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Jogi és Humánpolitikai F őosztály 

Főosztályvezet ő: dr. Fónagy-Virág Ákos 

Főosztályvezet ő-helyettes: dr. Fekete Barbara 

 

Jogi és Humánpolitikai F őosztály 

 

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

Levelezési cím:3301 Eger, Pf: 216. 

Telefon: 06 (36) 795-199 

Fax: 06 (36) 521-525 

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

 

2017.év II. féléves közigazgatási alapvizsga id őpontok 

Készítette: Nahóczki Katalin koordinációs referens 

A közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgát szabályozó 174/2011. (VIII.31.) Korm. rendelet 
rendelkezései alapján a Heves Megyei Kormányhivatal Jogi és Humánpolitikai Főosztály 
feladata a közigazgatási alapvizsga és konzultáció megszervezése. A 2017. év II. féléves 
közigazgatási alapvizsga és konzultáció helyszínei és időpontjai meghirdetésre kerültek a 
Probono vizsgaportálon. 

 
Tervezett konzultáció és vizsgaid őpontok  

2017. október és december közötti id őszakban: 
 

2017. november 7-8-9.-  közigazgatási alapvizsga konzultáció 

2017. november 29. -  közigazgatási alapvizsga 

2017. december 5-6-7. -  közigazgatási alapvizsga konzultáció 

2017. december 13. - közigazgatási alapvizsga 

 
Helyszín:  Egri Járási Hivatal, 3300 Eger, Barkóczy út 7. Kormányablak tárgyalóterem 

 



4 

 

Heves Megyei Kormányhivatal 2017. évi szakvizsga vi zsganaptár 

Készítette: Varga Andrea képzési referens 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Képzés, vizsga típusa 

 

 

Időpont 

 

Helyszín 

Közigazgatási szakvizsga 

kötelező tárgyi 

konzultáció 

  

 

 

 

 

 

Heves Megyei Kormányhivatal 

3300 Eger,  

Klapka György út 1.  

Nagyterem 

2017. szeptember 11-

15. 

Közigazgatási szakvizsga 

Önkormányzati igazgatás 

választott tárgyi 

konzultáció 

 

2017. október 17. 

 

Közigazgatási szakvizsga 

Államigazgatás választott 

tárgyi konzultáció 

 

2017. október 18. 

Kötelező tárgyi 

közigazgatási szakvizsga 

 

207. október 9., 10.,  

Önkormányzati igazgatás 

választott tárgyi 

közigazgatási szakvizsga 

 

2017. november 6. 

Államigazgatás választott 

tárgyi közigazgatási 

szakvizsga 

 

2017. november 8. 
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Információbiztonságtól az  

e-közigazgatásig 
 

Készítette: Péter Szabolcs informatikai biztonsági szakreferens 

 

Olyan világban élünk, ahol életünk számtalan területét az infokommunikációs világ szövi át. 

Ebben a digitális korban egyre kevésbé elképzelhető, hogy ne találkozzunk az 

infokommunikációs eszközökkel és azok biztonságos használatának követelményével, így van 

ez a közigazgatásban is. 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy megkezdődött a szükséges szabályozások kiadása 

jogszabályi szinten, a szakmai irányítás és felügyelet intézményrendszerének kialakítása. A 

közeljövő feladata lesz ezek megvalósítása és a keretek tartalommal való feltöltése az egyes 

szervezetek szintjén. De miért is szükséges hangsúlyt fektetni minderre? Mert a mai társadalmi 

rendszerek – ide értve a gazdaságban, a kormányzatban, önkormányzatban és otthon működő 

rendszereket egyaránt – függenek az információtechnológiától és ez a függőség az egyes 

rendszerek összekapcsolódásával, a kibertér létrejöttével világméretűvé vált. Magyarországon 

is kiemelt stratégiai célként került megfogalmazásra a Kibertér védelme a 2013 -ban megjelent 

Nemzeti Kiberbiztonsági Stratégia által.  

„Cél a kibertérben jelentkező és a kibertérből érkező fenyegetések és 

 az ezzel járó kockázatok kezelése, az ehhez szükséges kormányzati koordináció és 

eszköztár erősítése” 

Az említett startégiával összhangban 2013-ban hatályba lépett a kapcsolódó törvényi háttér, 

amely megfogalmazza a közigazgatás szereplőinek az elérendő célokat és egyúttal megteremti 

az információbiztonsági szervezet rendszerét – a Nemzeti Kibervédelmi Intézetet - a nemzeti 

vagyon részét képező nemzeti elektronikus adatvagyon, illetve a létfontosságú információs 

rendszerek és rendszerelemek biztonságának megteremtéséhez. Azzal a céllal, hogy úgymond 

körbe ölelje és támogassa feladatik megvalósításában a kormányzati intézményeket a tervezés 

fázisától az esetlegesen bekövetkező káresemény elhárításáig. 

 



 

 

 

A megnövekedett és egyre komplexebbé váló információs rendszerek elleni támadásokra való 

reagálás már régóta nem csupán m

vezetésnek komolyan szembe kell néznie

megvalósításának irányelveit és a feladatok végrehajtását végz

eredményesen biztosíthatják az elvárt biztonsági szintet, illetve megvalósulhat a kormányzat 

azon elhatározása, amely alapján kialakul és megvalósul a teljes e

 

Mindezért a rendszerek védelmét szabályzó rendelkezések mellett 2017. január 1

lépett az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

törvény is.  

Az elektronikus ügyintézést biztosító szervek 20

elektronikus intézését a törvényben meghatározottak szerint biztosítani és kötelesek a törvény 

szerinti informatikai együttműködésre, más szervekkel.

Ennek értelmében az állampolgárok és más kapcsolódó jogalanyok j

ügyintézést biztosító szerv elő

elektronikus úton végezni, nyilatkozataikat elektronikus úton megtenni.

Ezek érdekében az elektronikus ügyintézést biztosító szerveknek az e

megvalósítása érdekében az alábbi fontos feladatokat kell megvalósítani az ügyfelek érdekében 

- a teljesség igénye nélkül ezek közül néhány kiemelked
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megnövekedett és egyre komplexebbé váló információs rendszerek elleni támadásokra való 

reagálás már régóta nem csupán műszaki kérdés, hanem egy olyan probléma, amivel a fels

vezetésnek komolyan szembe kell néznie. A vezetőnek kell meghatározni a célokat,

és a feladatok végrehajtását végző szervezetet, amelyek 

eredményesen biztosíthatják az elvárt biztonsági szintet, illetve megvalósulhat a kormányzat 

azon elhatározása, amely alapján kialakul és megvalósul a teljes e-közigazgatás.

Mindezért a rendszerek védelmét szabályzó rendelkezések mellett 2017. január 1

lépett az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

Az elektronikus ügyintézést biztosító szervek 2018. január 1. napjától kötelesek az ügyek 

elektronikus intézését a törvényben meghatározottak szerint biztosítani és kötelesek a törvény 

űködésre, más szervekkel. 

Ennek értelmében az állampolgárok és más kapcsolódó jogalanyok jogosultak az elektronikus 

ügyintézést biztosító szerv előtt az ügyeik intézése során ügyintézési cselekményeiket 

elektronikus úton végezni, nyilatkozataikat elektronikus úton megtenni. 

zek érdekében az elektronikus ügyintézést biztosító szerveknek az e

megvalósítása érdekében az alábbi fontos feladatokat kell megvalósítani az ügyfelek érdekében 

teljesség igénye nélkül ezek közül néhány kiemelkedő: 

 

megnövekedett és egyre komplexebbé váló információs rendszerek elleni támadásokra való 

szaki kérdés, hanem egy olyan probléma, amivel a felső 

nek kell meghatározni a célokat, a célok 

ő szervezetet, amelyek 

eredményesen biztosíthatják az elvárt biztonsági szintet, illetve megvalósulhat a kormányzat 

zigazgatás. 

Mindezért a rendszerek védelmét szabályzó rendelkezések mellett 2017. január 1-én hatályba 

lépett az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

18. január 1. napjától kötelesek az ügyek 

elektronikus intézését a törvényben meghatározottak szerint biztosítani és kötelesek a törvény 

ogosultak az elektronikus 

tt az ügyeik intézése során ügyintézési cselekményeiket 

zek érdekében az elektronikus ügyintézést biztosító szerveknek az e-ügyintézés 

megvalósítása érdekében az alábbi fontos feladatokat kell megvalósítani az ügyfelek érdekében 
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• meg kell valósítani az ügyfél ügyintézési rendelkezésének lekérdezését; 

• személyre szabott ügyintézési felületen keresztül történő ügyintézést; 

• elektronikus azonosítást; 

• biztonságos kézbesítést 

• valamint eljárásért fizetendő terhek elektronikus úton történő megfizetését 

 

Emiatt 2017. az elektronikus ügyintézésre való felkészülés éve, hisz a felkészülési folyamat 

során meg kell valósítani a csatlakozást, vagy ki kell alakítani azokat a rendszereket, amelyek 

során a kormány e-ügyintézési és információbiztonsági céljai érvényesülnek, hogy az ügyfelek 

az ügyeik intézése során a legegyszerűbb és legkényelmesebb módozatot tudják alkalmazni. 
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Egri Járási Hivatal 

Járási hivatalvezet ő: dr. Boncz László 
Járási hivatalvezet ő helyettes: Veres Zoltán  

 

 
 

 

 
 

 
 

Családi Cs ődvédelem  
 

Készítette: Krajnyák-Szabó Zsuzsa családi vagyonfelügyelő szakügyintéző 

 

A természetes személyek adósságrendezését a 2015. évi CV. törvény szabályozza. Célja, hogy 

a fizetési nehézségekkel küzdő személyek adóssága szabályozott keretek között kerüljön 

rendezésre, fizetőképességük helyre álljon. Azoknak jelenthet segítséget az adósságrendezési 

eljárás, akiknek van valamennyi vagyonuk, rendszeres jövedelemmel rendelkeznek, meg 

szeretnék tartani lakóingatlanukat és hajlandóak 5 évig a hitelezőkkel és a Családi Csődvédelmi 

Szolgálattal együttműködve szoros pénzügyi kontroll mellett élni annak érdekében, hogy az 

eljárás végeztével mentesüljenek adósságuk egy részének megfizetése alól. 

 

Az eljárásban természetes személyek vehetnek részt és a nehezebb helyzetben lévő adósok 

védelme érdekében – pl.: akiket már fenyeget az esetleges kilakoltatás veszélye - kerülhet sor. 

Minden tartozást be kell vonni az eljárásba és az adósok lakhatási, létfenntartási költségeihez 

igazodó vagyonértékesítési, jövedelem-felosztási és vagyonfelosztási szabályokat kell 

kialakítani. 

 

 

Cím: 3300 Eger, Szarvas tér 1. 

Levelezési cím: 3300 Eger, Szarvas tér 1., Pf. 
203. 

Telefon: 06 (36) /482-900 

Fax: 06 (36) /482-905 

E-mail: titkarsag.eger[kukac]heves.gov.hu 
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Az eljárás kizárólag az adós kezdeményezésére indulhat. A kérelmet írásban a Családi 

Csődvédelmi Szolgálathoz vagy a főhitelezőhöz lehet nyújtani. Az eljárás ideje alatt az adósok 

saját és velük együtt élő hozzátartozóik mindennapi életviteléhez szükséges kifizetéseket 

teljesíthetnek és nem vállalhatnak olyan kötelezettséget, amely adósságrendezési 

képességüket rontaná.  

 

Bírósági adósságrendezési eljárásra akkor kerülhet sor, ha a bíróságon kívüli megállapodási 

kísérlet valamilyen okból eredménytelen, vagy ha nincs főhitelező. Az eljárás az adós és a 

hitelezők közötti egyezségkötésre irányul a családi vagyonfelügyelő szakmai segítségével.  

Az adósnak és adóstársnak nyitnia kell egy olyan közös bankszámlát, amelyen az adósság 

törlesztésére szolgáló pénzt tartják, és amely felett a családi vagyonfelügyelő rendelkezik. Ezen 

felül szükség van egy közös bankszámlára is, amelyen a mindennapi megélhetéshez 

szükséges pénz tartják, de a számla forgalmáról köteles beszámolni a családi 

vagyonfelügyelőnek. 

 

Lehetőség van a lakóingatlan megtartására, de előfordulhat, hogy értékesíteni szükséges , és 

kisebb alapterületű vagy kevesebb forgalmi értékű lakásba kell költöznie az igénylőnek. Ha az 

adósok kötelezettségeit teljesítették és a hitelezők a minimális megtérüléshez hozzájutottak, a 

bíróság a záró elszámolás alapján mentesítő határozatot hozhat.  

 

Annak érdekében, hogy az adósságrendezés sikeres legyen, szoros családi gazdálkodást kell 

megvalósítani.   
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Főbb tudnivalók a családi otthonteremtési kedvezményr ől 

  
Az igényelhető lakáscélú állami támogatások típusai: 
 

Használt lakás vásárlása vagy b ővítése 
 

Gyermek(ke) száma Lakás alapterülete Kedvezmény összege 
1 min. 40 m2   600.000,- Ft 
2 min. 50 m2 1.430.000,- Ft 
3 min. 60 m2 2.200.000,- Ft 

4 vagy több gyermek min. 70 m2 2.750.000,- Ft 
 
Érdekesség a fenti kedvezménnyel kapcsolatban: 

- az igénylő a szerződés tárgyát képező ingatlan kivételével más lakásban legfeljebb 

50%-os  tulajdoni hányaddal rendelkezhet. 

 

Új lakás vásárlása vagy új ingatlan építése 

 

Gyermek(ke) 

száma 

Lakás hasznos 

alapterülete 

Ház (egylakásos 

lakóépület) hasznos 

alapterülete 

Kedvezmény 

összege 

1 min. 40 m2 min. 70 m2    600.000,- Ft 

2 min. 50 m2 min. 80 m2 2.600.000,- Ft 

3 vagy több 

gyermek 

min. 60 m2 min. 90 m2 10.000.000,- Ft 

 

 

 

A lakáscélú állami támogatásokról szóló 

kormányrendelet - 16/2016. (II.10.) Korm. 

rendelet új lakások építéséhez  és 

vásárlásához  valamint a 17/2016.(II.10.) 

Korm. rendelet használt lakás 

vásárlásához, b ővítéséhez  - értelmében a 

magánszemélyek ingatlan vásárlásához 

vagy építéséhez meglévő, illetve vállalt 

gyermek(ek) tekintetében vissza nem 

térítendő állami támogatást igényelhetnek. 
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Egyéb hasznos tudnivalók a 10 Millió Ft-os állami támogatással kapcsolatban: 

- a kedvezmény igénybevételét megelőzően vásárolt vagy épített ingatlan megtartható, 

- korábban igényelt – kisebb összegű – lakáscélú állami támogatás esetén a különbözet 

igénybe vehető, 

- meglévő, illetve vállalt gyermek(ek) tekintetében is igényelhető, 

- igényelhető a gyermek 25 éves koráig amennyiben nappali tagozatos hallgató valamint a 

gyermek a támogatott háztartásában él, mint eltartott, 

- megelőlegezett CSOK igényelhető, amennyiben a házastársak közül legalább az egyik 

fél a kedvezmény iránti kérelem benyújtásának időpontjában még nem töltötte be a 40. 

életévét, 

- a vissza nem térítendő állami támogatáshoz max. 10 Millió forint állami kamattámogatott 

hitel igényelhető. 

 
ÁFA visszaigénylés 5 millió Ft-ig 

 
 
Adó-visszatérítési támogatás igényelhető a magáncélú építkezések bekerülési költségének 

megfizetéséhez vagy az építkezés helyéül szolgáló építési telek - magánszemély tulajdonos - 

vásárlásához. 

A családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételén ek részletes feltételeir ől bővebb 

tájékoztatást a hitelintézetek/takarékszövetkezetek  tudnak adni.  

 

Amennyiben az igénylő személyek megelőlegezett CSOK igénybevételére kívánnak szerződést 

kötni – a hitelintézettel/takarékszövetkezettel - abban az esetben a bevállalni kívánt 

gyermek(ek) tekintetében a támogatott ingatlan fekvése szerinti illetékes megyei kormányhivatal 

járási hivatalától igazolást szükséges beszerezniük. A kormányhivatal által kiállított igazolásban 

– a lakástámogatási információs rendszer adatai alapján - rögzítésre kerül, hogy az ügyfelek az 

egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok alapján megelőlegező, fennálló 

kölcsönszerződéssel rendelkeznek-e.  

 

Meglévő gyermek(ek) tekintetében jogszabályi felhatalmazás  hiányában nincs lehet őség 

kormányhivatali igazolás kiállítására, az igénybevé tel feltételeit és azok fennállását teljes 

körűen a hitelintézet(ek)/takarékszövetkezet(ek) vizsgá lják. 
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Amennyiben a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem a hitelintézet által 

elutasításra kerül, úgy abban az esetben az elutasítás tényéről a hitelintézet írásbeli 

tájékoztatást ad ki. Abban az esetben, ha az ügyfél a hitelintézet elutasításával nem ért egyet, 

úgy az írásbeli tájékoztatás kézhezvételétől számított 15 napon belül a családi otthonteremtési 

kedvezményre jogosító feltételeknek való megfelelés megállapítását kérheti az ingatlan fekvése 

szerinti illetékes megyei kormányhivatal járási hivatalától. 

 

Az új illetve a már meglévő lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos ügyintézésben 

segítséget nyújtanak a HMKH Egri Járási Hivatal Hatósági Főosztály Gyámügyi és Igazságügyi 

Osztályán Sebestényné Michnyóczki Andrea és Sőregi Szilvia lakástámogatási szakügyintézők, 

valamint hatósági eljárásokban dr. Tóth Anett és dr. Szacsva Ferenc jogi szakügyintéző 

kollégák. 
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Trófeabírálat 
 

Készítette: Szabó Bernadett vadászati és halászati szakügyintéző 
Godó Lajos Máté vadászati és halászati szakügyintéző 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

Földművelésügyi Osztálya látja el a vadászati hatósági feladatokat. 

A vadászati hatósági hatáskör egyik legérdekesebb feladata a megye területén terítékre került 

és elhullott vadfajok trófeáinak bírálata. Heves megye azon ritka megyék közé tartozik ahol a 

Magyarországon élő valamennyi vadászható nagyvadfaj megtalálható, így a vadászati hatóság 

bírál gímszarvas, dámszarvas és őz agancsot, vaddisznó agyarat és muflon csigát. A trófea 

görög eredetű szó, mely eredetileg győzelmi jelképet jelent. A vadász számára a trófea értékét 

nem a pénzben kifejezhető értéke adja, hanem az az emlék és élmény, amely a zsákmányolás 

körülményeihez fűződik. A trófea minősége jellemzi az adott élőhely állapotát, a 

vadgazdálkodás szakmai színvonalát. 

A trófeákat a vadászok kezdetben különböző trófeaszemléken, trófea kiállításokon, szubjektív 

alapon hasonlították össze, majd áttértek a trófeák mérhető módon történő bírálatára és 

rangsorolására. 1925-ben a magyar származású Nadler Herbert kidolgozta a gímszarvas 

agancs bírálati képletét, mely 1937-re nyerte el végleges formáját. E képlet lett a nemzetközi 

bírálati képlet alapja is, melyet CIC-képletek néven fogadott el a Nemzetközi Vadászati Tanács 

1937-ben, a Berlinben rendezett Nemzetközi Vadászati Kiállításon. Ezt követően minden 

vadfajra nemzetközi bírálati képletet hoztak létre, melyek alapján történnek a bírálatok 

manapság is. A heves megyei vadászati hatóság szintén ezeket a képleteket alkalmazza a 

trófeabírálat során. A vadászatra jogosultak 1970-től kötelesek – a világon egyedülálló módon -  

a vadászterületükön terítékre került és elhullott nagyvadfajok trófeáit bírálat céljából bemutatni 

az illetékes vadászati hatóságoknak. 

A trófeabírálatnak több funkciója is ismert: regisztrál, mér, bírál, és büntet. A bírálati képletek 

kidolgozásánál a fajra jellemző szabályos felépítésű trófeákat tekintették meghatározónak.                               

A trófeabírálati képletek három különböző részből tevődnek össze:  

- objektíven meghatározható értékek: mérőszalaggal, súlymérleggel, tolómérővel mérhető 

értékek (például: súly, rózsa körméret, szárhossz, terpesztés, stb.) 



 

- szubjektíven meghatározható értékek: a trófea esztétikai megjelenését mutató értékek, 

szépségpontok (például: szín, gyöngyözöttség, ágvégek, stb.)

- elejtés szakszerűségét minő

A trófeabírálat szempontjainak 90%

értékek számítógépes trófeabíráló programba

pontszám. A vadászati hatóság a trófeabírálatról a vadászatra jogosult és az

hatósági bizonyítványt állít ki. Amennyiben a trófea eléri az éremhatár

nemzetközi pontot, a vadászati hatóság az elejt

megyei vadászati hatóság a 2016/2017. vadászati évben 818 gíms

dámszarvas trófeát, 1517 darab 

vaddisznó agyarat bírált el. 

A 2016/2017. vadászati év kiemelked

csigahosszal rendelkező muflon tr

a hatodik legnagyobb nemzetközi pontszámot kapta.

pontszámok alapján lehetőség van hazai és nemzetközi trófea ranglisták felállítására. 

Magyarországon került terítékre a világranglistát vezet

Hazai ranglistán két vadkan agyar is fellelhet

terítékre egy 25,10 centiméter agyarhosszúságú vadkan, mely 133,75 CIC pontot ért el, a hazai 

ranglista 24. helyén szerepel. Füzesabonyban 1987

sikerült terítékre hozni, melynek agyarhossza 26,75 centiméteres volt, a magyar ranglista 30. 

helyén van. 

A 2017. augusztus 3-án az Egererd

területén terítékre került vaddisznó agyara kiemelked

pontszámot ért el a bírálaton. A vadkan trófeájának els

bírálata a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala által 

történt, ahol 25,80 centiméter átlag hosszúságot, és 135,85 CIC 

pontot kapott, amellyel átlépte a másodfokú trófeabírálaton 

történő részvétel határértékét. A másodfokú bírálatra Gödöll

került sor, ahol az Országos Trófeabíráló Testület a vadkan 

agyarat újfent elbírálta és 134,55 CIC pontra értékelte.

1988-ban Tarnamérán egy 75
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szubjektíven meghatározható értékek: a trófea esztétikai megjelenését mutató értékek, 

szépségpontok (például: szín, gyöngyözöttség, ágvégek, stb.) 

ségét minősítő hibapontok, korosztály, kor megállapítása.

bírálat szempontjainak 90%-át objektíven meghatározható értékek alkotják. A felvett 

értékek számítógépes trófeabíráló programban kerülnek rögzítésre, melyekb

pontszám. A vadászati hatóság a trófeabírálatról a vadászatra jogosult és az

hatósági bizonyítványt állít ki. Amennyiben a trófea eléri az éremhatár

a vadászati hatóság az elejtő részére érmet és oklevelet is átad.

megyei vadászati hatóság a 2016/2017. vadászati évben 818 gímszarvas trófeát, 9 darab 

dámszarvas trófeát, 1517 darab őzbak trófeát, 269 darab muflon trófeát és 274 darab 

A 2016/2017. vadászati év kiemelkedő trófeája a Mátrafüreden terítékre került 92,6 cm 

 muflon trófeája volt, ami a 2016/2017. vadászati évben az országban 

a hatodik legnagyobb nemzetközi pontszámot kapta. A trófeabírálaton megállapított 

őség van hazai és nemzetközi trófea ranglisták felállítására. 

re a világranglistát vezető vadkan agyar és dámszarvas agancs.

Hazai ranglistán két vadkan agyar is fellelhető Heves megyéből. 1998

terítékre egy 25,10 centiméter agyarhosszúságú vadkan, mely 133,75 CIC pontot ért el, a hazai 

24. helyén szerepel. Füzesabonyban 1987-ben egy 133,05 CIC pontot elért vadkant 

sikerült terítékre hozni, melynek agyarhossza 26,75 centiméteres volt, a magyar ranglista 30. 

án az Egererdő Zrt. Szilvásváradi Erdészet 

területén terítékre került vaddisznó agyara kiemelkedő 

pontszámot ért el a bírálaton. A vadkan trófeájának elsőfokú 

bírálata a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala által 

történt, ahol 25,80 centiméter átlag hosszúságot, és 135,85 CIC 

ott, amellyel átlépte a másodfokú trófeabírálaton 

 részvétel határértékét. A másodfokú bírálatra Gödöllőn 

került sor, ahol az Országos Trófeabíráló Testület a vadkan 

agyarat újfent elbírálta és 134,55 CIC pontra értékelte. 

ban Tarnamérán egy 750,7 grammos tömegű őzbakot 

szubjektíven meghatározható értékek: a trófea esztétikai megjelenését mutató értékek, 

 hibapontok, korosztály, kor megállapítása. 

át objektíven meghatározható értékek alkotják. A felvett 

kerülnek rögzítésre, melyekből kialakul a bírálati 

pontszám. A vadászati hatóság a trófeabírálatról a vadászatra jogosult és az elejtő részére 

hatósági bizonyítványt állít ki. Amennyiben a trófea eléri az éremhatárhoz szükséges 

 részére érmet és oklevelet is átad. A heves 

zarvas trófeát, 9 darab 

zbak trófeát, 269 darab muflon trófeát és 274 darab 

 trófeája a Mátrafüreden terítékre került 92,6 cm 

ófeája volt, ami a 2016/2017. vadászati évben az országban 

A trófeabírálaton megállapított 

ség van hazai és nemzetközi trófea ranglisták felállítására. 

 vadkan agyar és dámszarvas agancs. 

l. 1998-ban Kisnánán került 

terítékre egy 25,10 centiméter agyarhosszúságú vadkan, mely 133,75 CIC pontot ért el, a hazai 

ben egy 133,05 CIC pontot elért vadkant 

sikerült terítékre hozni, melynek agyarhossza 26,75 centiméteres volt, a magyar ranglista 30. 
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hoztak terítékre, amely 212,64 CIC pontot ért el bírálaton, jelenleg 5. helyen szerepel a hazai 

ranglistán. 1975-ben Kiskörén egy 201,18 CIC pontot elért őzbak került elejtésre, melynek súlya 

792 gramm volt,  

a magyar ranglistán jelenleg a 10. helyen szerepel. Szilvásváradon 656 grammos őzbakot 

sikerült terítékre hozni 1984-ben, mely trófeabírálati pontértéke 185,95 CIC pont volt, jelenleg a 

hazai ranglistán a 27. helyén van. 

A magyar muflon kos ranglista 5. helyezettje 97,00 centiméter csigahosszal Tarnaleleszen 

került elejtésre 1991-ben, a trófeabírálton 229,10 CIC pontot ért el. 1971-ben Kisnánán egy 

226,75 CIC pontot elért 93,75 centiméter csigahosszúságú muflon kos került terítékre, amely az 

előkelő 9. helyen szerepel a hazai ranglistán. Verpeléten 1980-ban egy 218,75 CIC pontszámú 

89,00 centiméter csigahosszúságú muflont sikerült elejteni, amely a magyar ranglista 50. 

helyezettje.  
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Folyamatos küzdelem a parlagfű ellen 

Készítette: Huszárné Bodor Éva osztályvezető 
 

 
A parlagfű hazánk legismertebb és leggyakoribb gyomnövénye, melynek kártétele 

mezőgazdasági és humán-egészségügyi szempontból egyaránt jelentős.  

Közkeletű vélekedés, hogy virágpora több allergiás megbetegedés kiváltója, mint az összes 

többi allergén növény együttvéve. Az allergia - mint a civilizált emberek népbetegsége – 

Magyarországon is egyre terjed, az érintettek becsült száma kb. 2 millió. 

Mindebből következően: a parlagfű elleni hatékony védekezés közérdek, melynek témája 

országosan is kiemelt jelentőségű. A hatóság munkáját hónapokon keresztül folyamatos civil 

kontroll és média érdeklődés mellett végzi. 

 

A parlagfű azonban sajnos igen kemény ellenfél, melynek tömeges elterjedtsége hazánkban a 

növény több tulajdonságára is visszavezethető.  

A parlagfű Európába Amerikából behurcolt gyomnövény. A mi éghajlati viszonyaink igen 

kedvezőek a számára. A talajra igénytelen, szárazságtűrése kiváló. Természetes ellensége 

nincs, sőt: az utóbbi években már számos gyomirtó szerrel szemben is ellenállóvá 

(rezisztenssé) vált.  

Agresszíven növekszik és szaporodik. 

Egy átlagos növény 3-4000 magot hoz, amelyek nagy ellenálló képességük miatt a talajban 30-

40 évig is csíraképesek maradnak. Így sajnos biztosított a talajok hosszú távú fertőzöttsége. A 

virágok beporzását a szél végzi: ily módon az allergiát okozó virágporszem, a pollen akár 100-

150 km távolságra is el tud jutni. A tömeges virágzás ideje a július vége és az augusztus, 

ezután viszont kisebb mennyiségben egészen a fagyok beálltáig elhúzódik. Egyetlen átlagos 

növény pollentermelése 2-3 hónap alatt mintegy 2 - 8 milliárd virágporszem. 

 

A parlagfű elleni hatékony fellépés tehát nem könnyű feladat, lényegében évről évre egy 

folyamatos küzdelem. A feladatellátással érintettek köre igen széles, és ebbe több hatóság 

mellett a jegyzők is beletartoznak. 

 

A törvényi szabályozás bel - és külterületen egyaránt a földhasználó kötelességévé teszi a 

parlagfű elleni védekezést.  
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Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: 

Éltv.) 17. § (4) bekezdése szerint: „A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az 

ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az 

állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani." A jogi szabályozás törekvése 

nyilván a virágzás (pollenszóródás) és a magérés megakadályozása. 

 

A június 30., mint törvényi határnap egyben a hatósági célokat és feladatokat is behatárolja. 

Június 30. előtt az elsődleges cél a megelőzés: a figyelem felhívása a parlagfű elleni 

védekezési kötelezettségre, a tájékoztatás különböző módjait alkalmazva. Június 30. után a cél 

már a jogszabályokon alapuló következetes hatósági fellépés. 

 

A törvényben foglalt parlagfű elleni védekezési kötelezettség betartásának helyszíni 

ellenőrzését - saját kezdeményezésre, vagy bejelentésre - külterületen az ingatlanügyi hatóság 

(a HMKH Járási Hivatalainak Földhivatali Osztályai), belterületen pedig a jegyző végzi. 

A helyszíni ellenőrzés során a 221/2008. (VIII.30.) Korm. rendelet 1. számú melléklet szerinti 

adattartalommal rendszeresített formanyomtatvány felhasználásával jegyzőkönyvet kell 

felvenni. Amennyiben ebben rögzítésre kerül, hogy az ingatlan parlagfűvel fertőzött - tehát a 

földhasználó parlagfű elleni védekezési kötelezettségének nem tett eleget - az Éltv. 50. § (4) 

bekezdés alapján parlagfű elleni közérdekű védekezést kell elrendelni. A közérdekű védekezés 

elrendelésére jogosult élelmiszerlánc-felügyeleti szerv külterületen a növény- és talajvédelmi 

hatóság (HMKH Egri Járási Hivatala Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és 

Talajvédelmi Osztály), belterületen pedig a jegyző. Belterületen kivételt képez, ha a települési 

önkormányzat nem tesz eleget a védekezési kötelezettségének, akkor vele szemben a növény- 

és talajvédelmi hatóság jár el. 

 

A közérdekű védekezés végrehajtásának eljárási szabályait a parlagfű elleni közérdekű 

védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei 

megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII.30.) Korm. 

rendelet írja elő. 

Amennyiben a földhasználó a parlagfű elleni védekezési kötelezettségét elmulasztja, az Éltv. 

60. § (1) bekezdés alapján vele szemben növényvédelmi bírságot kell kiszabni. Erre minden 

esetben sor kerül a közérdekű védekezés elrendelésétől függetlenül.  A növényvédelmi bírság 

kiszabása külterületen és belterületen egyaránt a növény- és talajvédelmi hatóság hatásköre. A 



18 

 

részletes szabályokat a 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet az élelmiszerlánc felügyeletével 

összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és mértékéről állapítja meg. A növényvédelmi 

bírság alapja a parlagfűvel fertőzött terület mérete, valamint a károsító borítottság átlaga. 

Tételes mértéke 15 000 Ft-tól 5 000 000 Ft-ig terjed. 

 

Kiemelten fontos közös érdek az is, hogy az Önkormányzat, mint földhasználó mind 

belterületen, mind külterületen tegyen eleget a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének. 
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Jogsértő webáruházak 
 

Készítette: dr. Gecse Cecília oszályvezető 
 

10+1 hasznos tanács, ha online vásárolunk: 
 

1. Keressük meg a honlapon a webáruház üzemeltetőjének adatait! 

Általában „Kapcsolat” vagy „Rólunk” címszavak alatt találhatjuk meg a webáruházat 

üzemeltető cégre, vállalkozásra vonatkozó adatokat. 

A vállalkozások kötelesek a honlapon megadni a cég/egyéni vállalkozó nevét, a 

székhelye címét, postacímét, cégjegyzék számát, egyéb nyilvántartás számát, 

elérhetőségét, adószámát. Ezeken túlmenően a szolgáltató beazonosíthatósága 

érdekében a tárhely-szolgáltató nevét, székhelyét, e-mail címét is fel kell tüntetni a 

holnapon. 

Amennyiben egy vállalkozás nem tüntetni fel a honlapon a nevét, estlegesen csak e-mail 

címet vagy csak nevet és az azonosításhoz elégtelen adatot jelöl meg, akkor gondoljunk 

arra, hogy egy későbbi jogérvényesítést mennyire megnehezít, ha semmilyen 

információval nem rendelkezünk a velünk a weboldalon keresztül szerződő eladó 

vállalkozásról! 

 

2. Mielőtt rendelnénk, mindig olvassuk át a vásárlási feltételeket, a jótállásra, 

szavatosságra, elállásra vonatkozó tájékoztatást! 

Nem elegendő, hogy legyen tájékoztatás a honlapon, a tájékoztatásnak szabályszerűnek 

is kell lenni. A jogszabály az igényérvényesítéshez kapcsolódóan határidőket is 

meghatároz és a honlapon szereplő tájékoztatásnak ennek meg kell felelni (pl.: a 

vállalkozás nem határozhatja meg az elállási jog gyakorlásának időtartamát 14 napnál 

rövidebb időtartamban és nem is kötheti olyan további feltételekhez, amelyet jogszabály 

nem ír elő.) 

Ezekkel kapcsolatos további információk itt olvashatók: 

www.fogyasztovedelem.kormany.hu, www.magyarefk.hu  

 

3. Tanulmányozzuk át a szállítási feltételeket! 

Figyelmesen olvassuk el a szállítási díjakra, feltételekre, és a vállalt szállítási határidőre 

vonatkozó részleteket is! 
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Vegyük figyelembe azt is, ha a vállalkozás a raktárkészleten lévő vagy raktárkészleten 

nem lévő árukra külön szállítási határidőt határoz meg! Lehet, hogy a választott terméket 

mégsem vásárolnánk meg, ha tudjuk, hogy 30-60 napot kell rá várni. 

 

4. Az elállási jogunkkal határidőben és írásban éljünk! 

Elállási jogunkkal a termék átvételétől és a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó 

szerződés megkötésének napjától számított 14 naptári napon belül élhetünk – a 

fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 

26.) Kormányrendelet rendelkezései szerint. 

Az elállási jogunkkal mindig írásban éljünk, tehát e-mailben (amit később a 

levelezésünkben vissza tudunk keresni vagy ki tudunk nyomtatni), vagy postai, lehetőleg 

tértivevényes küldeményben jelezzük a vállalkozás felé, hogy a vásárlástól elállunk. 

Az elállási nyilatkozatra mintát a www.fogyasztovedelem/kormany.hu oldalon „Letölthető 

anyagok” - „Nyomtatványok, iratminták” cím alatt találhatunk. 

 

5. A termék visszaküldésének a költsége a vásárlót terheli! 

Elállás esetén a kifizetett vételár és szállítási költség a vásárló részére visszajár, 

azonban a termék visszaküldésével kapcsolatos költségeket a vállalkozás nem köteles 

megtéríteni. 

 

6. Tájékozódjunk rendelés előtt akár internetes fórumok, vélemények alapján is a 

webáruházról! 

 

7. Legyünk tisztában azzal, hogy a szemünk előtt villogó, azonnali rendelésre ismétlődő 

vagy sürgető felhívást tartalmazó üzenetek a tisztességes piaci magatartással 

ellentétesek, és előfordulhat, hogy nem is valós információt adnak a vásárlók számára 

pl.: az árukészletről, akciók időtartamáról. 

 
 

8. Gyanakodjunk és gondoljuk át a rendelésünket, ha egy holnapon nem kerek, érthető, 

magyarul megfogalmazott mondatokban adnak tájékoztatást, vagy leírást a termékekről! 

Előfordul, hogy külföldi üzemeltetésű honlap esetén valamilyen fordító program 

segítségével fordították a honlap szövegét magyar nyelvre és talán nincs is olyan 

személy a vállalkozásban, aki magyarul beszél. 
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9. Gyanúra adhat okot, ha a kiválasztott webshopban kizárólag előre utalással lehet a 

megrendeléseket leadni! 

 

(Ne feledjük, hogy az utánvétes rendelés a legbiztonságosabb!)  

10. NE rendeljünk olyan honlapról, ahol nem találunk magyarországi címet! 

+ 1 

A jogsértő webáruházakat az alábbi honlapon találhatjuk meg: 

http://jogsertowebaruhazak.kormany.hu/ 

 

További tippeket itt olvashatunk: 

http://magyarefk.hu/hu/hasznos-tudnivalok/internetes-vasarlas/altalanos-tippek.html 
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Gyöngyösi Járási Hivatal 

Járási hivatalvezet ő: dr. Bekecs Andrea 
Járási hivatalvezet ő helyettes: dr. Vitovszki Mária 

 
Gyöngyösi Járási Hivatal 

 
Cím: 3200 Gyöngyös, Fő tér 13. 

Levelezési cím: 3201 Gyöngyös, Pf.:99 
Telefon: 06 (37) /795-016 
E-mail: titkarsag.gyongyos[kukac]heves.gov.hu 

 

Általános Közigazgatási Rendtartás 

Készítette: dr. Bekecs Andrea hivatalvezető 

„Elengedhetetlen, hogy az ügyek elintézése során a közigazgatás az Alaptörvénynek megfelelő, 

az ügyfelek jogát és jogos érdekeit garantáló, magas színvonalú, korszerű, az eljárások gyors 

lezárását és időszerűségét biztosító, hatékony, átlátható és kiszámítható működéséhez 

szükséges hatósági keretek között járjon el” - írja Hajas Barnabás Az Általános Közigazgatási 

Rendtartás magyarázata c. kiadvány előszavában. 

A „Közigazgatás és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020” a hatósági eljárásokra 

vonatkozó szabályozás irányát a korszerű ügyfélbarát eljárásrendben, az egyszerűbb 

eljárásokban, a rövidebb bruttó eljárási időtartamban és az eljárások túlszabályozottságának 

csökkentésében szabta meg.    

A Kormány a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program ( KÖFOP) kiemelt 

projektjeként 1004/2016.(I.18.) Korm. határozatban megállapított fejlesztési keretében  

nevesítette „A közszolgáltatás komplex kompetencia, életpálya-program és oktatás technológiai 

fejlesztése” című projektet,  melynek végrehajtására a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet (NKE)  

jelölte ki.   

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. ( Ákr.) alkalmazására való 

felkészüléshez az NKE komplex továbbképzési programot fejleszt ki, amely az általa 

működtetett Probono felületen lesz elérhető.  

A tananyag összeállítására szakértői munkacsoport alakult, amelynek tagjai a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem, az Eötvös Lóránd Tudományi Egyetem Állam és Jogtudományi 

Karának szakoktatói, mint szakanyag szerzők, velük a közigazgatási szerveknél dolgozó 

szakmai szakértők, jegyzők, hivatalvezetők dolgoznak. A kormányhivatalok közül a Pest Megyei 



23 

 

Kormányhivatal mellett a Heves Megyei Kormányhivatal kapott felkérését a szakmai munkában 

történő részvételre, amelyben a Gyöngyösi Járási Hivatal hivatalvezetőjeként én veszek részt.  

A képzés szempontjából az Ákr.  7 továbbképzési programra lett felosztva: 

A törvény hatálya, alapvető rendelkezések, záró rendelkezések 

A kérelemre, a hivatalból induló eljárások, az ideiglenes intézkedések, az eljárási költség 

A hatóság döntései, hatósági bizonyítvány, igazolvány és nyilvántartás 

Hatósági ellenőrzés 

Jogorvoslat 

Végrehajtás, biztosítási intézkedések 

Összehasonlítása a Ket-nek és Ákr-nek 

Az Ákr. képzések mindegyike három modulból fog állni.  

Az I. modul az ún. e-Learning elmélet programelem, amely az oktatási tartalom elméleti 

komponensét képezi, ehhez továbbképzési programonként tananyag készül, amihez 

kapcsolódik egy videoprezentáció. A prezentációs anyag megtekintése és hallgatása során a 

tematikához illeszkedő felkészülést segítő kérdések is elérhetők a felületen.  

 

A II. modul az e-Learning gyakorlat programelem, amelynek teljesítését a képzés résztvevője 

az I. modul (elmélet) elvégzését követően kezdheti el. Az első 6 továbbképzési program 

gyakorlati moduljának tananyaga a kifejezetten erre a célra írt jogesetekre, illetve a 7. program 

esetében átfogó kérdésekre épít. A képzés legfontosabb célja, hogy a hallgatók képesek 

legyenek az eljárási szabályok mindennapi gyakorlati használatára, ez pedig a 

leghatékonyabban jogesetek feldolgozásával valósítható meg. A jogeset egy sokinformációs 

szöveg, amely fiktív szereplőket tartalmaz. Az esetben felvetett problémák megoldásával 

mérhető, hogy a hallgató a megszerzett ismereteket a gyakorlatban hogyan tudja alkalmazni. A 

jogeset célja, hogy a hallgató egy összetett folyamat során (amelynek lépései nem 

határolhatóak el egymástól) megállapítsa a tényállást; kiválassza és értelmezze az 

alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseket; a jogszabályt a tényállásra alkalmazva képes 

legyen jogilag értékelni, valamint a jogkövetkezményeket megállapítani. 

 

A képzés egy 20 kérdésből álló online teszt sikeres teljesítésével zárul, amely a III. modulnak 

felel meg. A vizsgateszt kizárólag a II. modul elvégzését követően válik elérhetővé a résztvevő 

számára. 

A felkészüléshez javaslom, hogy az Ákr-t olvassák el többször, ami nem jelent nagy 

megterhelést, mert töredéke a Ket-nek, egyszerűbb, áttekinthetőbb, zárt felépítésű és tele van 
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belső összefüggésekkel, amihez elengedhetetlen a normaszöveg ismerete. Az Ákr nem 

tartalmaz belső eljárásokra vonatkozó ügyviteli és más technikai szabályokat, nem ügyintézői 

kézikönyvnek készült, nem tartalmaz továbbá anyagi jogi jellegű rendelkezéseket, így 

alkalmazni mindig az ágazati jogszabállyal együtt kell majd.  

 

Forrás: Az Általános Közigazgatási Rendtartás magyarázata, A Közigazgatási eljárás szabályai 

I. HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. 

 



25 

 

E-ügyintézésről 

Készítette: Sólyomvári-Takács Nóra hatósági osztály jogi szakügyintéző  

 

Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 

CCXXII. törvény (a továbbiakban: e-ügyintézési törvény) 2018. január 1-től a gazdálkodó 

szervezetek számára kötelezővé teszi az elektronikus ügyintézést, azaz kötelező számukra 

elektronikus kapcsolattartásra szolgáló hivatalos elérhetőséggel rendelkezni. Az e-ügyintézési 

törvény fő célja, hogy a gazdálkodó szervezetek a hivatalokkal biztonságos, ellenőrzött 

elektronikus kapcsolatban álljanak és a lehető legtöbb ügyet elektronikusan intézhessék.  

 

Mi is az a Cégkapu? 

 

A Cégkapu megkönnyíti a szervezetek és az elektronikus ügyintézést biztosító szervek közötti 

kapcsolatfelvételt, hiszen minden kézbesítésre szánt küldemény a gazdálkodó szervezet által 

igényelt, biztonságos, hiteles tárhelyre érkezik. A Cégkapu lehetővé teszi, hogy a szervezet 

minden érdekeltje egy helyen férjen hozzá a szervezet hivatalos levelezéseihez, ezen belül 

azonban a szervezetnek lehetősége van, hogy az egy „postaládába” érkező küldeményeket 

jogosultságokhoz kösse és adott küldemény kizárólag a megfelelő jogosultsággal rendelkező 

munkatársak által váljon elérhetővé.  

A gazdálkodó szervezet egy Cégkapuval rendelkezhet. 

 

Mely gazdálkodó szervezetek számára kötelező a regisztráció? 

 

Az elektronikus ügyintézésre 26 féle gazdálkodó szervezet köteles. Gazdálkodó szervezet a 

polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott, belföldi székhellyel rendelkező 

gazdálkodó szervezet, azzal az eltéréssel, hogy e törvény alkalmazásában gazdálkodó 

szervezetnek minősül valamennyi gazdasági tevékenységet folytató, jogi személyisséggel nem 

rendelkező, belföldi székhelyű szervezet. 

A törvény hatálya kiterjed tehát többek között a gazdasági társaságokra, a szövetkezetre, civil 

szervezetre, egyesületre, köztestületre, alapítványra, lakásszövetkezetre, egyéni cégre, 

egyesülésre, vízgazdálkodási társulatra, erdő-birtokossági társulatra, végrehajtói irodára, 

közjegyzői irodára, szabadalmi ügyvivői irodára, ügyvédi irodára. 
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A Cégkapus regisztrációs kötelezettség az egyéni vállalkozókra nem vonatkozik, ők továbbra is 

az Ügyfélkapu szolgáltatással jogosultak az elektronikus kapcsolattartásra. Cégkaput nem 

jogosultak nyitni.  

 

Mely időpontig kell benyújtani a regisztrációt? 

 

A 2017. január 1-jén már létező gazdálkodó szervezeteknek az elektronikus kapcsolattartásra 

szolgáló hivatalos elérhetőségüket 2017. augusztus 30-ig kellett bejelenteni a szervezetet 

nyilvántartó közhiteles nyilvántartásba, melynek előfeltétele a cégkapu-szolgáltatásra történő 

regisztráció.  A gazdálkodó szervezetek a bejelentési kötelezettséget 2017. augusztus 30-át 

követően is megtehetik, 2017. december 31-ig a regisztráció elmaradása nem jár hátrányos 

jogkövetkezményekkel. 2018. január 1. napjától a cégkapu regisztrációt elmulasztó gazdálkodó 

szervezetekkel szemben az illetékes cégbíróság jogosult törvényességi felügyeleti eljárást, 

vagy cégellenőrzést indítani. 

 

Hogyan zajlik a regisztráció? 

 

2017. július 1-től a gazdálkodó szervezet regisztrációját online, kétféle módon lehet 

kezdeményezni: 

A Cégkapu online, vagyis teljesen automatikus regisztrációját csak a cégnyilvántartásban 

szereplő cég esetén lehet alkalmazni. Az online-regisztráció további előfeltétele, hogy maga a 

cégképviselő saját nevében végezze el a regisztrációt. Mind a regisztrációt végző személynek, 

mind a cégkapumegbízottnak rendelkeznie kell vagy ügyfélkapuval, vagy Részleges Kódú 

Telefonos Azonosítással. 

  

Az űrlapos, ügyintézői segítséggel létrejövő regisztrációt azok a nem természetes személyek 

vehetik igénybe, akik közhiteles nyilvántartásban nem szerepelnek, továbbá azok, akiknél a 

választott cégforma „egyéb cégforma”, vagy nem maga a cégképviselő végzi a regisztrációt, 

vagy együttes képviselet esetén a regisztrációt nem csak a saját nevében szeretné elvégezni, 

hanem a cégképviselőtársa helyett is. Az űrlap kitöltése szintén online történik. Az űrlaphoz 

kötelező jelleggel csatolni kell minden olyan hiteles dokumentumot, mely a cégkapu-

regisztrációval érintett gazdálkodó szervezet képviseleti jogosultságainak ellenőrzéséhez 

szükséges.  
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A cégkapu regisztrációt a www.cegkapu.gov.hu oldalon lehet megtenni. A regisztráció során a 

gazdálkodó szervezetnek meg kell adnia az elektronikus elérhetőségeket, így a cég hivatalos 

email címét, telefonszámát. A megadott e-mail cím lesz az elektronikus kapcsolattartásra kijelölt 

cím, azaz a hivatalos iratok, okmányok erre a címre fognak érkezni, beleértve a cégbírósági 

értesítéseket, bírósági kereseti kérelmeket. Az űrlaphoz kötelezően csatolandó mellékletről 

bővebben a honlapon tájékozódhatnak az érintettek. 

A regisztrációt a járási hivatalok felhatalmazott állami tisztviselői hagyják jóvá az erre szolgáló 

elektronikus felületen. 
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Pályázati felhívás  

Közigazgatási ösztöndíjprogram – október végégig lehet jelentkezni! 
 

Ismét lehet jelentkezni a Területi Közigazgatási Ösztöndíjprogramra olyan 35 év alatti diplomás 

fiataloknak, akik érdeklődnek a közigazgatási életpálya iránt és szívesen megismernék a területi 

államigazgatás valamely szegmensét. A programba bekerülők egy éven keresztül 

támogatásban részesülnek és szakmai gyakorlatot töltenek – teljes munkaidőben, ösztöndíjas 

jogviszonyban- valamely kormányhivatalnál. Jelentkezni október 31-ig lehet, a projekt várhatóan 

februárban indul. 

Harmadik alkalommal indul a Területi Közigazgatási Ösztöndíjprogram. A szervezők olyan 

elkötelezett, diplomás fiatalok jelentkezését várják, akik 35. életévüket még nem töltötték be, és 

szívesen megismernék a területi államigazgatás valamely szegmensét, érdeklődnek a területi 

közigazgatás és az állami tisztviselői életpálya iránt. A program célja a megfelelően képzett, 

szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező szakember-utánpótlás biztosítása. 

 

A felvételt nyert ösztöndíjasok szakmai gyakorlatának időtartama 12 hónap, amelyet valamely 

kormányhivatalnál töltenek el. Ez 8 órás munkarendet és ösztöndíjas jogviszonyt jelent ( 2011. 

évi CXCIX. törvény (Kttv.) 47. §-a szerinti ösztöndíjas jogviszony). 

 

A projekt várható időtartama: 2018. február 1. - 2019. január 31. 

A szakmai gyakorlat teljesítése során a befogadó intézményeknél az ösztöndíjasok 

beilleszkedését és a szakmai tapasztalatszerzését felkészített mentorok és képzések is segítik. 

 

Az ösztöndíjprogram eredményes teljesítése esetén a legkiválóbb ösztöndíjasok számára 

lehetőség nyílik az állami tisztviselői karrier megkezdésére.  

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 31.  (kedd) 24:00 óra 

 

A TKÖ Programmal valamint a pályázat benyújtásával kapcsolatos bővebb információt talál 

itt: http://tko.kormany.hu/ 
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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 


