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Tájékoztatás az önkormányzatok elektronikus ügyintézésének 
biztosítása érdekében történ ő ütemterv készítési kötelezettségr ől 

 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól 2015. évi CCXXII. 

törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 108. § (1) bekezdése alapján az elektronikus ügyintézésre 

kötelezett szervezetek 2018. január 1. napjától kötelesek az ügyek elektro nikus intézését  az E-

ügyintézési tv.-ben meghatározottak szerint biztosítani . 

 

Az E-ügyintézési tv. 1. § 17. pont b) alpontja alapján e z a kötelezettség minden önkormányzatra 

kiterjed , függetlenül az ASP csatlakozás időpontjától (2018.01.01. rendszercsatlakozással, 

2019.01.01. rendszercsatlakozással, és 2019.01.01. Interfész rendszercsatlakozással csatlakozók), és 

a csatlakozás módjától. 

 

Az E-ügyintézési tv. 25. § (3) bekezdése alapján az elektronikus ügyintézést biztosító szerv köteles 

olyan, elektronikus ügyintézést lehetővé tevő információs rendszer működtetésére, amelynek 

biztosítania kell: 

• az ügyfelekkel folytatott, hiteles azonosításon alapuló, és a kézbesítés időpontját is hitelesen 

visszakereshető módon megvalósító elektronikus kommunikációt (ennek csak az E-

ügyintézési tv.-ben meghatározott eljárási rendben kialakított és tartalmi követelményeknek 

megfelelően nyújtott szolgáltatások felelnek meg, tehát pl. egy egyszerű e-mail nem); 

• az így beérkezett dokumentumok hitelességének ellenőrzését és a törvényben meghatározott 

követelményeknek megfelelő hitelesítését; 

• az elektronikus fizetést;  

• az elektronikus űrlapok kezelését. 

A szolgáltatásokat a Kormány központi fejlesztések útján díjmentesen biztosítja az 

önkormányzatoknak. 

 

Az E-ügyintézési tv-.nek való megfelelés érdekében a Belügyminisztérium segítséget kíván nyújtani az 

önkormányzatoknak. Az önkormányzatok e-ügyintézésével kapcsolatos tájékoztatók és az ütemterv 

minták letölthet ők az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet (a továbbiakban: EÜF) honlapjáról

(https://euf.gov.hu/). 

 

Az E-ügyintézési tv. 108. §-ának (3) bekezdése szerint az elektronikus ügyintézésre kötelezett 

szervezetnek 2017. június 30-ig ütemtervet kell készíteni és azt az Elektronikus Ügy intézési 

Felügyelet (a továbbiakban: EÜF) számára – a jegyző aláírásával hitelesített formában – meg kell 

küldeni az EÜF számára hivatali kapun keresztül vag y az euf@bm.gov.hu  e-mail címre.  
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Építésügyi-, Hatósági,- Oktatási- és Törvényességi Felügyeleti F őosztály 

Főosztályvezet ő: dr. Demeter András  

 

Hatósági F őosztály  
 

Cím: 3300 Eger, Kossuth Lajos út. 9.
Levelezési cím:3301 Eger, Pf.: 216. 
Telefon: 06 (36) 521-531 
Fax: 06 (36) 521-526 
E-mail: hatosag[kukac]heves.gov.hu 

 

 

Tájékoztatás  

az illetékekr ől szóló 1990. évi XCIII. törvény 73. § (2) bekezdés ével 
kapcsolatban 

Készítette: dr. Császár Krisztina jogi szakügyintéző  

 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 73. § (2) bekezdése 2017. január 1. 
napjától az alábbiak szerint módosult. 

A fővárosi és megyei kormányhivatalnál, járási (fővárosi kerületi) hivatalnál és a kormányablaknál nem 
elektronikus úton kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás illetékét - ha jogszabály másként nem 
rendelkezik - 

a) az eljárás megindítását megelőzően készpénz-átutalási megbízás útján, vagy 

b) amennyiben a járási hivatalban vagy a kormányablakban erre lehetőség van, az eljárás 
megindításával egyidejűleg 

ba) elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül, 

bb) bankkártyával vagy 

bc) házipénztárba készpénzzel, vagy 

c) az eljárás megindítását megelőzően átutalással, az átutalás közlemény rovatában a 
kormányablakokról szóló kormányrendeletben meghatározott adatok feltüntetésével 

kell megfizetni az adópolitikáért felelős miniszter rendeletében megjelölt számla javára azzal, hogy a 
házipénztárba fizetett illetéket készpénz-átutalási megbízással a járási hivatal és a kormányablak 
naponta fizeti meg az említett számla javára. 
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Az Itv. 73. § (5) bekezdése alapján az eljárási illeték előzetes megfizetését az eljárás megindításakor a 
(2) bekezdés a) pontjában szabályozott esetben a feladóvevénynek a kérelemhez csatolásával kell 
közölni az eljáró hatósággal. 

A hivatkozott jogszabályi rendelkezés c) pontja a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. 
rendeletre (a továbbiakban: Korm. rendelet) utal. 

 

A Korm. rendelet 11/A. §-a értelmében az illeték eljárás megindítását megelőzően történő 
megfizetésénél az átutalásban a következő adatokat kell szerepeltetni: 

a) a kérelemben szereplő ügyfél neve, több ügyfél esetén egyikük neve, függetlenül attól, ki a befizető 
személy, 

b) időpontfoglaláshoz kapott regisztrációs szám, amennyiben rendelkezésre áll, 

c) regisztrációs szám hiányában az ügyfél által választott 8 számjegyű, eltérő számjegyekből álló, a 
beadványon is feltüntetett azonosítószám. 

 

A Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztállyal történt egyeztetést követően tájékoztatom, hogy az illetéket 
a Heves Megyei Kormányhivatalnak a Magyar Államkinc stárnál vezetett 10035003-00299619-
00000000 számú el őirányzat-felhasználási keretszámlájára kell megfize tni . 

 

Továbbá – a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály kérésének megfelelően – tájékoztatom  arról is, hogy 
átutalás esetén a közlemény rovatban az ügyfél nevé n és az ügyfél által választott 8 számjegy ű 
azonosító számon kívül az „illeték” szót szükséges feltüntetni a tételek beazonosíthatósága 
érdekében. 

Mindezek alapján az elsőfokú határozat rendelkező részében szereplő jogorvoslati tájékoztatóban az 
alábbiakra kell felhívni az ügyfelek figyelmét : 

„A jogorvoslati eljárás illetékét az eljárás megindítását megelőzően készpénz-átutalási megbízás útján 
vagy átutalással kell megfizetni a Heves Megyei Kormányhivatalnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 
10035003-00299619-00000000 számú előirányzat felhasználási keretszámlájára. Készpénz-átutalási 
megbízás útján történő fizetés esetén a feladóvevény másolatát a beadványhoz csatolni kell. Átutalással 
történő fizetés esetén a közlemény rovatban fel kell tüntetni az „illeték” szót, az ügyfél nevét, valamint az 
általa választott 8 számjegyű, eltérő számjegyekből álló azonosítószámot, mely azonosítószámot a 
beadványon is fel kell tüntetni.” 

Felhívom a figyelmet arra, hogy az Itv. 73. § (2) bekezdésében foglaltakat eltér ő jogszabályi 
rendelkezések hiányában kell alkalmazni . Mindezek miatt kérem az egyes szakterületekre irányadó 
speciális rendelkezések betartását.   
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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. július és december közötti id őszakban: 

 

2017. június 27-28-29. - közigazgatási alapvizsga konzultáció 

2017. július 12. - közigazgatási alapvizsga 

 

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

2017. szeptember 20. - közigazgatási alapvizsga 
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2017. október 4-5-6.- közigazgatási alapvizsga konzultáció 

2017. október 19. - közigazgatási alapvizsga 

 

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 
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Foglalkoztatási F őosztály 

Főosztályvezet ő: Fenyves Péter 

Foglalkoztatási F őosztály 
 

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 

 

Munkásszállás építése a teljes foglalkoztatottság e léréséhez 

Készítette: Surányi Géza munkaerő-piaci szakügyintéző 

 

Munkásszállás építése 

Egy új és egy már megszokott támogatási formát ajánl a Kormányhivatal a települési önkormányzatok 
figyelmébe. A Kormány céljai között szerepel a teljes foglalkoztatottság elérése. E cél eléréséhez – 
többek között – a munkaerő mobilitásának elősegítése szükséges, mivel Magyarországon a lakosság 
mobilitása alacsony. A munkaerő mobilitását gátló – leggyakrabban felmerülő – tényezőként a lakhatási 
nehézségeket említhetjük. A munkaerő mobilitásának fokozása érdekében tehát kormányzati 
szerepvállalás keretében szükséges ösztönözni a munkavállalók tartós elhelyezésére szolgáló 
szálláshelyek építését. 

A cél elérése érdekében támogatás nyújtható munkásszállások építéséhez vagy felújításához.  

A támogatás annak az önkormányzatok vagy önkormányzati társulásnak nyújtható, amely 

a) a támogatás iránti kérelmét a beruházás megkezdése előtt benyújtja, 
b) a beruházási költségek legalább 40 százalékát saját forrásból biztosítja, 
c) rendelkezik a kötelezettségek teljesítését elősegítő anyagi biztosítékkal, 
d) az építendő munkásszállás terveivel rendelkezik, és a munkásszállás azokból megállapíthatóan 

megfelel a jogszabályban meghatározott feltételeknek, 
e) kötelezettséget vállal arra, hogy 

ea) a támogatási igényben megjelölt összegnél kevesebb támogatás megállapítása esetén a 
megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetét pótolja, vagy a beruházás 
megvalósítására vonatkozó tervét a rendelkezésre álló összegek figyelembevételével 
átdolgozza, 

eb) a beruházást a támogatási igény benyújtását követően, de legkésőbb a hatósági szerződés 
megkötését követő 3 hónapon belül megkezdi, 

ec) a beruházást meglévő ingatlan felújítása esetén, annak megkezdésétől számított egy éven belül, 
új munkásszállás építése esetén két éven belül befejezi, 

ed) szerződést köt a munkaadóval annak érdekében, hogy a munkaadó a támogatással létrehozott 
munkásszállásban szállásolja el a mobilitási problémákkal érintett munkavállalóit, 
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f) vállalja, hogy a munkásszállás működtetése céljából legalább 4 fő álláskeresőt alkalmaz. 
 

A megvalósított beruházást a beruházás befejezésétől (üzembe helyezés időpontjától) számított 
legalább 10 évig kell működtetni. 

A támogatás iránti kérelmet és mellékleteit a Heves Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási 
Főosztályához lehet benyújtani folyamatosan, de legkésőbb 2017. szeptember 30-ig. Amennyiben a 
kérelem a jogszabályi feltételeknek megfelel, a kormányhivatal foglalkoztatási főosztályának vezetője 
mérlegelési szempontok figyelembe vételével  dönt arról, hogy a benyújtott kérelem támogató vagy 
elutasító javaslattal kerüljön a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter részére felterjesztésre. A 
támogatásról a kormányhivatal javaslatának figyelembe vételével mérlegelési jogkörben a miniszter 
dönt. 

Nyári diákmunka 

A Nemzetgazdasági Minisztérium koordinálása mellett ismét elindul „A nyári diákmunka el ősegítése ” 
elnevezésű munkaerő-piaci program, melynek keretében a települési önkormányzatok és önkormányzati 
fenntartású intézmények legfeljebb 2 hónap időtartamra bérköltség támogatást igényelhetnek 16-25 év 
közötti, nappali tagozaton tanulói, hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákok munkaviszonyban történő 
foglalkoztatásához. A támogatás előfeltétele, hogy a diák közvetítést kérőként a lakó,- vagy tartózkodási 
helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán nyilvántartásba vetesse magát. A 
támogatás kizárólag a járási hivatal foglalkoztatási osztálya által a munkaerőigényre közvetített diák 
foglalkoztatásához nyújtható. 

 

A program keretében legfeljebb napi 6 órás, munkaviszonyban történő foglalkoztatás támogatható. 
Támogatásként a munkabér és a ténylegesen megfizetésre kerülő szociális hozzájárulási adó 100%-a 
téríthető meg, ami azonban nem lehet magasabb, mint a minimálbér – szakképzettséget igénylő 
munkakörben a garantált bérminimum – időarányos része (95.625,-Ft, ill. 120.750,- Ft). Egyéb, a 
foglalkoztatáshoz kapcsolódó költség, különösen a foglalkoztathatósági vizsgálat e program keretében 
nem számolható el. 

A támogatás iránti kérelmek 2017. június 19-étől fogadhatóak be, a támogatások legkorábbi kezdési 
időpontja 2017. július 1-je lehet. A program zárásának napja 2016. augusztus 31.  

 

Mindkét program koordinálásáért a Foglalkoztatási Főosztályon  

Czifra Anita felelős (email: czifra.anita@heves,gov.hu, tel: (36) 522-743), akit távollétében  

Örsiné Bedecs Katalin (e-mail: orsine.bedecs.katalin@heves.gov.hu, tel (36) 522-742) helyettesít.  

Az esetlegesen felmerülő kérdésekkel kapcsolatban is ők nyújtanak tájékoztatást. 
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Népegészségügyi F őosztály 

Főosztályvezet ő, megyei tisztif őorvos: Dr. Molnár Márta 

 

Népegészségügyi F őosztály  
Cím: 3300 Eger, Kossuth Lajos út 11 

Levelezési cím: 3301 Eger, Postafiók: 56. 
Telefon: 06 (36) 511-910 

Fax: 06 (36) 511-911 
E.mail: nepeu.titkarsag[kukac]heves.gov.hu 

 
 

Közegészségügyi és Járványügyi Osztály  
Főosztályvezet ő-helyettes, helyettes megyei tisztif őorvos:

dr. Pozsgai Szabolcs 
 

Cím: 3300 Eger, Kossuth Lajos út 11. 
Levelezési cím: 3301 Eger, Postafiók: 56. 

Telefon: 06 (36) 511-910 
Fax: 06 (36) 511-911 

E-mail: nepeu.titkarsag[kukac]heves.gov.hu 
Egészségfejlesztési és Igazgatási  Osztály  
Osztályvezet ő, tisztiorvos: dr.  Papp Zoltán  

 
Cím: 3300 Eger, Kossuth Lajos út 11. 

Levelezési cím: 3301 Eger, Postafiók: 56. 
Telefon: 06 (36) 511-910 

Fax: 06 (36) 511-911 
E-mail: nepeu.titkarsag[kukac]heves.gov.hu 

 

Heves megye egészségtérképe 

 

Elérhetők a járási egészségképek a Kormányhivatal honlapján 
 

A lakosság egészségi állapotának ismerete elengedhetetlen az egészségügyet érintő döntésekhez, de 
számos olyan egyéb területen is, melyek a jövőben kihatással lehetnek a lakosság egészségi állapotára 
(beruházások, fejlesztések, támogatások). Ezen elvek és az egészségügyi hatósági és igazgatási 
tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 3. §-ában megfogalmazott népegészségügyi feladatok 
teljesülése érdekében a Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya elkészítette 
megyénk valamennyi közigazgatási járásának egészségképét.  
Ezek az elemzések hasonló módszertannal készültek, mint 2016-ban elérhetővé tett „Észak-
magyarországi regionális népegészségügyi jelentés 2015”, viszont jóval kisebb területi egységre 
fókuszálva hasznos forrásként szerepelhetnek egy-egy helyi egészségterv elkészítésénél vagy 
pályázatok írásánál. 
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Az elemzések az Országos Tisztifőorvosi Hivatal módszertani ajánlásait és adatbázisait felhasználva, a 
járások strukturális demográfiai és népmozgalmi jellemzői mellett egyes kiemelt népegészségügyi 
jelentőségű betegségek halálozási és megbetegedési mutatóit tartalmazzák. A kiadványok 
hivatkozásánál az alábbiak megjelenítését kérjük: „Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 
Főosztálya által készített járási egészségkép (OTH HaMIR, 2015)” 
 

A szabadon felhasználható kiadványok az alábbi címen érhetők el: 
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/a-heves-megyei-jarasok-egeszsegugyi " 
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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 

 

Megváltozott hazai fogyasztóvédelmi rendszer 
 

Készítette: Vasné Kovács Andrea hatósági szakügyintéző  
 

 

2017. január elsejétől megváltozott a hazai fogyasztóvédelmi rendszer.   
Az első fokú fogyasztóvédelmi hatósági feladatok ellátása az eddigi megyei szintről átkerült a járási 
szintre, amivel az volt a cél, hogy az intézményrendszer elérhetősége, a jogérvényesítés lehetősége 
javuljon. Mind a 197 járási hivatalban elérhető a fogyasztóvédelem. Mindenki a lakóhelyéhez 
legközelebbi járási hivatalban intézheti fogyasztóvédelmi ügyét, kérhet tanácsot például jótállási, 
szavatossági, panaszkezelési kérdésekben. Az ellenőrzéseket a járási hivatalok munkatársai végzik a 
minisztérium által jóváhagyott éves ellenőrzési és vizsgálati program alapján.  
A kormány célja ezzel a változtatással az volt, hogy a fogyasztóvédelmi hatósági szerveket helyileg is 
közelebb vigyék a lakossághoz. 
A másodfokú fogyasztóvédelmi hatósági teendőket pedig a Pest Megyei Kormányhivatal 
Fogyasztóvédelmi Főosztálya látja el az egész országra kiterjedő illetékességgel. 
A szakmai, szakpolitikai irányítási feladatokat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Fogyasztóvédelemért 
Felelős Helyettes államtitkársága látja el, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság általános jogutódjaként.  
A stratégiai feladatokon túl a tárca felügyeli a 2 fogyasztóvédelmi laboratóriumot, továbbá a 
magyarországi európai fogyasztói központot. 
  
Az olyan általános fogyasztóvédelmi feladatok, mint a helyi fogyasztói panaszok, bejelentések fogadása, 
a nyitvatartási időről, vagy a békéltető testületek elérhetőségéről való tájékoztatás, a vásárlók könyve 
elhelyezésének ellenőrzése, árakról szóló tájékoztatás ellenőrzése a járási hivatalok látják el 
illetékességi területükön belül. 
 
Az új szabályozás azonban néhány speciális tárgykörben kizárólagos hatásköröket ad a megyeszékhely 
szerinti járási hivatalok részére, amelyek eme kiemelt feladataikat az egész megyére kiterjedő 
illetékességgel látják el.  
A megyeszékhely szerinti járási hivatalok hatáskörébe tartoznak az olyan fogyasztóvédelmi problémák 
amelyek összetettebb hatósági eljárást igényelnek, illetve amelyek jelentősége társadalmi szempontból 
kiemelkedő. 
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Ide tartoznak a piacfelügyeleti feladatok, közszolgáltatások, hírközlési szolgáltatások ellenőrzésével, 
rezsicsökkentéssel kapcsolatos eljárások, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal, reklámokkal, 
elektronikus kereskedelemmel, árubemutatókkal, megtévesztő hirdetésekkel kapcsolatos ügyek, 
fogyasztói csoportok ellenőrzése, békéltető testületekkel együtt nem működő vállalkozásokkal szemben 
lefolytatott eljárások.  
 
 
A 2017. január elsejei átalakítás után a kereskedőknek a következő tájékoztatást kell adni a vásárlók 
számára: 
Üzlettel rendelkező vállalkozásnak jól láthatóan és olvashatóan fel kell tüntetnie a székhelyének címét 
és azt, hogy panasz esetén a cég melyik címen, telefonos vagy akár e-mailes elérhetőségén reklamálhat 
a vásárló. 
Minden üzletben jól láthatóan és könnyen hozzáférhető helyen ki kell helyezni a Vásárlók Könyvét, 
amibe a vásárlók panaszaikat bejegyezhetik. 
Az üzletben ki kell írni az illetékes békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, 
levelezési címét. 
Amennyiben biztonsági szolgálat működik az üzletben, annak nevéről és székhelyéről, működésének 
vásárlókat érintő szabályairól is jól láthatóan kell tájékoztatni a vásárlókat. 
Fontos leszögezni azonban, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság nem bírságol azért, mert a cég nem, vagy 
nem helyesen tüntette fel üzletében a fogyasztóvédelmi esetekben is eljáró járási hivatal címét, 
elérhetőségét. 
Azzal azonban tisztában kell lennie a kereskedőnek, hogy a szóbeli vagy írásbeli panasz elutasítása 
esetén tájékoztatnia kell a vásárlót írásban arról, hogy panaszával mely hatóság vagy békéltető testület 
eljárását kezdeményezheti. Ekkor a vásárlónak küldött válaszlevelében az illetékes hatóság, illetve a 
fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és 
internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét is fel kell tüntetni. 
 
A fogyasztók egyéni jogviták rendezése érdekében továbbra is fordulhatnak a megyeszékhelyen és 
fővárosban működő békéltető testületekhez. A békéltető testületek fontos és meghatározó szerepet 
töltenek be a fogyasztóvédelem intézményrendszerében. 
A Budapesti Békéltető Testület régóta ingyenes, személyre szabott fogyasztóvédelmi tanácsadással 
segíti a fogyasztókat, akik élnek is a lehetőséggel és/vagy előzetesen tájékozódnak, mert szeretnének 
tudatos döntést hozni, mielőtt szerződést kötnének, vagy azt követően kérnek tanácsot, miután már 
vitába keveredtek egy vállalkozással.  A kérdések meglehetősen szerteágazóak, legyen szó internetes 
vásárlásról, garanciális vitákról, hűségszerződésekről, elévült vállalkozói követelésekről. 
A díjmentes fogyasztóvédelmi tanácsadásra személyesen van mód a Testület székhelyén    
(1016 Budapest, Krisztina krt. 99.), előzetesen egyeztetett időpont alapján, amelyet igényelhet 
személyesen, telefonon (+36-1-488-2131) vagy akár e-mailben (bekelteto.tetulet@bkik.hu) is. 
 
Robbanásszerűen növekszik az internetes kereskedelem és meghatározóvá válik a digitalizáció, ezért a 
kellő időben meghozott szabályokkal szeretnék védeni a fogyasztókat, a tisztességes vállalkozásokat. 
A magyar webáruházaknak honlapjukon meg kell jeleníteniük az uniós békéltető honlapra mutató 
elektronikus linket könnyen elérhető módon, továbbá e-mail címüket is közzé kell tenni. Emellett a hazai 
cégek esetében tájékoztatást kell adni a honlap létezéséről, illetve arról, hogy az igénybe vehető az 
online felmerült viták rendezése érdekében. Ezeket az előírásokat 2016. január 9-től kell alkalmazni, 
amennyiben a vállalkozások ezeknek nem tesznek eleget, akkor ismételt jogsértés esetén már minimum 
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200 000 Ft-os összegű bírsággal sújthatók. Ma már létezik a „Súlyos jogsértést elkövető webáruházak 
adatbázisa” című nyilvántartás, amely a www.jogsertowebaruhazak.kormany.hu oldalon érhető el 
február végétől, és két évig mutatja azokat a vállalkozásokat, amelyek ellen jogerős határozat született. 
 
Az online vitarendezés viszonylag új lehetőség az Európai Unióban, amely a fogyasztók és 
vállalkozások közötti online vásárlásból fakadó viták rendezésének ingyenes, gyors megoldása. Az erre 
szolgáló békéltető honlap (www.ec.europa.eu/odr) igénybe vehető minden olyan ügy megoldására, 
amelyben egy uniós tagállambeli fogyasztó interneten rendelt meg valamilyen terméket vagy 
szolgáltatást egy, az Európai Unióban megtalálható kereskedőtől.  
 
Forrás: Mindennapi Fogyasztóvédelem IV. évfolyam 2. szám, Kormányzati Portál 
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Pétervásárai Járási Hivatal 

Járási hivatalvezet ő: dr. Nagy Tibor János 
Járási hivatalvezet ő helyettes: Misztarka Zsoltné 

 

Pétervásárai Járási Hivatal 

 

Cím: 3250 Pétervására, Szabadság tér 1. 

Levelezési cím: 3250 Pétervására, Pf.: 11. 

Telefon: 06 (36) 795-141 

Fax.: 06 (36) 795-119 

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

 

 

Vezetésre jogosító okmányokat érint ő változások  
2017. január 01-jét ől 

 

Készítette: Misztarka Zsoltné hivatalvezető-helyettes 
 
 

2017. január 01-jétől a Kormány az 1312/2016.(VI.13.) Korm. határozatával a Közigazgatási és 
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát (a továbbiakban: KEKKH) jogutódlással 2016. 
december 31. napjával megszüntette. A jogutód szerv a Belügyminisztérium 2017. január 01-jével 
megalakuló Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkársága lett. 
 
A KEKKH megszűnése miatt – összhangban azzal a kormányzati célkitűzéssel, hogy a járásokat tovább 
erősítsék – több ponton módosításra kerültek a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti 
közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Kormányrendelet  
(a továbbiakban: Korm. rendelet) vezetésre jogosító okmányokat érintő rendelkezései.  
 
Az alábbiakban az állampolgárokat érintő legfontosabb változásokat gyűjtöttük össze. 
 

I. Nemzetközi vezet ői engedély kiadását érint ő módosítások  
 
A közlekedési igazgatási hatóság kérelemre nemzetközi vezetői engedélyt ad ki az érvényes magyar 
vagy a külföldi nemzeti vezetői engedély adatai alapján. A nemzetközi vezetői engedély érvényességi 
ideje a kiállítása alapjául szolgáló nemzeti vezetői engedélyben feltüntetett egészségi érvényességi idő, 
de legfeljebb a nemzetközi vezetői engedély kiállításának napjától számított 3 év. 
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Az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek 
módosításáról szóló 477/2016.(XII.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mód. rendelet ) 2017. január 01-
jei hatállyal módosította a nemzetközi vezetői engedély elektronikus úton történő igénylése és a vezetői 
engedély elektronikus úton történő pótlására vonatkozó rendelkezéseit.  
 
A nemzetközi vezetői engedély elektronikus úton történő igénylésére továbbra is lehetősége van az 
állampolgároknak, azonban az erre vonatkozó rendelkezések a Mód. rendeletnek megfelelően kikerültek 
a Korm. rendeletből, ennek szabályozását a továbbiakban az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 
szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény látja el. 
 
Megjegyzem, hogy a nemzetközi vezetői engedély kiállításának elektronikus úton történő 
kezdeményezése esetén egyelőre – a technikai feltételek megvalósulásáig – csak id őpontfoglalásra 
van lehet őség. 
 
A KEKKH megszűnése miatt az elektronikus úton indított, az ügyfél személyes megjelenése nélkül 
intézhető közlekedési igazgatási ügyekkel kapcsolatos feladatokat a Budapest F őváros 
Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala (1133 Budap est, Visegrádi utca 110-112.) kizárólagos 
illetékességgel látja el. 
 
2017. január 01-jétől a Korm. rendelet konkrétan szabályozza a nemzetközi vezetői engedély 
személyesen történő benyújtása esetén a kérelemhez csatolandó mellékleteket: 
 

- 2 db, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő, fotópapírra nyomtatott igazolványkép, 
- a nemzetközi vezetői engedély kiállítása igazgatási szolgáltatási díjának (2.300 Ft) megfizetését 

tanúsító igazolás. 
 

II. Vezetői engedély ügyintézéssel kapcsolatos módosítások  
 
A Mód. rendelet pontosította a Korm. rendelet szövegét, mely szerint elektronikus úton kezdeményezett 
pótlás esetén – az okmányazonosító adat és a kiállítás dátumának ki vételével  – a korábbi vezetői 
engedéllyel megegyező adattartalommal kell kiállítani a vezetői engedélyt. 
 
A vezetői engedély soron kívüli kiállítása  iránt benyújtott kérelmek ügyében 2017. január 01-jétől a 
Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi Hivatala Központi Okmányiroda dönt. 
 
Fontos változás a vezetői engedély ügyintézés terén, hogy 2017. január 01-jétől a vezetői engedély 
érvényességi idejének születési dátumhoz történ ő igazítása kötelez ővé vált , kivéve, ha 
 

- az egészségi alkalmasság határidejét az orvos két évben, vagy annál rövidebb időtartamban 
határozza meg, vagy 

- a vezetői engedélyen csak olyan kategóriák kerülnek érvényesítésre, amelyekhez nem szükséges 
egészségi alkalmassági vizsgálat (a nemzeti kategóriák, és az „AM” nemzetközi kategória). 
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A Korm. rendelet módosításáról szóló 468/2016.(XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mód. 
rendelet2 ) 2017. január 02-ai hatállyal a vezetői engedély pótlásával, a vezetői engedély kiadása első 
alkalommal, valamint a vezetői engedély visszahonosításával kapcsolatos fogalmakat pontosította. 
 

„vezet ői engedély pótlása : vezetői engedély kiállítása egy korábban magyar hatóság által 
kiadott, elveszett, eltulajdonított vagy megsemmisült vezetői engedély helyett, annak 
érvényességi idején belül – az okmányazonosító adat és a kiállítás dátumának kivételével – a 
korábbi vezetői engedéllyel megegyező adattartalommal;” /Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 12) 
pont/ 
 
„vezet ői engedély kiadása els ő alkalommal:  vezetői engedély kiállítása olyan személy 
részére, akinek korábban még nem került kiállításra vezetői engedély sem magyar hatóság, sem 
külföldi hatóság által;” /Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 15) pont/ 
 
„vezet ői engedély visszahonosítása:  vezetői engedély kiállítása egy harmadik ország 
hatósága által kiadott vezetői engedély helyett olyan személy részére, aki korábban már 
rendelkezett magyar vezetői engedéllyel.” /Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 16) pont/ 

 
 
Az első nemzetközi kategória megszerzésének napjától számított két évig a vezetői engedély kezdő 
vezetői engedélynek min ősül . Ezzel kapcsolatban a Mód. rendelet2 pontosította a vezetési 
jogosultság szünetelése esetén a minősítés meghosszabbítására vonatkozó szabályozást, az alábbiak 
szerint: 
 

„A „kezd ő vezetői engedély” min ősítés  a vezetési jogosultság szünetelésének leteltét követő 
napon újra kezdődik, ha a vezetői engedély jogosultját annak 2 éves időtartama alatt elkövetett 
közlekedési szabálysértés vagy bűncselekmény miatt jogerősen eltiltják a járművezetéstől, a 
járműfajtától vagy a kategóriától, vagy a vezetési jogosultságának szünetelését a közúti 
közlekedési előéleti pontrendszerről szóló törvényben meghatározott ponthatár „kezdő vezetői 
engedély” minősítés 2 éves időtartama alatt elkövetett jogsértés miatti elérése következtében 
jogerősen elrendelik. „ (Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés) 

 
Új rendelkezésként került be a Korm. rendeletbe 2017. április 04. napi hatállyal a következő 
rendelkezés: 
 

„7. § (3) A „kezdő vezetői engedély” minősítés egy alkalommal hosszabbítható meg. Ha a 
járművezető a meghosszabbított „kezdő vezetői engedély” minősítés időtartama alatt az (1) 
bekezdésben meghatározott cselekményt követ el, a járművezető vezetői engedélyét vissza kell 
vonni, és vezetési jogosultságot csak a közúti járművezetők és a közúti közlekedési 
szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló miniszteri 
rendeletben meghatározott tanfolyam elvégzése és a kapcsolódó vizsgák sikeres letételét 
követően szerezhet.” 

 
A fenti rendelkezés értelmében a kezdő vezetői engedély minősítés csak egyszer hosszabbítható 
meg . Amennyiben a meghosszabbításra okot adó körülmény ismét bekövetkezik, úgy az ügyfélnek 
járművezetői vizsgát kell tennie, a vezetési jogosultság szünetelésének lejártát követően csak ebben 
az esetben kaphat újra vezetői engedélyt. 
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2017. január 02-ei hatállyal módosult a  szokásos tartózkodási hely követelményének 
szabályozása . A vezetői engedélyt csak olyan kérelmezőnek lehet kiadni, akinek a szokásos 
tartózkodási helye Magyarország területén van. A Mód. rendelet2 a Korm. rendelet 15. §-át (2a) 
bekezdéssel egészítette ki, megerősítve azt, hogy az ügyfélnek bejelentett érvényes lakcím (lakó-, 
tartózkodási-, vagy szálláshely) hiányában magyar vezetői engedély kiállítására nincs jogszabályi 
lehetősége: 
 

„(2a) Bejelentett, érvényes magyarországi lakcím hiányában az (1) bekezdésben foglaltak szerinti 
magyarországi tartózkodás nem tekinthető igazoltnak. Az (1) bekezdésben foglaltak szerinti 
magyarországi tartózkodás nem tekinthető igazoltnak továbbá abban az esetben sem, ha a 
lakcím vagy az idegenrendészeti hatóság által kiállított tartózkodási jogot igazoló okmány 
érvényessége alapján a kérelmező nem jogosult legalább 185 napot Magyarország területén 
tartózkodni.” 

 
A fenti definícióban szereplő, legalább 185 napos tartózkodásnak  nem szükségszerűen a vezetői 
engedély igénylésének napjáig kell eltelni, kezdődhet az igénylés napján is. Az ügyfél arról is 
nyilatkozhat, hogy szándékában áll Magyarországon tölteni legalább 185 napot, a szokásos tartózkodási 
hely definíciójában foglaltak szerint. Az személyi adat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó 
személyeknél a szokásos tartózkodási hely igazolására a személyi azonosítót és lakcímet igazoló 
hatósági igazolvány, külföldi állampolgár esetén pedig a szállásbejelentő lappal együtt bemutatott 
tartózkodási engedély fogadható el. 
 
Külföldi vezetői engedély honosítása és visszahonosítása 
 
Külföldi vezetői engedély honosítása és visszahonosítása alatt a harmadik ország hatósága által kiállított 
vezetői engedély alapján történő magyar vezetői engedély kiállítása értendő. EGT-állam hatósága által 
kiállított vezetői engedély cseréje országos illetékességgel bármely járási (fővárosi kerületi) hivatal előtt 
kezdeményezhető. 
 
2017. január 01-jétől a külföldi vezetői engedély honosításával (visszahonosításával) kapcsolatos 
feladatokat kizárólagos illetékességgel Budapest Főváros Kormányhivatala Központi Okmányirodája 
látja el, a 1133 Budapest, Visegrádi utca 110. címen. 
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Pályázati felhívás felel ős foglalkoztatók számára 

1. Felelős foglalkoztatói díj OFA pályázat 
 
A Heves Megyei Kormányhivatal lett a 2016-os év felelős foglalkoztatója az OFA által meghirdetett 
pályázati felhívásán. A munkaadói jóléti intézkedések bevezetésével, családbarát szemlélet 
népszerűsítésével, közösségépítő programok szervezésével fejezi ki a felelős foglalkoztatói 
gondolkodást.  

Az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (OFA Nonprofit 
Kft.) második alkalommal hirdeti meg az Év Felelős Foglalkoztatója elnevezésű pályázatát. A tavalyi 
évhez hasonlóan 2017-ben is keresik az ország azon munkáltatóit, akik az emberi erőforrást vállalatuk 
legfontosabb értékeként kezelik és megtartásuk, fejlesztésük és jóllétük érdekében erőfeszítéseket is 
tesznek.  

Napjainkban egyre többen ismerik fel a felelős foglalkoztatás és a társadalmi szerepvállalás 
szükségességét és a benne rejlő lehetőségeket. A felelős foglalkoztató olyan eszközöket alkalmaz és 
tevékenységeket folytat, amelyek a munkavállalók elkötelezettségét és elégedettségét növeli. Fontosnak 
tartja a minőségi munkahelyek megteremtését, a család-barát hozzáállást, a közösségteremtést, a 
fejlődési és előrelépési lehetőségek biztosítását, a képzést és fejlesztést, a csapatépítést, az 
egészségmegőrzést, a helyi közösségek és az egész társadalom fejlődését egyaránt. A tudatos 
stratégia segít a munkavállalók elkötelezettségének növelésében és a fluktuáció kezelésében is. Az 
ebből fakadó hatások pozitívan befolyásolják a vállalat eredményeit, a HR folyamatokat, a munkatársak 
közötti kapcsolatokat és a munkáltató külső és belső megítélését.  

Bővebb információ a: http://ofa.hu/hu/felelos-foglalkoztato-2017#sthash.KC0dKVsv.dpuf 
 
 

 

 

 

 

  



 

2. Családbarát munkahelyek 
 

Hivatalunk az elmúlt évben három alkalommal nyert Családbarát munkahely díjat, amelynek alapja a 
munka és magánélet egyensúlyának megteremtése és az ezt 
bevezetése. A családbarát munkahelyek kialakításában legf
Mária által alapított Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom. Az idén is keresik az év Családbarát 
vállalatát, azok a vállalatok pályázhatnak rá, 
családbarát szemlélet népszerűsítését. 

Hivatalunk - a Mozgalom együttműköd

felhívását: http://haromkiralyfi.hu/ev

 

 
 
 

Minden kedves Olvasónknak kellemes pihenést és, 
élményekben gazdag nyári napokat kívánunk!

 
 
 
 
 
 
 A Szakmai Hírlevélben megjelent 

főosztályok email címén tehet
kadlott.csaba@heves.gov.hu

További észrevételeket, véle
reti.erika@heves.gov.hu

Köszönjük megtisztel
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Családbarát munkahelyek  

últ évben három alkalommal nyert Családbarát munkahely díjat, amelynek alapja a 
munka és magánélet egyensúlyának megteremtése és az ezt elősegítő munkaadói jóléti intézkedések 
bevezetése. A családbarát munkahelyek kialakításában legfőbb tanácsadói szakmai szervezet a Kopp 
Mária által alapított Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom. Az idén is keresik az év Családbarát 

állalatok pályázhatnak rá, akik humánpolitikai intézkedéseikkel valóban el
sítését.  

űködő partnereként- ajánlja figyelmükbe az Év Családbarát vállalata 

http://haromkiralyfi.hu/ev-csaladbarat-vallalata-2017 

 

Minden kedves Olvasónknak kellemes pihenést és, 
élményekben gazdag nyári napokat kívánunk!  

 

A Szakmai Hírlevélben megjelent tájékoztatásokkal kapcsolatban felmerül
ztályok 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 

últ évben három alkalommal nyert Családbarát munkahely díjat, amelynek alapja a 
 munkaadói jóléti intézkedések 

bb tanácsadói szakmai szervezet a Kopp 
Mária által alapított Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom. Az idén is keresik az év Családbarát 

akik humánpolitikai intézkedéseikkel valóban elősegítik a 

ajánlja figyelmükbe az Év Családbarát vállalata  

Minden kedves Olvasónknak kellemes pihenést és,  
 

tájékoztatásokkal kapcsolatban felmerülő kérdések a 
ő kérdéseket a 


