszonyítva a munkavállalói létszám növekedését 

eredményezze. 
 

A munkaadónak vállalnia szükséges, hogy a 
foglalkoztatási kötelezettség alatt közös 

megegyezéssel nem szünteti meg  a résztvevő 
munkaviszonyát, valamint hogy a foglalkoztatási 
kötelezettség alatt a munkaadó működésével 

összefügg ő okból történ ő felmondással nem 
szünteti meg  a résztvevő, illetve a vele azonos 

vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott 
munkavállalók munkaviszonyát. 

A támogatással érintett személy munkaadónál történő 
felvétele a kérelem benyújtását megelőző 6 havi 
átlagos statisztikai létszámhoz  viszonyítva a 

munkavállalói létszám növekedését eredményezze. 
 

A munkaadónak vállalnia szükséges, hogy a 
foglalkoztatási kötelezettség alatt közös 

megegyezéssel nem szünteti meg  a résztvevő 
munkaviszonyát, valamint hogy a foglalkoztatási 
kötelezettség alatt a munkaadó működésével 

összefügg ő okból történ ő felmondással nem 
szünteti meg  a résztvevő, illetve a vele azonos vagy 
hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállalók 

munkaviszonyát. 

Más támogatási elemmel kombinálható-
e? 

Munkatapasztalat-szerzést célzó, legfeljebb 90 napos 
bérköltség támogatás, illetve képzési támogatás után is 

nyújtható 

Képzési támogatás után is nyújtható, illetve utána 
foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás (legfeljebb 
8+4 70%), vagy legfeljebb 8+4 hó - 70 %-os bérköltség 

támogatás is adható 

Munkatapasztalat-szerzést célzó, legfeljebb 90 
napos bérköltség támogatás, illetve képzési 

támogatás után is nyújtható 

Képzési támogatás után is nyújtható, egyéb bérjellegű 
támogatással nem kombinálható. 
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TÁJÉKOZTATÓ 

Az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló 

GINOP 5.2.1-14-2015-00001 munkaerő-piaci program 

forrásaiból nyújtható bérköltség- és bértámogatásokról 
 

Az Ifjúsági Garancia Rendszer bevezetésével hazánk is vállalta, hogy a 25 év alatti fiataloknak a munka 
illetve tanulás világába történő be- vagy visszajutáshoz konkrét lehetőség felajánlását garantálja, 
meghatározott időtartamon belül. A fiatalok számára országosan egységesen a járási/kerületi hivatalok 
foglalkoztatási osztályai szolgálnak az Ifjúsági Garancia Rendszerébe való belépési pontként. 

Cél: a munka illetve tanulás világába történő be- vagy visszajutás. 

Célcsoport: a 25 év alatti (betöltött 15 év és még nem betöltött 25 év) sem nem tanuló, sem nem dolgozó 
fiatalok. 

Közöttük kiemelten a legalább 4 hónapja álláskeresőként nyilvántartott — az Flt. 58. § (5) d) szerint 
nyilvántartott— fiatalok, kiknek esetében cél, hogy 4 hónapon belül történjék meg számukra valamilyen 
konkrét lehetőség felajánlása foglalkoztatásra vagy tanulásra. 

A bevonási feltételeknek a bevonás időpontjában kell fennállnia. 

Tájékoztatásul jelezzük, hogy a jogszabályok szerint: 

− álláskereső az, aki 
1. a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik (a munka törvénykönyvéről 

szóló 2012. évi I. törvény alapján munkaviszonyt létesíthet) és 
2. oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat és 
3. öregségi nyugdíjra nem jogosult, valamint rehabilitációs járadékban, megváltozott 

munkaképességű személyek ellátásaiban nem részesül és 
4. az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és 

egyéb kereső tevékenységet sem folytat és 
5. elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási szervvel együttműködik és 
6. akit az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart, 

− valamint jelezzük, hogy a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. 
évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 54. § (9) f) pontjában rögzített, hogy a nyilvántartott 
álláskereső együttműködési kötelezettségei arra is kiterjednek (amellett, hogy például megfelelő 
képzést, szolgáltatást, állásajánlatot köteles elfogadni), hogy részt vesz a megfelelő munkahelyhez 
jutást elősegítő munkaerő-piaci programban. Az álláskeresőként való nyilvántartásba vételről, 
valamint a nyilvántartásból való törlésről szóló 2/2011. (I. 14.) NGM rendelet 2.§ (6) bekezdése 
kimondja, hogy az Flt. 54. § (9) bekezdés f) pontjában meghatározott munkaerő-piaci programon az 
európai uniós forrásból megvalósuló programokat is érteni kell.  
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Amennyiben a célcsoportba tartozó fiatal e számára megfelelő projektben való részvételt visszautasítja, az 
Flt. 58.§ (5) d) pontja alapján ez az együttműködési kötelezettsége megszegését jelenti, ami az álláskereső 
nyilvántartásból való törléséhez vezet az Flt. 54.§ (14) bekezdés e) pontja szerint. 

továbbá jelezzük, hogy az Ifjúsági Garancia Rendszer olyan ajánlat megtételére törekszik, ami tartósan 
előmozdíthatja a támogatás nélküli munka, illetve a tanulás világába történő be- illetve visszailleszkedést, 
és azt, hogy a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 
54. § (10a) bekezdése alapján a 25. életév betöltéséig nem kötelező elfogadni aközfoglalkoztatási 
jogviszonyban történő foglalkoztatás felajánlását és annak visszautasítása miatt nem törölhető a fiatal az 
álláskeresők nyilvántartásából. (Közfoglalkoztatás felajánlása csak a fiatal írásos kérelmére történhet.) 

A járási hivatal és a fiatal közös elképzelése alapján kerül sor a közös lépéseket tartalmazó Ifjúsági 
Garancia megállapodás aláírására, ebben a dokumentumban rögzítik az elérendő cél érdekében 
eltervezetteket és a vállalt kötelezettségeket. 

A résztvevő és a járási hivatal, annak érdekében, hogy a fiatalnak tett ajánlat megvalósulhasson, s ezáltal 
a munkaerő-piaci integráció is mihamarabb bekövetkezzen, további támogatásokban (például támogatott 
képzésben, támogatott foglalkoztatásban, vállalkozóvá válási támogatásban, munkába járás 
támogatásában, lakhatási támogatásban) és azok megvalósítását elősegítő szolgáltatásokban is 
megállapodhatnak. Ezek támogatása az Ifjúsági Garancia (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív 
Program 5.2.1-14) munkaerő-piaci programból lehetséges, az abba való bevonási feltételek fennállása 
esetén. 

A munkaadók az Ifjúsági Garancia-GINOP-5.2.1-14-2015-00001 projekt forrásából a 
foglalkoztatandó fiatal lakcíme vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási 
osztályához benyújtott kérelem alapján bérköltség- vagy bértámogatásban részesülhetnek, 
amennyiben a projektben részt vevő álláskereső foglalkoztatását vállalják. 

A GINOP-5.2.1-14-2015-00001 projekt keretében az Ifjúsági Garancia Rendszerbe bevont 25 év alatti 
(15-24 év közötti) nem tanuló, nem dolgozó, álláskeresőként regisztrált fiatalok után igényelhető 
támogatás, teljes, vagy legalább napi 4 órát elérő részmunkaidőben történő foglalkoztatásukhoz 
kapcsolódóan. 

A támogatások igénybevételével egyidejűleg ugyanazon személy foglalkoztatására tekintettel az 
adókedvezményekre való jogosultságok is érvényesíthetőek (Munkahelyvédelmi Akcióterv kapcsán által 
biztosított adókedvezmény stb.), de természetesen a nyújtható támogatásnál a munkáltató által 
ténylegesen megfizetett összeget kell figyelembe venni. 

A programban igényelhető támogatási formák 

� Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás 

A munkaerő-piaci programban a célcsoport foglalkoztatásának – priorizáltan vállalkozásnál történő – 
támogatásához az alábbi bértámogatás állapítható meg. 

„legfeljebb 8+4” 

A támogatás folyósítási időtartama legfeljebb 8 hónap lehet, a támogatási időtartam felével megegyező 
támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség előírása mellett. 

A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bér és a ténylegesen kifizetésre kerülő szociális 
hozzájárulási adó legfeljebb 70 %-a. 
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A foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás szigorú jogi szabályozásából következően ügyelni 
szükséges arra, hogy a támogatás kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. 
cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetőnek 
nyilvánításáról szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet) I. fejezet 1. 
cikk f) pontjában, illetve a III. fejezet 6. szakasz 32. és 33. cikkben foglaltakkal összhangban nyújtható, 
másként (de minimis támogatásként) nem. 

� Bérköltség támogatás 

A projektben három konstrukcióban nyújtható bérköltség támogatás.  

 

„legfeljebb 90 nap” 

Munkatapasztalat-szerzés céljából nyújtható bérköltség támogatás, legfeljebb 90 napra, a 
munkaviszonyban foglalkoztatott személy munkabére és szociális hozzájárulási adója legfeljebb száz 
százalékának megfelelő összegű támogatásával. 

„legfeljebb 10+5” 

Csak a programba lépéskor alacsony iskolázottságú fiataloknak nyújtható. 

A támogatás folyósítási időtartama legfeljebb 10 hónap lehet, a támogatási időtartam felével megegyező 
támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség előírása mellett. 

A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bér és a ténylegesen kifizetésre kerülő szociális 
hozzájárulási adó legfeljebb 100 %-a (legfeljebb a minimálbér másfélszerese és annak szociális 
hozzájárulási adója erejéig). 

„legfeljebb 6+3” 

A nem alacsony iskolázottságú fiatalok esetében nyújtható. 

A támogatás folyósítási időtartama legfeljebb 6 hónap lehet, a támogatási időtartam felével megegyező 
támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség előírása mellett. 

A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bér és a ténylegesen kifizetésre kerülő szociális 
hozzájárulási adó legfeljebb 100 %-a (legfeljebb a minimálbér másfélszerese és annak szociális 
hozzájárulási adója erejéig). 

� Munkába járáshoz kapcsolódó utazás költségeinek megtérítése 

A programrésztvevő és az őt foglalkoztató munkaadó részére a támogatott foglalkoztatás teljes időtartama 
alatt megtéríthető a munkába járással kapcsolatosan felmerülő helyközi utazási költség  100 %-a.  

 

A támogatási formákkal, a támogatások elnyeréséhez szükséges további feltételekkel kapcsolatosan 
felvilágosítást az illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályai nyújtanak. 
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Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 

3300 Eger, Klapka u. 9., ig.eger@heves.gov.hu 

Prokaj Ádám Tel.: (06-36) 512-158 

Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 

3200 Gyöngyös, Vezekényi u. 24., ig.gyongyos@heves.gov.hu 

Tóthné Király Krisztina Tel.: (06-37) 505-445 

Heves Megyei Kormányhivatal Hatvani Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 

3000 Hatvan, Balassi B. u. 12., ig.hatvan@heves.gov.hu 

Oláh Mónika Tel.:(06-37) 341-301/19 

Heves Megyei Kormányhivatal Hevesi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 

3360 Heves, Dobó I. út 3., ig.heves@heves.gov.hu 

Lányiné Magyar Noémi Tel.: (06-36) 545-651 

Heves Megyei Kormányhivatal Füzesabonyi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 

3390 Füzesabony, Rákóczi út 24., ig.fuzesabony@heves.gov.hu 

Orsó Csabáné Tel.: (06-36) 341-301 

Heves Megyei Kormányhivatal Pétervásárai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 

3250 Pétervására, Keglevich u. 1., ig.petervasara@heves.gov.hu 

Czene Éva Tel.: (06-36) 368-218 

 

 

Ifjúsági Garancia Rendszer szempontjából releváns programok 

 

Gyakornoki program pályakezdők támogatására (5.2.4) 

A gyakornoki program célja a közvetlen munkahelyteremtés: a szakképesítéssel rendelkező fiatalok korai 
munkahelyi tapasztalathoz segítése, foglalkoztathatóságuk növelése. 

A GINOP 5.2.4 „Gyakornoki program pályakezdők támogatására” c. pályázat keretében azon mikro-, kis-
és középvállalkozások projektjei támogathatók amelyek szakképesítéssel rendelkező fiatalok 
alkalmazását vállalják. A pályázat keretében a felvett gyakornok utáni bérre és járulékokra, az őket 
betanító munkahelyi mentor bérpótlékára, illetve eszközbeszerzésre igényelhető támogatás.  
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A gyakornokkal szemben támasztott követelmény, hogy regisztrált alanya legyen az Ifjúsági Garancia 
Rendszernek. 

A GINOP 5.2.5 „Gyakornoki program – Támogató szolgáltatások” c. kiemelt projekt végrehajtása során 
történik a fiatalok és gazdálkodó szervezetek körében a GINOP-5.2.4 Gyakornoki program ismertségének 
minél szélesebb körű elterjesztése és programba történő bevonásuk támogatása a szakképzési 
centrumokon keresztül. 

Tekintettel arra, hogy a GINOP 5.2.5 „Gyakornoki program - Támogató szolgáltatások” konstrukció 
tavasszal, illetve a GINOP 5.2.4 „Gyakornoki program pályakezdők támogatására” pályázat 
megvalósítása az év derekától megkezdődik, a fiatalokat erről a lehetőségről is szükség lesz tájékoztatni, 
illetve ehhez kapcsolódóan szorosan együtt kell működni a programot megvalósító szakképzési 
centrumokkal és a program iránt érdeklődő vállalkozásokkal.  

A programokról részletesen azok 2016. február 3-án megjelent tervezési felhívásaiból lehet tájékozódni 
az alábbi linkeken: 

https://www.palyazat.gov.hu/node/57559 

https://www.palyazat.gov.hu/node/57555 

 

Fiatalok vállalkozóvá válása (5.2.2) 

A potenciális fiatal vállalkozók az első komponens keretében nyújtott képzési programok teljesítésével 
kaphatják meg a vállalkozásindításhoz szükséges kompetenciákat, ismereteket, képessé válhatnak 
előkészíteni önfoglalkoztatóvá vagy vállalkozóvá válásuk lépéseit. A támogató szolgáltatásokon keresztül 
segítséget kapnak üzleti tervük összeállításához, illetve az indítási időszakban tanácsadás és mentorálás 
keretében kiemelt segítséget kapnak. A konstrukció keretében kerül sor az üzleti készségfejlesztésben 
tapasztalt és megfelelő referenciákkal rendelkező szolgáltató, képző, mentoráló szervezet(ek) 
kiválasztására, a támogató háttér kialakítására és a program teljes futamideje alatt történő folyamatos 
működtetésére.  A vállalkozás induló költségeinek támogatására az 5.2.3 konstrukcióban pályázhatnak. 

 

Fiatalok vállalkozóvá válása - Vállalkozás indítási költségeinek támogatása (5.2.3) 

A potenciális fiatal vállalkozók az első komponens keretében nyújtott képzési programok teljesítésével 
kaphatják meg a vállalkozásindításhoz szükséges kompetenciákat, ismereteket, képessé válhatnak 
előkészíteni önfoglalkoztatóvá vagy vállalkozóvá válásuk lépéseit. A támogató szolgáltatásokon keresztül 
segítséget kapnak üzleti tervük összeállításához, illetve az indítási időszakban tanácsadás és mentorálás 
keretében kiemelt segítséget kapnak. A konstrukció keretében kerül sor az üzleti készségfejlesztésben 
tapasztalt és megfelelő referenciákkal rendelkező szolgáltató, képző, mentoráló szervezet(ek) 
kiválasztására, a támogató háttér kialakítására és a program teljes futamideje alatt történő folyamatos 
működtetésére. A vállalkozás induló költségeinek támogatására az 5.2.3 konstrukcióban 
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Feltételek 
Foglalkoztatás b ővítését szolgáló 

támogatás (legfeljebb 8+4) 

Bérköltség támogatások 

legfeljebb 90 nap legfeljebb 6+3 legfeljebb 10+5 

Megcélzott célcsoport GINOP 5.2.1-14-2015-00001 célcsoport 
GINOP 5.2.1-14-2015-00001 

célcsoport 
GINOP 5.2.1-14-2015-00001 célcsoport 

- nem alacsony iskolai végzettségű 

GINOP 5.2.1-14-2015-00001 célcsoport 
- alacsony iskolai végzettségű (ISCED1 és 

ISCED2) 

Általános szabály 

Kizárólag az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 107. és 108. cikke 

alkalmazásában bizonyos támogatási 
kategóriáknak a belső piaccal 

összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 
651/2014/EU bizottsági rendelet (általános 
csoportmentességi rendelet ) I. fejezet 1. 

cikk f) pontjában, illetve a III. fejezet 6. 
szakasz 32. és 33. cikkben foglaltakkal 
összhangban nyújtható, másként (de 

minimis támogatásként) nem 

Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 107. és 108. cikkének a 

csekély összegű (de minimis ) 
támogatásokra való alkalmazásáról 

szóló 2013. december 18-i 
1407/2013/EU bizottsági rendelet 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Az Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 107. és 108. cikkének a 

csekély összegű (de minimis ) 
támogatásokra való alkalmazásáról 

szóló 2013. december 18-i 
1407/2013/EU bizottsági rendelet 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
107. és 108. cikkének a csekély összegű (de 
minimis ) támogatásokra való alkalmazásáról 

szóló 2013. december 18-i 1407/2013/EU 
bizottsági rendelet rendelkezéseit kell 

alkalmazni. 

Támogatás mértéke 
A munkabér és a ténylegesen fizetendő 

szociális hozzájárulási adó legfeljebb 70%-
a 

A munkabér és a ténylegesen 
fizetendő szociális hozzájárulási 

adó 100 százaléka 

A munkabér és a ténylegesen fizetendő 
szociális hozzájárulási adó 100 

százaléka legfeljebb a minimálbér 
(ISCED 3-8 kategóriába tartozók esetén 
a garantált bérminimum) másfélszerese 
és annak szociális hozzájárulási adója 

erejéig 

A munkabér és a ténylegesen fizetendő 
szociális hozzájárulási adó 100 százalékos 

megtérítése, legfeljebb a minimálbér 
másfélszerese és annak szociális hozzájárulási 

adója erejéig 

Támogatás id őtartama A folyósítási időtartama legfeljebb 8 hónap  Legfeljebb 90 nap Legfeljebb 6 hónap Legfeljebb 10 hónap 

Továbbfoglalkoztatási kötelezettség 
A folyósítási időtartam 50 %-nak megfelelő 

támogatás nélküli továbbfoglalkoztatás 
Nincs 

A folyósítási időtartam 50 %-nak 
megfelelő támogatás nélküli 

továbbfoglalkoztatás 

A folyósítási időtartam 50 %-nak megfelelő 
támogatás nélküli továbbfoglalkoztatás 

Speciális 
feltételek 

Munkavállaló 

Az Flt. 16. §-ában és a 6/1996. (VII. 16.) 
MÜM rendelet 11. §-ában foglalt 

rendelkezések alapján hátrányos helyzet 
vizsgálata + álláskeresőként való 

nyilvántartás 

Álláskeresőként való nyilvántartás Álláskeresőként való nyilvántartás Álláskeresőként való nyilvántartás 

Munkáltató 

A támogatással érintett személy felvétele a 
munkaadó munkavállalói létszámának 
nettó növekedését eredményezze a 

kérelem benyújtását megelőző 12 hónap 
átlagos statisztikai létszámához viszonyítva 

A támogatással érintett személy 
munkaadónál történő felvétele a 
kérelem benyújtását megelőző 6 

havi átlagos statisztikai létszámhoz 
viszonyítva a munkavállalói létszám 

növekedését eredményezze 

A támogatással érintett személy 
munkaadónál történő felvétele a 

kérelem benyújtását megelőző 6 havi 
átlagos statisztikai létszámhoz 

viszonyítva a munkavállalói létszám 
növekedését eredményezze 

A támogatással érintett személy munkaadónál 
történő felvétele a kérelem benyújtását 

megelőző 6 havi átlagos statisztikai létszámhoz 
viszonyítva a munkavállalói létszám 

növekedését eredményezze 

Más támogatási elemmel kombinálható-e? 
Munkatapasztalat-szerzést célzó, legfeljebb 

90 napos bérköltség támogatás, illetve 
képzési támogatás után is nyújtható 

Képzési támogatás után is 
nyújtható, illetve utána 

foglalkoztatás bővítését szolgáló 
támogatás (legfeljebb 8+4) adható 

Képzési támogatás után is nyújtható Képzési támogatás után is nyújtható 
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TÁJÉKOZTATÓ 
A TOP-5.1.1-15-HE1-2016-00001 azonosító számú „Heves Megyei Foglalkoztatási Paktum a megyei 

foglalkoztatás fellendítésére” munkaerő-piaci projekt / TOP-6.8.2-15-EG1-2016-00001 azonosító 
számú „Eger Megyei Jogú Város foglalkoztatási paktuma” munkaerő-piaci projekt / TOP-5.1.2-15 

azonosító számú munkaerő-piaci projekt 
 
A TOP-5.1.1/6.8.2/5.1.2 projektek olyan foglalkoztatási és gazdaságfejlesztési kezdeményezések, 
megállapodások-együttműködések (paktumok), amelyek célja a gazdasági élet helyi, térségi viszonyait 
ismerő szereplőinek, az államnak, önkormányzatnak, a vállalkozásoknak, továbbá a civil szféra 
képviselőinek összefogása, a gazdaság és a munkaerő-piac fellendítése érdekében. 
Hosszú távú cél: 

•  A térségi és a helyi foglalkoztatási- és gazdasági programok kidolgozásával, megvalósításával 
hozzájárulni az Európa 2020 Stratégia által a foglalkoztatás területére megfogalmazott 
célkitűzések teljesüléséhez (biztosítani kell, hogy a 20–64 évesek körében a foglalkoztatottság 
aránya elérje a 75%-ot, a munkaerő-piaci részvétel növelése és a strukturális munkanélküliség 
csökkentése, a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő, képzett munkaerő, a munkaminőség 
fokozása és az egész életen át tartó tanulás ösztönzése) 

 
Paktumok: 
Olyan megyei, helyi foglalkoztatási és gazdasági együttműködések, amelyek célja a tartós, fenntartható, 
(lehetőleg) piaci alapokon működő foglalkoztatás. 
 
A Foglalkoztatási Paktumok létrejöttének kereteit a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program (TOP) felhívásai biztosítják: 

• TOP-5.1.1-15 
Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglakoztatási-gazdaságfejlesztési 
együttműködések 

• TOP-5.1.2-15 
Helyi foglalkoztatási együttműködések 

• TOP-6.8.2-15 
Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében 

 
A fejlesztések két szinten kerülnek megvalósításra: megyei és helyi szinten. A támogatás célja, hogy 
megyei szinten is és országosan is egy átfogó paktum-rendszer jöjjön létre, melynek alapjait a helyi 
megállapodások alkotják.  
Területi lehatárolás: 

• A megye és a megyei jogú város paktuma területileg nem fedheti le egymást 
• A megye és a helyi paktumok között nincs területi lehatárolás  

 
Paktumok feladatai 

- legfontosabb a munkahelyek feltárása  
- a megyéken belüli „rejtett tartalékok” felfedése  
- a munkaerő kereslet és kínálat összehangolása 

 
„Keresletvezérelt” program 

- A konzorciumot alkotó önkormányzatok, az együttműködésbe bevont vállalkozások, szervezetek 
fogalmazzák meg a munkaerő-kereslet iránti igényeket 

- Cél: valós munkaerőigények keletkezzenek 
- A fentiek szerinti reális igények alapján történik a képzés, a támogatással való elhelyezés 
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A program célcsoportjai a hátrányos helyzetűek:  
 
1. Alacsony iskolai végzettségűek (legfeljebb általános iskolai végzettség) 
2. 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők 
3. 50 év felettiek 
4. GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő 
felnőttek 
5. Foglalkoztatás helyettesítő támogatásban részesülők 
6. Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek  
7. Megváltozott munkaképességű személyek 
8. Roma nemzetiséghez tartozó személyek 
9. Inaktívak 
10. (Közfoglalkoztatottak – a Felhívás módosításával várhatóan a közfoglalkoztatottak is a projekt 
célcsoportját fogják képezni) 
 
Az adott TOP-os munkaerő-piaci projektbe nem kerülhetnek bevonásra olyan személyek, akik az Európai 
Szociális Alap forrásból más, hasonló célú programok keretében párhuzamosan részt vesznek (pl. 
GINOP-5.1.1-15 Út a munkaerőpiacra, GINOP-5.2.1-14 Ifjúsági Garancia Program, stb.).  
 
A Kormányhivatal által a munkaerő-piaci programokban a bevont célcsoport tagok részére nyújtható 
különböző szolgáltatások és támogatások (programelemek):  
 

• Foglalkoztatást elősegítő munkaerő-piaci képzésben történő részvétel támogatása 
• képzési költség támogatása 
• képzés idejére szóló keresetpótló juttatás biztosítása 
• képzéshez kapcsolódó utazási költség támogatása 
• képzés egészségügyi alkalmassági vizsgálat biztosítása 

• Elhelyezkedést segítő támogatások 
• bértámogatás nyújtása  
• munkatapasztalat-szerzést elősegítő bérköltség-támogatás nyújtása 
• bérköltség támogatás 
• munkába járáshoz kapcsolódó helyközi utazási támogatás nyújtása 
• mobilitás támogatása (lakhatási támogatás) 

• Önfoglalkoztatóvá válás támogatása 
• Munkaerő-piaci szolgáltatások 

 
A munkaerő-piaci program egyes programelemeit nem lehet a nem támogatható képzési formák, a 
hagyományos támogatások, illetve más projektek elemeihez kapcsolni.  
 
Képzés támogatása 
 
A munkaerő-piaci programok keretében olyan képzés támogatható, amely a paktum szerinti keresleten 
alapul és szerepel a kormányhivatal képzési jegyzékében. 
A munkáltatókat, amennyiben konkrét igényekkel lépnek fel, be lehet vonni már a felvételi eljárás 
folyamatába annak érdekében, hogy a képzésbe azok kerüljenek be, akiket a potenciális foglalkoztató a 
tanfolyam elvégzése után fel kíván venni. 
 
Nem támogatható képzési formák: 

• egyetemi, főiskolai továbbtanulásra felkészítő képzés, 
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• olyan iskolai rendszerű képzés, amelyre az éves költségvetési törvény normatív hozzájárulást 
állapít meg, 

• olyan képzés, amelyre az éves költségvetési törvény normatív hozzájárulást állapít meg, és a 
képző intézménnyel a résztvevő tanulói, vagy hallgatói jogviszonyba kerül.  

 
Támogatható képzési formák  

• a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 3. § (1) bekezdésében, a 3. § (2) bekezdés 
b)-c) pontjában, valamint 3. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott szakmai képzés (OKJ-s és 
betanító képzések) 

• szakképzés megkezdéséhez szükséges alapismereteket nyújtó oktatás 
• pályaorientáló és álláskeresési ismeretek oktatása 
• a szakképesítéssel rendelkezők számára államilag elismert nyelvvizsga megszerzésére irányuló 

képzés 
• közúti járművek vezetésére jogosító vezetői engedély, mezőgazdasági vontató vezetésére jogosító 

járművezetői igazolvány, tehergépkocsi és autóbuszvezetői alap- és továbbképzési képesítés, a 
veszélyes áruk szállításához szükséges engedély (ADR) kiadásához előírt képzés, az autóbusszal 
díj ellenében végzett személyszállításhoz szükséges képzés, és az építőgép-kezelő engedély 
kiadásához szükséges képzés 

• vállalkozás indításához és működtetéséhez szükséges kompetenciák megszerzésére indított 
oktatás, valamint vállalkozói kompetenciákat fejlesztő képzés 

• a d) pont alá nem tartozó nyelvi képzés, ha az az a) és e) pontban felsorolt képzés részeként 
valósul meg. 
 

Támogatható továbbá a 6/1996. (VII. 16.) MÜM rendelet 26/B. §-a (2)–(3) bekezdésében foglaltak – és 
az ott részletezett feltételek – szerint a fenti b) ponttól eltérően a szakképzést megalapozó felzárkóztató 
képzés keretében: 

− az általános iskola végzettségének megszerzését biztosító képzés, 
− valamint az ezt követő – fenti a) pont szerinti – szakképzés. 

 
Képzéshez kapcsolódó támogatások: 

• a képzési költség és a vizsga díja 100%-ban támogatható 
• képzés időtartama alatt keresetpótló juttatás biztosítása az un. intenzív (heti 20 órát meghaladó) 

képzésen résztvevő személy részére, amelynek összege a közfoglalkoztatási bér 60-100 %-ig 
állapítható meg 

• képzéshez kapcsolódó helyközi utazási költség támogatása: a lakó/tartózkodási hely és a képzés 
helyszíne közötti helyközi utazási viszonylatra előre megváltott utazási bérletek biztosítása  

• egészségügyi alkalmassági vizsgálat biztosítása a képzésbe kerülést megelőzően 
 

A munkaadók a TOP 5.1.1-15-HE1-2016-00001, a TOP-6.8.2-15-EG1-2016-0001 és a TOP-5.1.2-15 
azonosító számú projektek forrásából a foglalkoztatandó nyilvántartott álláskereső lakcíme vagy 
tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályához benyújtott kérelem alapján 
bérköltség- vagy bértámogatásban részesülhetnek, amennyiben a projektben részt vevő álláskereső 
foglalkoztatását vállalják. 

A TOP 5.1.1-15-HE1-2016-00001, a TOP-6.8.2-15-EG1-2016-0001 és a TOP-5.1.2-15 azonosító számú 
projektekbe bevont álláskeresők után igényelhető támogatás, teljes, vagy legalább napi 4 órát elérő 
részmunkaidőben történő foglalkoztatásukhoz kapcsolódóan. 

A támogatások igénybevételével egyidejűleg ugyanazon személy foglalkoztatására tekintettel az 
adókedvezményekre való jogosultságok is érvényesíthetőek (Munkahelyvédelmi Akcióterv kapcsán által 
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biztosított adókedvezmény stb.), de természetesen a nyújtható támogatásnál a munkáltató által 
ténylegesen megfizetett összeget kell figyelembe venni. 

 
Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás 

A munkaerő-piaci programban a célcsoport foglalkoztatásának – priorizáltan vállalkozásnál történő – 
támogatásához az alábbi bértámogatás állapítható meg. 

„legfeljebb 8+4 (12+12) havi 70%” 
 
Támogatás időtartama 

- legfeljebb 8 hónap, 4 hónapos támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség mellett 
(arányosan csökkenthető)  

 (súlyosan hátrányos helyzetű személy esetében legfeljebb 12 hónap, 12 hónap továbbfoglalkoztatási 
kötelezettség mellett) 
 
Támogatás mértéke 

- munkaviszonyban, teljes munkaidőben vagy legalább napi 4 órát elérő részmunkaidőben 
foglalkoztatott személy munkabére és szociális hozzájárulási adója legfeljebb 70%-a 

Bérköltség támogatás 
 
„legfeljebb 90 nap 100%” (munkatapasztalat-szerzési támogatás) 
 
Támogatás időtartama 

- legfeljebb 90 nap 
Célja egyrészt a munkaadók előítéleteinek feloldása, másrészt a munkavállalók meggyőződése arról, hogy 
a képességük, képzettségük alapján képesek-e a valós munkafeltételek között zajló munkavégzésre. 
 
Támogatás mértéke 

- munkaviszonyban, teljes munkaidőben vagy legalább napi 4 órát elérő részmunkaidőben 
foglalkoztatott személy munkabére és szociális hozzájárulási adója legfeljebb 100%-a 

 
„legfeljebb 8+4 havi 100%” 
 
Támogatás időtartama 

- legfeljebb 8 hónap, 4 hónapos támogatás nélküli továbbfoglalkoztatási kötelezettség mellett 
(arányosan csökkenthető) 

 
Támogatás mértéke 

- munkaviszonyban, teljes munkaidőben vagy legalább napi 4 órát elérő részmunkaidőben 
foglalkoztatott személy munkabére és szociális hozzájárulási adója legfeljebb 100%-a (maximum 
a minimálbér másfélszerese mértékéig) 

 
Munkába járáshoz kapcsolódó utazás költségeinek megtérítése 
 
A résztvevő és az őt foglalkoztató munkaadó részére a foglalkoztatás teljes időtartama alatt (támogatás 
nélküli továbbfoglalkoztatást előíró támogatott foglalkoztatáshoz kapcsolás esetén: csak a támogatás 
folyósítási időtartama alatt) megtéríthető a munkába járással kapcsolatos helyközi utazási költségnek a 
munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet alapján őt 
terhelő része, azokban az esetekben, ha a résztvevő a lakóhelye/tartózkodási helye és a foglalkoztatás 
helyszíne között tömegközlekedési eszközt vesz igénybe.  
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Támogatás mértéke 
- a felmerülő utazási költségek 100%-a 

 
Mobilitási / Lakhatás támogatás 
 
Támogatás adható a lakóhelyüktől távol munkát vállaló résztvevők lakhatásához, amennyiben létesített 
foglalkoztatási, illetve lakóingatlan bérleti jogviszonyuk megfelel a jogszabályi feltételeknek. 

- legalább hat hónap időtartamra szóló és legalább heti 20 óra munkaidejű munkaviszonyt létesít, 
lakhatását bérleti jogviszony létesítésével kívánja megoldani a munkavégzés helyén, vagy olyan 
településen, amelynek a munkavégzés helyétől való távolsága nem éri el a 100 km-t, vagy 
amelytől a munkavégzési helyéig, tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás ideje 
nem éri el az öt órát 

 
Támogatás folyósításának időtartama 

- legfeljebb tizenkét hónap 
 
Támogatás mértéke 

- ugyanazon lakóingatlanra vonatkozóan legfeljebb 100 000 Ft/hó 
 

A támogatás a bérleti díjjal (a belefoglalt közüzemi díjakkal) kapcsolatos kiadásokra használható fel. 
Kérelmezhető előleg a bérleti szerződésében megállapított óvadék (kaució) összegéig, amely legfeljebb 
kéthavi támogatási összegig terjedhet, s folyósítása a támogatás kezdetekor, a teljes támogatási összegből 
megelőlegezetten történik. 
 
 
 
Vállalkozóvá válás támogatása  
 
Támogatás célja 

- álláskereső személyek vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját 
vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzése 

Támogatás mértéke 
- támogatás folyósításának kezdő időpontjában érvényben lévő kötelező legkisebb 

munkabér összegéig terjedő vissza nem térítendő támogatás 
Támogatás időtartama  

- legfeljebb 6 hónap 
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legfeljebb 90 nap (munkatapasztalat-szerzés) legfeljebb 8+4 hó - 100%

Kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikke 
alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal 

összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 651/2014/EU bizottsági rendelet 
(általános csoportmentességi rendelet ) I. fejezet 1. cikk f) pontjában, illetve a III. 
fejezet 6. szakasz 32. és 33. cikkben foglaltakkal összhangban nyújtható, másként 

(de minimis támogatásként) nem

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély 
összegű (de minimis ) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 

18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. (A 2014-2020 
programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós 

versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) 
Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés b) pontja kizárja, ezért a programban nem 
nyújtható de minimis támogatás elsődleges mezőgazdasági termeléshez.)

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély 
összegű (de minimis ) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2013. december 

18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. (A 2014-2020 
programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós 

versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) 
Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés b) pontja kizárja, ezért a programban nem 
nyújtható de minimis támogatás elsődleges mezőgazdasági termeléshez.)

A munkabér és a ténylegesen fizetendő szociális hozzájárulási adó
legfeljebb 70 %-a

A munkabér és a ténylegesen fizetendő szociális hozzájárulási adó 100 %-a
A munkabér és a ténylegesen fizetendő szociális hozzájárulási adó 100 

százalékos megtérítése, legfeljebb a minimálbér kétszerese és annak 
szociális hozzájárulási adója mértékéig.

A folyósítási időtartama legfeljebb 8 hónap
(súlyosan hátrányos helyzetű álláskeresők esetében legfeljebb 12 hómap)

Legfeljebb 90 nap
(a foglalkoztatási jogviszony hosszabb időre is szólhat, mint 90 nap)

A folyósítási időtartama legfeljebb 8 hónap 

A folyósítási időtartam 50 %-nak megfelelő
támogatás nélküli továbbfoglalkoztatás

Nincs
A folyósítási időtartam 50 %-nak megfelelő

támogatás nélküli továbbfoglalkoztatás

Priorizáltan vállalkozások részére.
Előny:

- a támogatás nem előzőleg a munkáltatónál már foglalkoztatott személy ismételt 
foglalkoztatásához 

- korábbi támogatott foglalkoztatás esetében a követően a fogl-i kötelezettség 
lejártát követően is tovább foglalkoztatott

Nem nyújtható a munkáltatónál közvetlenül megelőzően foglalkoztatott személy 
ismételt foglalkoztatásához.

Előny:
- korábbi támogatott foglalkoztatás esetében a követően a fogl-i kötelezettség 

lejártát követően is tovább foglalkoztatott

Priorizáltan vállalkozások részére.
Előny:

- a támogatás nem előzőleg a munkáltatónál már foglalkoztatott személy ismételt 
foglalkoztatásához 

- korábbi támogatott foglalkoztatás esetében a követően a fogl-i kötelezettség 
lejártát követően is tovább foglalkoztatott

Munkavá
llaló

Az Flt. 16. §-ában és a 6/1996. (VII. 16.) MÜM rendelet 11. §-ában foglalt 
rendelkezések alapján hátrányos helyzet vizsgálata.

Programkonstrukciós szempontból: álláskeresőként történő nyilvántartás

Az Flt. 19/B. § (3) bekezdésében és a 6/1996. (VII. 16.) MÜM rendelet 11/A. §-
ában foglalt szabályok figyelembe vétele.

Programkonstrukciós szempontból: álláskeresőként történő nyilvántartás.

Az Flt. 19/B. § (3) bekezdésében és a 6/1996. (VII. 16.) MÜM rendelet 11/A. §-
ában foglalt szabályok figyelembe vétele.

Programkonstrukciós szempontból: álláskeresőként történő nyilvántartás.

Munkálta
tó

A támogatással érintett személy felvétele a munkaadó munkavállalói létszámának 
nettó növekedését eredményezze a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap 

átlagos statisztikai létszámához  viszonyítva.

A támogatás iránti kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónapban munkavállaló 
munkaviszonyát működési körében felmerül ő okból felmondással nem 

szüntette meg.

Az általa foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyát a foglalkoztatási 
kötelezettség időtartama alatt működési körében felmerül ő okból 

felmondással nem szünteti meg , továbbá a támogatással érintett munkavállaló 
munkaviszonya közös megegyezéssel sem sz űnik meg .

A támogatással érintett személy munkaadónál történő felvétele a kérelem 
benyújtását megelőző 6 havi átlagos statisztikai létszámhoz  viszonyítva a 

munkavállalói létszám növekedését eredményezze.

A munkaadónak vállalnia szükséges, hogy próbaid őt nem köt ki , valamint a 
foglalkoztatási kötelezettség alatt közös megegyezéssel nem szünteti meg  a 
résztvevő munkaviszonyát, valamint hogy a foglalkoztatási kötelezettség alatt a 

munkaadó működésével összefügg ő okból történ ő felmondással nem 
szünteti me g a résztvevő, illetve a vele azonos vagy hasonló munkakörben 

foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyát.

A támogatással érintett személy munkaadónál történő felvétele a kérelem 
benyújtását megelőző 6 havi átlagos statisztikai létszámhoz  viszonyítva a 

munkavállalói létszám növekedését eredményezze.

A munkaadónak vállalnia szükséges, hogy a foglalkoztatási kötelezettség alatt 
közös megegyezéssel nem szünteti meg  a résztvevő munkaviszonyát, valamint 
hogy a foglalkoztatási kötelezettség alatt a munkaadó működésével összefügg ő 
okból történ ő felmondással nem szünteti meg  a résztvevő, illetve a vele azonos 

vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyát.

Ugyanaz
on 

munkálta
tónál

Nem Nem Nem

Más 
munkálta

tónál

Ugyanezen támogatási programelem ügyfélnek fel nem róható meghiúsulása 
(egyúttal: a megállapított támogatási idő felének el nem érése) esetében, 

mérlegelés alapján, e támogatás maximálisan megállapítható időtartamának a 
meghiúsult támogatás tényleges időtartamával csökkentett időtartamra

Ugyanezen támogatási programelem ügyfélnek fel nem róható meghiúsulása 
esetében mérlegelés alapján, akár teljes időtartamra

(újabb, más profilú vagy más munkaadónál zajló munkatapasztalat-szerzés)

Ugyanezen támogatási programelem ügyfélnek fel nem róható meghiúsulása 
(egyúttal: a megállapított támogatási idő felének el nem érése) esetében, 

mérlegelés alapján, e támogatás maximálisan megállapítható időtartamának a 
meghiúsult támogatás tényleges időtartamával csökkentett időtartamra

Munkatapasztalat-szerzést célzó, legfeljebb 90 napos bérköltség támogatás, illetve 
képzési támogatás után is nyújtható

Képzési támogatás után is nyújtható, illetve utána foglalkoztatás bővítését szolgáló 
támogatás (legfeljebb 8+4 70%), vagy legfeljebb 8+4 hó - 70 %-os bérköltség 

támogatás is adható

Képzési támogatás után is nyújtható, egyéb bérjellegű támogatással nem 
kombinálható.

A TOP-5.1.1-15/2015, a TOP 5.1.2-15/2015 és a TOP 6.8.2-16/2015 munkaer ő-piaci programokban nyújtható támogatott foglalkozt atási formák igénybevételének feltételei

Feltételek
Foglalkoztatás b ővítését szolgáló támogatás

(legfeljebb 8+4 hó 70% vagy legfeljebb 12+12 hó 70% )
Bérköltség támogatások

Megcélzott célcsoport TOP-5.1.1-15/2015 munkaerő-piaci program minden célcsoportja

Mérlegelés

Speciális 
feltételek

Támogatás 
ismételhet ő-e?

Más támogatási elemmel 
kombinálható-e?

Általános szabály

Támogatás mértéke

Támogatás id őtartama

Továbbfoglalkoztatási 
kötelezettség
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Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály 

Főosztályvezető: Ignácz Balázs 

 
Cím: 

 
 
3300 Eger, Kossuth Lajos út 10. 
 

 

Ügyfélfogadás: 
 
Hétfő-Kedd: 
9:00-12:00; 13:00-16:00  
Szerda: 9:00-12:00 
Csütörtök:  
9:00-12:00; 13:00-16:00 
Péntek: 9:00-12:00 

Levélcím: 3301 Eger, Pf.: 169. 
Telefon: 06 (36) 814-524 
Fax: 06 (36) 814-521 

E-mail: agrartamogatas[kukac]heves.gov.hu 

 
JANUÁR ELSEJÉTŐL ÁTALAKULT AZ MVH 

 
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megszüntetéséről, valamint egyes ezzel összefüggő 
kormányrendeletek módosításáról szóló 328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet értelmében a Mezőgazdasági 
és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) 2016. december 31-ével beolvadásos különválással megszűnt. 

Az MVH mint kifizető ügynökség általános jogutódja a Magyar Államkincstár. Az MVH megyei 
kirendeltségei a megyei kormányhivatalok részeként működnek. Az illetékes hatóság december 27-én 
megadta a kifizető ügynökség feltételes akkreditációját, amely alapján 2017. január 1-jétől kezdődően 
zavartalanul folyik tovább az agrár-vidékfejlesztési forrásokkal kapcsolatos kérelemkezelési és kifizetési 
feladatok ellátása. 

A Megyei Kormányhivatal egy Átruházási Megállapodás értelmében, az EMGA finanszírozásában, 
valamint az EMGA és az EMVA társfinanszírozásában, továbbá a tagállami költségvetésből 
megvalósított intézkedésekhez kapcsolódó, – az adminisztratív ellenőrzés folyamatát meghatározó – 
jóváhagyott végrehajtási és helyszíni ellenőrzési kézikönyvekben, a Kincstár mezőgazdasági és 
vidékfejlesztési támogatásokért felelős elnökhelyettese által kiadott elnökhelyettesi utasításokban, 
valamint egyéb szakmai iránymutatásokban részletezett eljárásrend szerint, a Kincstár nevében eljárva lát 
el egyes, 

a) a kérelmek iratkezelésével, a kérelmekben foglalt adatok, információk adminisztratív és 
helyszíni vizsgálatával (tényállás tisztázásával), 

b) a kifizetési igénylések vizsgálatával összefüggő adminisztratív és helyszíni vizsgálatával, 

c) a kölcsönös megfeleltetéssel kapcsolatos ellenőrzési feladatok ellátásával, 

d) nem elektronikus ügyintézés esetében a döntések közlésével,  

e) ügyfélszolgálati tevékenységek ellátásával, 

f) a jogorvoslati kérelmek feldolgozásával,  
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g) a Kincstárt terhelő adatszolgáltatási és jelentési kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos 
feladatok támogatásával, valamint 

h) az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer működtetésével kapcsolatos 
ügyfél-nyilvántartási feladatok ellátásával összefüggő feladatokat. 

 

A Heves Megyei Kormányhivatalon belül az Agrár- és Vidékfejlesztési Főosztályként működik tovább a 
volt megyei MVH kirendeltség. A Főosztály két osztályból áll: Helyszíni Ellenőrzési Osztály és a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Támogatások Kérelemkezelési Osztály. 

A főosztály vezetői: 

Ignácz Balázs, főosztályvezető 

Molnár Péter, főosztályvezető-helyettes Helyszíni Ellenőrzési Osztály 

Hupka Sándor, osztályvezető Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Támogatások Kérelemkezelési Osztály 

 

A munkatársak telefonon, e-mailben, illetve személyesen az ügyfélszolgálaton ugyanazon 
elérhetőségeken, mint eddig, továbbra is elérhetőek. 
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Füzesabonyi Járási Hivatal 

Járási hivatalvezető: Lukács Balázs 
Járási hivatalvezető-helyettes: dr. Andráskó Dénes 

Cím: 3390 Füzesabony, Rákóczi út 48. 

Levelezési cím: 3391 Füzesabony, Pf.: 6. 

Telefon: 06 (36) 795-045 

Fax: 06 (36) 795-041 

E-mail: titkarsag.fuzesabony[kukac]heves.gov.hu 

Kormányablak –Osztály 3391 Füzesabony, 
Baross Gábor út 1.sz.  

Levelezési cím: 3391 Füzesabony, Pf.: 6. 

Telefon: 06 (36) 795-258 

Fax: 06 (36) 795-041 

E-mail: kab.fuzesabony[kukac]heves.gov.hu 

Kormányablak - Ügyfélfogadási és Sorszámhúzási időpontok 

Hétfő: 
Ügyfélfogadás     Sorszámhúzás 

7:00 - 17:00         7:00 - 16:30 

Kedd: 12:30 - 16:30       12:30 - 16:00 

Szerda: 7:30 - 17:30         7:30 - 17:00 

Csütörtök: 8:00 - 18.00         8:00 - 17:30 

Péntek: 8:00 - 12:00         8:00 - 11:30 
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Influenzaszezon a térségben- általános jellemzők, megelőzés, 
intézkedés  

 

Nemes Boglárka  

járási vezető ápoló és egészségfejlesztő 

Füzesabonyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály 
 

A 2016/2017. évi szezonban az influenza elleni oltóanyag felhasználásának és az átoltottság növelésének 
érdekében a Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Osztályai kommunikációs akciótervet 
készítettek. A Füzesabonyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya több színtéren keresztül is 
megszólította a lakosságot, hogy ez által az oltás fontosságára felhívja a figyelmet.  
Az influenzáról általában:  
Az őszi-téli, de még a tavaszi hónapokban is a lakosság körében, zárt közösségekben gyakoriak a légúti 
megbetegedések. A legjellemzőbb különbség az influenza és a nátha vagy megfázás között, hogy az 
influenza panaszai hirtelen jelentkeznek, míg a náthás beteg állapota lassabb ütemben rosszabbodik. 
Leggyakrabban észlelt tünetei: magas láz, hidegrázás, köhögés, torokfájás, izomfájdalom, fejfájás, 
fáradékonyság. Az influenzavírust bárki elkaphatja – függetlenül az életkorától, nemétől –, ezért ezen, 
sokszor súlyos szövődményekkel társuló betegség elleni védekezés mindannyiunk közös ügye!  
A betegség cseppfertőzéssel terjed, miszerint a betegség kórokozói tüsszentés, köhögés által szóródnak. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit tehetünk az influenza megelőzése érdekében? 
 
- A gyakori kézmosás jelentősen csökkenti nemcsak az influenzával, hanem az egyéb kórokozókkal való 
fertőződés veszélyét is. A zárt közösségek (munkahely, oktatási intézmény, szociális otthonok) tagjainak 
nagy része rövid időn belül ágynak eshet a betegség következtében. 
- Megfelelő higiénia köhögéskor, tüsszentéskor és orrfújásnál (pl. papír zsebkendő használata, mely elfedi 
a szájat és az orrot).  
- Ha valaki rosszul érzi magát és lázas, menjen haza! A beteg környezetében lévők is tegyenek róla, hogy 
ez megtörténjen, mivel ekkor a legnagyobb a fertőzésveszély.  
- Az influenza megelőzésének leghatékonyabb eszköze a védőoltás. A megbetegedés szempontjából a 
gyermekek és az idősek a legveszélyeztetettebbek, míg a szövődmények szempontjából bizonyos 
krónikus betegségben szenvedők, a várandós nők esetében nagyobb a kockázat. Súlyos lefolyású 
megbetegedés azonban előfordulhat a kockázati csoportokba nem tartozók között is. A magas kockázati 
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csoportokba tartozóknak különösen javasolt az évenkénti oltás, melyet térítésmentesen igényelhetnek 
háziorvosuktól.  
Egy ok a védőoltásra az egyéni védelem, a másik ok pedig a környezetünkben élők védelme. Vannak 
ugyanis olyanok, akiknek nem adható védőoltás (pl. a 6 hónaposnál fiatalabb csecsemők, bizonyos 
allergiában szenvedők), azonban ők is fogékonyak a betegségre. Az influenza megelőzését számukra a 
családtagok vagy egyéb körülöttük élők oltása szolgálja, mert így elkerülhető a megfertőződésük. Az 
évenkénti oltásokra az influenza vírus örökítő anyagának gyors változása miatt van szükség: 
szezononként eltérő lehet, hogy mely vírus típus/törzs okoz megbetegedést, amit az oltóanyaggyártásnál 
figyelembe vesznek! 
A védettség az oltást követően leghamarabb 10-14 nap alatt alakul ki, ezért javasoljuk a védőoltás ősszel 
történő felvételét. Az influenza elleni védőoltás beadásával kapcsolatos további kérdéseikkel keressék 
háziorvosukat, ahol arról is tájékozódhatnak, hogy jogosultak-e az ingyenes védőoltásra! 
A Füzesabonyi Járási Hivatal intézkedései:  
Az egészségfejlesztő munkatárs lakossági tájékoztatót készített, mely ingyenesen megjelenő lapokban, 
újságokban közöltek le. Az osztályvezető járási tisztifőorvos a helyi médiában (Füzesabony Városi Tv, 
Tiszta-tó Rádió) heti rendszerességgel ad tájékoztatás a betegség alakulásával kapcsolatosan az 
illetékességi területre vonatkozóan, illetve a megelőzéssel kapcsolatosan.  
A járási hivatalvezető és helyettese a füzesabonyi járás területén lévő önkormányzatokat felkereste, az 
influenza megbetegedéssel kapcsolatos lakossági tájékoztatókat rendelkezésükre bocsájtották, és 
együttesen koordinálják a tájékoztató minél szélesebb körben való terjesztését. A Népegészségügyi 
Osztály járványügyi munkatársainak feladata az oltóanyagokat kiszállítása, a háziorvosi rendelőkben a 
tájékoztatók kihelyezése. A háziorvosi praxisokban felvilágosító munkát végzünk, mely során felhívjuk a 
figyelmet az influenza elleni védőoltás fontosságára, tájékoztatjuk az egészségügyi szolgáltatókat a 
térítésmentes oltás lehetőségéről, a rizikócsoportba tartozó korosztályokról (kiemelt figyelmet fordítva a 
gyerekek és időskorúak oltásának fontosságára). A osztályvezető járási tisztifőorvos és az 
egészségfejlesztő munkatárs évközben több oktatási intézményt ( óvodák, iskolák) felkeresett, ahol a 
kézhigiéné mellett a légúti-, illetve a konyhai higiéné fontosságára, a fertőző betegségek gyakoriságára, 
előfordulására, megelőzésére hívta fel a figyelmet interaktív tanórák keretében. 
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Hatvani Járási Hivatal 

 

Járási hivatalvezető: Imre Zsolt 

Járási hivatalvezető helyettes: Antal Tünde 

 

Hatvani Járási Hivatal  

Cím: 3000 Hatvan, Balassi Bálint u. 14. 

Levelezési cím: 3001 Hatvan, Pf.3 

Telefon: 06 (37) 540-015 

Fax.: 06 (37) 540-014 

E-mail: titkarsag.hatvan[kukac]heves.gov.hu 

Ügyfélfogadás  

A hivatalvezető és a hivatalvezető-helyettes előzetes 
időpont-egyeztetés alapján fogadja az ügyfeleke 

 
 

Hatvani Járási Hivatal Kormányablak Osztály 
Vezető: Antal Tünde 

Illetékesség: országos 

 

Hatvani Járási Hivatal Kormányablak Osztály 

HATVAN  
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Hatvani Járási Hivatal Kormányablak Osztály 

Cím: 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 14. 

Levelezési cím: 3001 Hatvan, Pf. 3. 

Telefon: 06 (37) 795-257 

E-mail: kab.hatvan[kukac]heves.gov.hu 

Kormányablak - Ügyfélfogadási és Sorszámhúzási id őpontok  

Hétfő: Ügyfélfogadás     Sorszámhúzás 
7:00 - 17:00       7:00 - 16:30 

Kedd: 8:00 - 12:00       8:00 - 11:30 

Szerda: 7:30 - 17:30       7:30 - 17:00 

Csütörtök: 8:00 - 18:00       8:00 - 17:30 

Péntek: 8:00 - 16.30       8:00 - 16:00 

Szombat: ZÁRVA 

Vasárnap: ZÁRVA 

LŐRINCI 

Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. 

Levelezési cím: 3021 Lőrinci, Pf. 14 

Telefon: 06 (37) 795-234 

E-mail: kab.lorinci[kukac]heves.gov.hu 
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Hatvani Járási Hivatal Kormányablak Osztály 

Kormányablak - Ügyfélfogadási és Sorszámhúzási id őpontok  

Hétfő: Ügyfélfogadás       Sorszámhúzás 
7:00 - 17:00         7:00 - 16:30 

Kedd: 8:00 - 16:30         8:00 - 16:00 

Szerda: 7:30 - 17:30         7:30 - 17:00 

Csütörtök: 8:00 - 12:00         8:00 - 11:30 

Péntek 8:00 - 16:30         8:00 - 16:00 

 

Az egyes közösségi közlekedési szolgáltatók  
(pl. BKK, MÁV, Volán) által a 2017. év során lépcsőzetesen 

bevezetésre kerülő elektronikus jegyrendszerről 

 

Antal Tünde 

járási hivatalvezető-helyettes  

 

Az egyes közösségi közlekedési szolgáltatók (pl. BKK, MÁV, Volán) által a 2017. év során 
lépcsőzetesen bevezetésre kerülő elektronikus jegyrendszer igénybevételéhez szükséges közlekedési 
kártya NEK rendszerben kiállított kártya lesz. 

A NEK-ben kiadott kártyák kiállításához egy előzetes NEK-regisztráció (arcképmás- és aláírás-
felvételezés) szükséges, amely valamennyi okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton jelenleg is 
megtehető. 
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A személyazonosság igazolására alkalmas okmányok (személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, 
útlevél) igénylése, illetve a személyes úton történő pótlása során az ügyfeleknek lehetőségük van arra, 
hogy rögtön NEK-regisztrációt is kérjenek, ezzel az ügyintézés ideje kb. 2-3 perccel növekszik csak meg. 

Figyelemmel a személyes megjelenés szükségességére és az ezzel járó, ügyfélszolgálatokra háruló 
várható többletterhekre, kiemelten fontos feladat az állampolgárok figyelmének felhívása arra 
vonatkozóan, hogy a személyazonosításra alkalmas okmányaik igénylése/cseréje során egyúttal a 
NEK regisztrációjuk is megtörténjen, megkönnyítve így mind az állam, mind az állampolgárok 
helyzetét. 

Két honlap ajánlható az ügyfelek figyelmébe: a www.kormanyablak.hu honlap, valamint a KEKKH által 
kezelt www.nek.hu honlap is megfelelően frissítésre kerül, továbbá a 1818 kormányzati Ügyfélvonal 
munkatársai telefonon is felhívják az ügyfelek figyelmét az előzetes regisztráció lehetőségre. 

Nemzeti Egységes Kártyarendszer 

 

→ kártyák kibocsátását támogató keretrendszer: A NEK-rendszer egy olyan, elektronikus tároló 
elemet (chipet) tartalmazó kártyák rendszerezett kibocsátását támogató keretrendszert jelent, amely 
központilag szabályozza a legfontosabb, alapvető technológiai, eljárási, szervezeti és egyéb feltételeket. 

→ egyetlen rendszerhez csatlakoztat: A NEK célja, hogy az egyes, elektronikus kártyát kibocsátó és 
elfogadó szereplők (pl.: állam, önkormányzatok, közlekedési vállalatok, egyéb szolgáltatók és gazdasági 
szereplők) az állam által szabályozott és ellenőrzött rendszerhez csatlakozzanak. 

→ megvalósítja az egységes kártyatechnológia alkalmazását: A rendszerhez való csatlakozással 
ugyanis megvalósulhat az egységes és szabványosított kártyatechnológia alkalmazása, valamint a magas 
fokú biztonságot nyújtó gyártási, kibocsátási, logisztikai és működési rendszerben, központilag kezelt és 
hitelesített (közhiteles) megszemélyesítő adatok felhasználásával létrehozott elektronikus kártyák 
kibocsátása.  

→ egy kártyához több funkciót is biztosít: A NEK keretében kiadott kártyák egyszerre több funkcióval 
felruházhatóak lesznek, így a kártyafelhasználó (állampolgár) választása szerint, a különböző elektronikus 
kártyával igénybe vehető alkalmazások, kártyatípusok akár egyetlen kártyára is egyesíthetőek lesznek, de 
igény szerint a szolgáltatások működhetnek külön kártyán is. 

→ egyszerűsít és biztonságot ad: A NEK lehetőséget biztosít arra, hogy a polgárok egyszerűbben, 
gyorsabban vehessenek igénybe kapcsolódó szolgáltatásokat, mindehhez pedig megteremti az egységes, 
költséghatékony működés feltételeit, lefekteti egy biztonságos kártyarendszer alapjait.  

→ közhiteles nyilvántartások alapján működik: Valamennyi NEK kártyán a közhiteles 
nyilvántartásokban (okmányirodai szakrendszerekben) szereplő adatok kerülnek megjelenítésre. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Az elsődleges kártya vizuálisan tartalmazza a 

• kártyafelhasználó arcképmását, családi és utónevét,
• NEK-re utaló jelzést, 
• kártya egyedi sorszámát. 

 

Elektronikusan tartalmazza a kártya 
azonosítóját. 

Az elsődleges kártya tartalmazhatja:

• a kártyafelhasználó születési helyét és idejét,
• lakó- és tartózkodási helyének településnevét,
• 12. életévét betöltött kártyafelhasználó esetében
• kártyakibocsátó megnevezését,
• kártya kiállításának napját és az érvényességére vonatkozó adatot.

 

A NEK-ben kiadott kártyák kiállításához egy el
felvételezés) szükséges, amely valamennyi okmányi
KEKKH Személyes Ügyfélszolgálatán megtehet

A NEK rendszerben jelenleg a diákigazolvány kerül kiadásra, azonban hamarosan, az egyes közösségi 
közlekedési szolgáltatók (pl. BKK, MÁV, Volán) által bevezet
igénybevételéhez szükséges közlekedési kártya is a NEK rendszerben kiállított kártya lesz.

 

 

A személyazonosság igazolására alkalmas okmányok (személyazonosító igazolvány, vezet
útlevél) igénylése, illetve a személyes úton történ
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Kártyatípusok 

dleges kártya vizuálisan tartalmazza a  

kártyafelhasználó arcképmását, családi és utónevét,  

Elektronikusan tartalmazza a kártya elektronikus egyedi azonosítóját és a kártyakibocsátó egyedi 

dleges kártya tartalmazhatja: 

a kártyafelhasználó születési helyét és idejét, 
és tartózkodási helyének településnevét, 

12. életévét betöltött kártyafelhasználó esetében az aláírását,  
kártyakibocsátó megnevezését, 
kártya kiállításának napját és az érvényességére vonatkozó adatot. 

ben kiadott kártyák kiállításához egy előzetes NEK-regisztráció (arcképmás
felvételezés) szükséges, amely valamennyi okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton, valamint a 
KEKKH Személyes Ügyfélszolgálatán megtehető. 

A NEK rendszerben jelenleg a diákigazolvány kerül kiadásra, azonban hamarosan, az egyes közösségi 
közlekedési szolgáltatók (pl. BKK, MÁV, Volán) által bevezetésre kerülő elektronikus jegyrendszer 
igénybevételéhez szükséges közlekedési kártya is a NEK rendszerben kiállított kártya lesz.

A személyazonosság igazolására alkalmas okmányok (személyazonosító igazolvány, vezet
a személyes úton történő pótlásuk során a polgároknak lehet

elektronikus egyedi azonosítóját és a kártyakibocsátó egyedi 

regisztráció (arcképmás- és aláírás-
és kormányablak ügyfélszolgálaton, valamint a 

A NEK rendszerben jelenleg a diákigazolvány kerül kiadásra, azonban hamarosan, az egyes közösségi 
ő elektronikus jegyrendszer 

igénybevételéhez szükséges közlekedési kártya is a NEK rendszerben kiállított kártya lesz. 

A személyazonosság igazolására alkalmas okmányok (személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, 
 pótlásuk során a polgároknak lehetőségük nyílik arra, 
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hogy ingyen, előzetes időpontfoglalás nélkül, az okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton, 
valamint a KEKKH Személyes Ügyfélszolgálatán az okmányigénylés/okmánypótlás mellett NEK-
regisztrációt is kérjenek. (Az ügyintézés ideje kb. 2-3 perccel növekszik meg.)   

A gyakorlatban a NEK-regisztráció szükségességét az alábbiak szerint javasolt a polgárok figyelmébe 
ajánlani: 

• Telefonos kommunikációs csatornán: A telefonos operátornak a telefonos ügyintézés végén az 
ügyfél figyelmébe szükséges ajánlania, hogy valamennyi okmányirodai- és kormányablak 
ügyfélszolgálaton, valamint a KEKKH Személyes Ügyfélszolgálatán az okmány ügyintézés során 
NEK-regisztráció rögzítésére is lehetősége nyílik. Ezen NEK-regisztrációval csupán 2-3 perccel 
hosszabbodik meg az ügyintézés ideje. 

• Személyes kommunikációs csatornán: Az okmányirodai- és kormányablak ügyfélszolgálaton, 
valamint a KEKKH Személyes Ügyfélszolgálatán az okmány ügyintézőnek az arcképmás- és 
aláírás-felvételezésnél meg szükséges kérdeznie az ügyfelet, hogy az adott 
okmányigénylés/okmánypótlás mellett NEK-regisztrációt is szeretne-e rögzíteni. Ezen NEK-
regisztrációval csupán 2-3 perccel hosszabbodik meg az ügyintézés ideje. 

Fentieken túl mindkét kommunikációs csatornán további tájékoztatás megadása szükséges: 

• Amennyiben az ügyfél már rendelkezik 2016. január 1. után kiadott elektronikus tároló elemet 
tartalmazó személyazonosító igazolvánnyal, úgy NEK-regisztráció nélkül is igénybe veheti majd 
az egyes közösségi közlekedési szolgáltatók által nyújtott (teljes árú) elektronikus díjtermékeket.  

• Amennyiben az ügyfél a közösségi közlekedésben államilag nyújtott kedvezményt (pl. 90 %-os 
jegykedvezmény, stb.) is igénybe kíván majd venni, ebben az esetben NEK-regisztrációval is 
rendelkeznie kell, függetlenül attól, hogy 2016. január 1. után kiadott elektronikus tároló elemet 
tartalmazó személyazonosító igazolványa is van. 

Az egyes közösségi közlekedési szolgáltatók (pl. BKK, MÁV, Volán) által kialakításra kerülő 
elektronikus jegyrendszer tervezetten az elkövetkező háromnegyed évben, a szolgáltatók szakmai 
együttműködésében, lépcsőzetesen kerül bevezetésre. 

 

A NEK kártya kapcsán részletes információk a www.nek.hu honlapon találhatók. 

A NEK regisztráció kapcsán az alábbi OKOM tájékoztatók jelentek meg 2016-ban az OKOM faliújságon: 

• 2016. január 4.: OKOM tájékoztató a NEK kártyaolvasók átadásáról, illetve tárolásáról; 
• 2016. május 4.: OKOM tájékoztató a NEK kártyafelhasználói regisztráció általános kezeléséről 

(ez a diákos OKOM). 
 

Az idén megszervezett nemzeti konzultáció során a Kormány az állami rezsicsökkentés és a közigazgatási 
bürokráciacsökkentés politikájának célirányos folytatása érdekében kérdezte meg az állampolgárok és 
vállalkozások véleményét.  
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A tavaly megtartott, az állami rezsicsökkentésről szóló konzultáció eredményeit is felhasználva a 
Kormány célja továbbra is az, hogy Magyarország lakosait megkérdezve, az ő véleményüket 
meghallgatva tovább csökkentse a bürokratikus terheket. 

A 2016. július 11. és augusztus 19-e között lezajlott konzultáció során az állampolgárok a fővárosi és 
megyei kormányhivatalok főosztályai és járási hivatalai ügyfélfogadásra szolgáló helyiségeiben tölthették 
ki a kérdőíveket. Három típusú kérdőív kiosztásáról gondoskodott a Miniszterelnökség: az állampolgári 
terhek, a vállalkozói terhek, illetve a bürokratikus terhek csökkentéséről szóló kérdések szerepeltek az 
egyes nyomtatványokon. A kitöltött kérdőíveket a hivatali helyiségekben elhelyezett gyűjtődobozba 
lehetett elhelyezni, amelyeknek tartalmát a kollégák heti rendszerességgel megszámolták, és a 
feldolgozott adatokat a Jogi és Koordinációs Főosztálynak küldték tovább. 

Heves megyében összesen 12217 darab érvényesen kitöltött kérdőívet számoltunk össze. Az állampolgári 
terhek közül leginkább az ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos eljárások, a gépjárművek üzemeltetésével 
kapcsolatos eljárások, illetve az anyakönyvi kivonat kiállítására vonatkozó eljárás díjának csökkentését 
illetve eltörlését javasolták az állampolgárok. A kitöltők a megszámolt kérdőívek tanúsága szerint főleg a 
telepengedélyezési eljárások, a cégeljárás, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásából történő hatósági 
bizonyítvány kiállításával kapcsolatban igénylik a vállalkozói terhek csökkentését. Az egyes eljárások 
közül a legtöbben a nyugdíjbiztosítással, a családtámogatással és a szociális ügyekkel kapcsolatos 
eljárások egyszerűsítését javasolták. 

A nemzeti konzultáció kérdőíveinek kitöltésére a hivatali helyiségek papír alapú megoldása mellett az 
interneten is lehetőség volt.  

A fővárosi és megyei kormányhivatalok által feldolgozott adatokból, valamint az interneten kitöltött 
kérdőívek adataiból a Miniszterelnökség készít az ősz folyamán kimutatást. A nemzeti konzultáció 
eredményei minden bizonnyal tükröződnek majd a jogalkotási javaslatok tartalmában is. 

 

  



 

Nemzeti Egységes Kártyarendszer
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Részletes információ: www.nek.hu 
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Nemzeti Egységes KártyarendszerNemzeti Egységes Kártyarendszer 
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A Szakmai Hírlevélben megjelent tájékoztatásokkal kapcsolatban felmerülő kérdések a 
főosztályok email címén tehetők fel. A jogértelmezéssel összefüggő kérdéseket a 

kadlott.csaba@heves.gov.hu email címre várjuk.  
További észrevételeket, véleményeket, javaslatokat a 

reti.erika@heves.gov.hu címre küldhetik meg.  
Köszönjük megtisztelő figyelmét! 

A Szerkesztőség 


