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ELŐSZ Ó 
 

Tisztelt Kollégák! 
Kedves Olvasók! 

 

Örömömre szolgál, hogy immár második alkalommal köszönthetem Önöket a Tolna Megyei 
Kormányhivatal nevével fémjelzett hírlevél első oldalán. Úgy gondolom, hogy az új szervezet 
útnak indításával, működési alapjainak megteremtésével járó megalapozó feladatokat a 
Kormányhivatal sikeresen teljesítette. Természetesen ez a feladatokkal kikövezett út igen 
hosszú és kanyargós, de a közel fél éves „múlt” eredményeit büszkén mutatjuk fel.  

A megyében működő területi államigazgatási szervek Kormányhivatalon belüli „összeérését” 
is szimbolizálni kívánja a jelenlegi hírlevél. Ígéretünkhöz híven, már nem csupán a 
Kormányhivatal törzshivatalának, hanem a szakigazgatási szerveink szakmai tájékoztatói is 
helyet kaptak a hírlevélben. 

Még a nyári szabadságolások előtt, az év derekán kívántuk számos hasznos információval 
ellátni a helyi önkormányzatokat.  

A Törzshivatal jóvoltából szó esik többek között helyi rendeletalkotási felhatalmazásról, a 
kisebbségi önkormányzatok támogatási rendszeréről, anyakönyvvezetők tájékoztatásáról, 
építésügyi hatósági ellenőrzésről és a kormányablak működéséről. 

A Kormányhivatal szakigazgatási szervei szinte kivétel nélkül kívántak cikkeket 
megjelentetni a hírlevélben. Így igen sokszínű információkkal gazdagodhatnak, például 
olvashatnak a szociális ellátások aktualitásairól, a parlagfűvel kapcsolatos hatósági 
eljárásokról, a táppénz új szabályairól, a közfoglalkoztatás tapasztalatairól, a 
fogyasztóvédelmi panaszügyintézésről, a közúti gépkocsik forgalomba helyezéséről. 

A Kormányhivatal rendhagyó módon, remélhetőleg szokást teremtve nem csupán saját 
szervei, hanem egyéb megyei szervek cikkeinek megjelentetésére is helyet biztosított. Ezek 
között kiemelt fontosságú a jegyzőkre váró 2011 októberében sorra kerülő népszámlálás. 
Ennek megfelelően a KSH hívja fel az Önök figyelmét az aktuális feladatokra. A Tolna 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság is jelentkezik tájékoztatójával hírlevelünk hasábjain. 

Ezen hírlevél tulajdonképpen a június közepén megrendezésre kerülő, várva várt jegyzői 
értekezlet „előhírnöke”. Az általunk összefoglalt tudásanyaggal kívánok további eredményes 
munkát azzal, hogy az ismeretek tovább bővülhetnek az előkészítés alatt álló értekezlet 
keretein belül. 

 
 
 Tóth Ferenc 
 kormánymegbízott 
 Tolna Megyei Kormányhivatal 
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I. FEJEZET 

A TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÖRZSHIVATALÁNAK SZAKMAI 

TÁJÉKOZTATÓI 

A Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály tájékoztatói 

 

ÚJ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETALKOTÁSI FELHATALMAZÁSOK 

 

I. Házasságkötéssel, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével kapcsolatos 
rendeletalkotási felhatalmazás: 

A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvénnyel 
összefüggésben szükséges törvénymódosításokról és egyes iparjogvédelmi tárgyú törvények 
módosításáról szóló 2010. évi CXLVIII. törvény 27. §-a 2011. január 1. napjával 
módosította az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 
17. törvényerejű rendeletet (továbbiakban: At.). 

A helyi önkormányzat szempontjából az alábbi lényeges változásokra hívjuk fel a figyelmet: 

„At. 15/A. § (6) A házasság, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen 
kívüli megkötése, létesítése, továbbá a munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett 
élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként a települési 
önkormányzat rendeletében meghatározott mértékű díjat kell fizetni. 

(7) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben, bejegyzett élettársi kapcsolat 
létesítésében közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról 
szóló törvényben meghatározott szabadidő egésze vagy egy része helyett az önkormányzati 
rendeletben meghatározott mértékű díjazás illeti meg. 

 

„At. 42/A. § (4) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy 

a) rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn 
kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének 
szabályait, 

b) rendeletben szabályozza a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül 
történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás 
ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő 
díj mértékét. 

A jogalkotó tehát meghatározta a rendeletalkotás jogosultját, tárgyát, kereteit. Ennek 
értelmében a felhatalmazás jogosultja, a települési önkormányzat köteles megalkotni a fenti 
tárgykörű rendeletet. Tehát minden települési önkormányzatnak rendelkeznie kell helyi 
rendeletben az alábbi tárgykörökről:  

1. a munkaidőn kívüli, illetve a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés és bejegyzett 
élettársi kapcsolat engedélyezésének szabályairól; 

2. munkaidőn kívül megkötött házasságért és bejegyzett élettársi kapcsolatért az 
önkormányzatnak járó díjról;  
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3. hivatali helyiségen kívül megkötött házasságért és a bejegyzett élettársi kapcsolatért 
az önkormányzatnak járó díjról;  

4. a munkaidőn és a hivatali helyiségen kívül megkötött házasságért és bejegyzett 
élettársi kapcsolatért az önkormányzatnak járó díjról;  

5. az 2-4. pontokban meghatározott díjakból az anyakönyvvezetőnek választása szerint 
járó díjról.  

A rendeletalkotás során az alábbiakra szükséges figyelemmel lenni: 

- A fenti tárgyú rendeletet célszerű önálló rendeletben szabályozni.  

- Fizetési kötelezettséget visszamenőlegesen nem lehet megállapítani, a rendeletben 
foglaltak csakis annak hatálybalépésétől alkalmazhatók. 

- A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése csak - a saját illetékességi területükre 
vonatkozóan - a körzetközponti településeken jelentkezik, ezért erről csak a 
körzetközponti település önkormányzat képviselő-testülete alkot rendeletet, a nem 
körzetközponti településeknek nem kell erről rendelkeznie. 

- A díjak megállapítása során nem vezérelheti az önkormányzatot haszonszerzési cél, a 
díjtételek a ténylegesen felmerülő költségek figyelembevételével kalkulálandók. [Ilyenek 
hivatali időn túli házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat esetén: a rezsiköltségek 
(fűtés, takarítás, világítás, stb.), illetőleg az anyakönyvvezetőnek fizetendő díj összege, 
stb. 

- A munkaidőn kívüli, illetve a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés és bejegyzett 
élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályai körében rendelkezhet az elbírálás 
menetéről, szempontjairól, vagy akár arról is, hogy a kérelem formanyomtatványon 
kerüljön benyújtásra (ez lehet a rendelet függeléke). 

Felhívjuk a figyelmet az At. 15/A. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakra: 

„(2) A települési önkormányzat biztosítja a házasságkötésre, továbbá a bejegyzett élettársi 
kapcsolat létesítésére alkalmas hivatali helyiséget, amelyben a házasságkötés, valamint a 
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése történik. 

(3) A házasság hivatali helyiségen kívüli megkötését, valamint a bejegyzett élettársi 
kapcsolat hivatali helyiségen kívüli létesítését a jegyző engedélyezi.” 

Mindezek alapján a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése elsősorban a 
hivatali helyiségben történik. A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés, bejegyzett élettársi 
kapcsolat létesítés nem alanyi jogosultság, azt a jegyző mérlegelési jogkörében engedélyezi. 
A jegyzői mérlegelés tárgyát főként az anyakönyv biztonsága (kiszállítás, visszaszállítás, 
biztonságos kezelés feltételeinek biztosítása), az eseményhez méltó helyszín kérdése adja. 

Amennyiben a képviselő-testület még nem alkotott a fenti tárgykörben rendeletet, úgy kérjük 
a települési jegyzőket, hogy ezen mulasztás pótlása érdekében szíveskedjenek megtenni a 
kellő intézkedéseket. 
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II. Nemdohányzók védelme érdekében kapott önkormányzati rendeletalkotási 
felhatalmazás: 

Az Országgyűlés 2011. április 26. napján elfogadta a nemdohányzók védelméről és a 
dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. 
törvény (továbbiakban: Nvt.) módosításáról szóló 2011. évi XLI. törvényt (továbbiakban: 
Módtv.), mely a Magyar Közlöny 2011. évi 48. számában jelent meg.  

A Módtv. 2011. augusztus 1. napján lép hatályba, azonban a Módtv. 5. §-a, a 11. § e) pontja 
és a 15. § e) pontja november 1. napjával lép hatályba. 

A módosítás célja a nemdohányzók és dohányzók fokozottabb védelme a dohányzás 
egészségkárosító hatásaival szemben, egyidejűleg az egészséghez, az egészséges 
környezethez fűződő alkotmányos jogok érvényesülésének elősegítését célozza. 

A Módtv. valamennyi közforgalmú intézmény és a munkahelyek valamennyi zárt légterű 
helyisége tekintetében a zéró tolerancia elvéhez közelít a dohányzás kérdéskörével 
kapcsolatban. 

A jogalkotó szakít azon szabályozási koncepcióval, amely a légtechnikai elkülönítéssel 
megengedte dohányzóhelyek zárt légtérben, sőt a nemdohányzók tartózkodására is szolgáló 
azonos helyiségben történő kijelölését. Rögzítésre kerül, hogy a közforgalmú intézményben 
és munkahelyen csak nyílt légterű (nyitott, azaz szabadtéri) dohányzóhely jelölhető ki. 

A módosítás szerint nem szabad dohányozni: 

a) közforgalmú intézménynek a nyilvánosság számára nyitva álló helyiségében; 

b) közösségi közlekedési eszközön; 

c) munkahelyen; 

d) közterületnek minősülő 

- a gyalogosforgalom számára nyitva álló aluljárókban és egyéb, zárt légterű 
közforgalmú közlekedő összekötő terekben, valamint közterületi játszótereken, 
továbbá a játszóterek külső határvonalától számított 5 méteres távolságon belül, 

- közösségi közlekedési eszköz igénybevételének céljából létesített, illetve erre 
kijelölt megállóban, várakozó helyen, illetőleg helyiségben, valamint nyílt légterű 
megálló, várakozó hely esetén annak külső határvonalától számított 5 méteres 
távolságon belül, azzal, hogy ha a dohányzási korlátozás alá tartozó terület külső 
határvonala nem állapítható meg egyértelműen, akkor a dohányzás a megállót 
vagy várakozó helyet kijelölő tábla vagy más jelzés 10 méteres körzetében tilos. 

Nem jelölhető ki dohányzóhely: 

- közforgalmú intézmények zárt légterű helyiségeiben; 

- munkahelyek zárt légterű helyiségeiben; 

- helyi közforgalomban közlekedő közösségi közlekedési eszközön, helyiérdekű vasúton, 
menetrend alapján belföldi helyközi közforgalomban közlekedő autóbuszon, valamint – a 
módosítás alapján – a menetrend szerint közlekedő személyszállító vonaton sem. 

Dohányzóhely kijelölése nélkül is lehet dohányozni azonban: 

- a dohánytermék kereskedelmi bemutatója céljából létrejött rendezvényen; 

- szállásszolgáltatást nyújtó intézmények kifejezetten dohányzóként kiadott és ekként 
megjelölt, zárt légterű szobáiban; 
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feltéve, hogy a dohányzást az e törvényben foglalt más rendelkezés vagy tűzvédelmi 
előírás egyébként nem tiltja. 

Azonban – az eddigi zárt légtér helyett – nyílt légtérben sem jelölhető ki dohányzóhely 

a) közoktatási intézményben; 

b) gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben; 

c) az egészségügyi  szolgáltatónál, ideértve a többcélú intézményt is, ha abban 
egészségügyi szolgáltatást is nyújtanak azzal, hogy pszichiátriai intézetben a 
pszichiátriai betegek számára zárt légterű dohányzóhely is kijelölhető. 

Ha zárt légterű dohányzóhely kerül kijelölésre, a dohányzóhely nemdohányzó helyiséggel 
azonos helyiségben nem jelölhető ki. Zárt légterű dohányzóhely esetén a megfelelő légcsere 
feltételeit nyílászáró szerkezetekkel vagy egyéb műszaki berendezés felszerelésével 
biztosítani kell úgy, hogy dohányfüst a nemdohányzó helyiségekbe ne juthasson be. 

A módosítás révén az Nvt. 2/A. §-sal egészült ki, mely a helyi önkormányzatoknak ad 
rendeletalkotási felhatalmazást: 

„ A helyi önkormányzat rendeletben a 2. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltakon túl 
közterületet nemdohányzó közterületnek nyilváníthat. A nemdohányzó közterület kijelölésére 
a 2. § (7) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. A közterületet érintő dohányzási 
korlátozások betartását a 7. §-ban foglaltakon túl – az önkormányzati rendeletben 
foglaltakra figyelemmel – a közterület-felügyelet is ellenőrizheti, és a dohányzási korlátozás 
tetten ért megszegőjét a 7. § (5) bekezdése szerinti helyszíni bírsággal sújthatja. Az így befolyt 
bírság az önkormányzat bevétele.” 

Mindezek alapján a helyi önkormányzat rendeletet alkothat az alábbi tárgykörökben: 

- Közterületet nemdohányzó közterületnek nyilváníthat (ez a Nvt. 2. § (1) bekezdés d) 
pontjában felsorolt közterületen túli közterületekre vonatkozhat). A közterület kijelölésére 
a Nvt. 2. § (7) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni, azaz a dohányzási korlátozással 
érintett, valamint a dohányzára kijelölt helyeket, helyiségeket, valamint közterületeket 
felirat vagy más egyértelmű jelzés alkalmazásával – tűzvédelmi szempontú tilalom esetén 
szabványos tiltó táblával, illetve piktogrammal – szembetűnő módon meg kell jelölni. 

- Az önkormányzati rendelet rendelkezhet úgy, hogy a közterületet érintő dohányzási 
korlátozások betartását a közterület-felügyelet is ellenőrizheti.  

Ezen szabályok megalkothatók önálló helyi rendeletben, de akár a közterület-használatot 
szabályozó rendeletben is helyet biztosíthat ezen rendelkezéseknek a helyi önkormányzat. 

Fenti jogszabályváltozások értelmében javasoljuk a képviselő-testületeknek, hogy 
tanácskozást folytassanak le a nemdohányzók védelmét szolgáló helyi szabályozás 
szükségességéről. 

 
 Simonits Ágnes 
 főosztályvezető-helyettes 
 Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály 
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TÁJÉKOZTATÁS A KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK  

TÁMOGATÁSI RENDSZERÉVEL KAPCSOLATBAN 

A 2011. év első negyedévében a Kormányhivatal három körlevél formájában is tájékoztatta a 
megye jegyzőit a kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésből, valamint a 
fejezeti kezelésű előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és 
elszámolásának rendjéről szóló 342/2010. (XII. 28.) Korm. rendeletből (továbbiakban: R.) 
fakadó feladatairól, aktuális információkról. 

Az R. 2. § (3) bekezdése alapján a Tolna Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési 
és Felügyeleti Főosztálya a törvényességi ellenőrzés céljából részére megküldött valamennyi 
települési és területi kisebbségi önkormányzati testületi jegyzőkönyvet –a beérkezést követő 
három napon belül elektronikus úton, és a zárt ülésen hozott határozatok kivonatát papír 
alapon – megküldte a Wekerle Sándor Alapkezelőnek (a továbbiakban: Alapkezelő) és a 
kisebbségpolitikáért felelős állami szerv, azaz a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
vezetőjének (a továbbiakban: Támogató). 

Az októberi helyhatósági választások alkalmával 104 települési kisebbségi önkormányzat jött 
létre, melyből 58 cigány, 42 német, 2 örmény, 1 horvát és 1 szerb kisebbségi önkormányzat.  

Ezt követően 2 területi kisebbségi önkormányzat, a Tolna Megyei Német Kisebbségi 
Önkormányzat és a Tolna Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat alakult meg. 

A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (továbbiakban: 
Nektv.) 30/E. § (1) bekezdés legalább négy testületi ülés és a Nektv. 30/I. § legalább évi 
egyszeri közmeghallgatás tartását teszi kötelezővé a kisebbségi önkormányzatok képviselő-
testületei részére. 

A Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés d) pontja alapján a feladatalapú támogatás alapjául 
szolgáló időszak a költségvetési év (támogatási év) április 1. napját megelőző 12 hónap, így a 
Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a tárgyévi feladatalapú támogatás megállapításához 
szükséges számú jegyzőkönyv beérkezésének határideje április 15. napja volt.  

A feladatalapú támogatás alapjául szolgáló időszakra (2010. április 1. napjától 2011. március 
31. napjáig) vonatkozóan a Főosztály több mint 700 kisebbségi jegyzőkönyvet és közel 40 
zárt ülésen hozott határozat kivonatot terjesztett fel az Alapkezelő és a Támogató részére. 

Kérjük, hogy az eddig már megszokott módon, a jegyzőkönyvek törvényességi ellenőrzés 
céljából papír alapon történő felterjesztése mellett továbbra is szíveskedjenek 
elektronikus formában (scannelt formában) is megküldeni a 
kisebbsegi@kozig.tolnamegye.hu e-mail címre. 

A Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint a feladatalapú támogatás iránti igénybejelentést 
az Alapkezelőhöz kellett benyújtani 2011. április 15. napjáig. Az igénybejelentések alapján az 
Alapkezelő indokolással ellátott tételes döntési javaslatot tesz 2011. július 1. napjáig a 
döntéshozatal céljából a Támogató részére. A döntési javaslat a Korm. rendelet mellékletében 
szereplő szempontrendszer alapján készül, a támogatás mértékét összegszerűen tartalmazza. 

A Támogató döntését 2011. július 31. napjáig hozza meg, ennek eredménye a 
döntéshozatalt követő 3 napon belül a Támogató honlapján közzétételre kerül.  
(http://www.nek.gov.hu/index.php „Önkormányzatok differenciált támogatása” link alatt) 
 
A Támogató támogatási döntéséről – a támogatásban részesülő kisebbségi önkormányzatok 
jegyzékének megküldésével - értesíti az Alapkezelőt, aki ezen értesítés alapján intézkedik a 
Kincstárnál a támogatás egyösszegű, 2011. augusztus 15. napjáig történő kiutalása iránt. 
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Ugyan a következő évre vonatkozó feladatalapú támogatási igényt csak 2012. április 15. 
napjáig kell benyújtani, mégis felhívjuk a figyelmet arra, hogy a képviselő-testületek idei évi 
munkájuk végzése során folyamatosan legyenek figyelemmel arra, hogy a Támogató főként a 
Korm. rendelet melléklete szerinti tevékenységeket tudja értékelni pontszámával, és 
ennek megfelelő támogatási összeggel. 

Ezen prioritást élvező tevékenységek: 

1. A kisebbségi érdekképviselettel összefüggő feladatok (A kisebbségi önkormányzat 
működési területén a kisebbségi közösséget megillető jogosultságok érvényesítésével, 
érdekképviselettel, érdekvédelemmel kapcsolatos, a társadalmi különbségek felszámolása, 
a társadalmi felzárkózás érdekében folytatott, az anyanyelv használatával, a helyben 
működő intézmények tevékenységével összefüggő, a kisebbségi közösség sajátos 
kulturális önazonosságának megerősítését szolgáló döntési, együttdöntési jogok 
gyakorlásával kapcsolatos tevékenység ellátásáról szóló képviselő-testületi döntések.) 
 

2. A kisebbségek kulturális autonómiájával (kulturális, közművelődési, oktatási feladatok, 
hagyományápolás, közgyűjtemény, média) összefüggő intézményalapítói, 
intézményfenntartói, támogatói, szervezési feladatok ellátása: 

- A kisebbségi önkormányzat működési területén (a Nektv. szerinti intézményi 
társulásban résztvevő települési kisebbségi önkormányzat esetén a társulás 
illetékességi területe tekintendő működési területnek) a kisebbségi közösség 
nevelésének, oktatási feltételeinek bővítését, anyanyelvének fejlesztését szolgáló 
képviselő-testületi döntések. 

- A kisebbségi közösségnek az adott településhez kötődő történelmi múltjával, kulturális 
örökségének ápolásával kapcsolatos feladatok ellátását, saját alapítású vagy 
fenntartású (esetleg társfenntartásban működő) közművelődési intézménnyel, 
közgyűjteménnyel, médiával kapcsolatos feladatok ellátását, más fenntartó által 
helyben működtetett közművelődési intézménnyel, közgyűjteménnyel, médiával való 
együttműködést, az érintett kisebbség által használt nyelven a kisebbségi 
önkormányzat működési területén megvalósuló kulturális jellegű programok 
szervezését szolgáló képviselő-testületi döntések. 

3. A kisebbségi léttel összefüggő egyéb feladatok (A kisebbségi civil szervezetekkel való 
együttműködést, a helyi anyanyelvű hitéleti tevékenység támogatását szolgáló képviselő-
testületi döntések.) 

 

Tekintettel arra, hogy a feladatalapú támogatást a kisebbségi önkormányzatok legkorábban 
2011. augusztus hónapban kaphatják meg, így kérjük a kisebbségi önkormányzatok 
képviselő-testületeit, hogy különös figyelmet fordítsanak a rendelkezésükre álló 
pénzeszközök ésszerű felhasználására, a takarékos gazdálkodás érvényesítésére, hogy a 
tervezett feladatok az év minden szakában zökkenőmentesen megvalósulhassanak. 

 

 

       Simonits Ágnes 

           főosztályvezető-helyettes 

Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály 
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Hatósági Főosztály tájékoztatói 
 
 
ANYAKÖNYVVEZET ŐK TÁJÉKOZTATÁSA TANÚSÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSÁRÓL 

ÉS DIPLOMÁCIAI FELÜLHITELESÍTÉSR ŐL 
 

 
A nemzetközi magánjogról szóló, 1979. évi 13. törvényerejű rendelet 38. § (1) bekezdése 
rögzíti, hogy ha nem magyar állampolgár kíván Magyarországon házasságot kötni, igazolnia 
kell, hogy a házasságkötésnek személyes joga szerint nincs akadálya. Az igazolás alól a 
Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve indokolt esetben felmentést 
adhat.  
 
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Hatósági Főosztálya megküldte a Magyar 
Köztársaság Bangkoki Nagykövetségének BGK/27/2011. és a Magyar Köztársaság 
Külügyminisztériumának HUNKE2011CLA000552-2. számú levelét a thai házassági 
tanúsítvány kiállítására vonatkozóan.  
 
A thai fél tájékoztatása szerint a thai jogrendszer nem ismeri a házassági tanúsítvány 
intézményét, ennek értelmében azt sem a thai hatóság sem a budapesti thai nagykövetség 
nem állítja ki.  
A thai állampolgárok házasságképességét tanúsító családi állapot igazolás kiállítására a 
vonatkozó 1914. évi Tartományi Közigazgatási Törvény 87. cikke értelmében a thai 
tartományi igazgatási hivatalok (District Chief vagy District Director Hivatala) vannak 
felhatalmazva, a Thai Királyság Budapesti Nagykövetsége nem rendelkezik ilyen 
felhatalmazással.  
 
A Thaiföldi Királyság Belügyminisztériumának tájékoztatása alapján a házasságkötéssel 
kapcsolatos dokumentumok kiállítására feljogosított thai hatóságok, vagyis a kerületi 
közigazgatási hivatalok (Districht Chief, Districh Director) csakis és kizárólag az alábbi 
szövegű dokumentumot állíthatják ki a thai állampolgárok házasságkötésével kapcsolatban: 
Az 1914-es Tartományi Közigazgatási Törvény 87. cikkelye alapján XY házasságot tud 
kötni  (able to marry).  
 
A Ciprusi Köztársaság Budapesti Nagykövetsége tájékoztatása szerint Ciprus nem ismeri a 
házassági tanúsítvány intézményét. Ciprusi állampolgár Magyarországon történő 
házasságkötéséhez kizárólag családi állapot igazolást állít ki (Confirmation) a ciprusi 
Belügyminisztérium. Ez azt igazolja, hogy az érintett ciprusi állampolgár Cipruson nem kötött 
házasságot. 
Azt, hogy a ciprusi állampolgár Ciprus területén kívül sem kötött házasságot, semmilyen 
ciprusi hatóság nem tudja igazolni. Ezt a tényt az érintett ciprusi állampolgár kizárólag 
magánokirattal (személyes nyilatkozat) tudja igazolni.  
 
A Kormány 1179/2010. (VIII. 31.) Korm. határozatában (a továbbiakban: Kormány határozat) 
a Magyar Köztársaság abujai nagykövetségének 2010. augusztus 31-ével történő bezárásáról 
döntött. 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (a továbbiakban: Ket.) 52. § (2) bekezdése rögzíti, hogy a külföldön kiállított 
közokirat, illetőleg a külföldi bíróság, közigazgatási szerv, közjegyző vagy egyéb 
közhitelességgel felruházott személy által hitelesített magánokirat – hacsak az ügyfajtára 
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vonatkozó jogszabályból, nemzetközi szerződésből, illetve viszonossági gyakorlatból más 
nem következik – a magyar törvény szerinti bizonyító erővel csak akkor rendelkezik, ha azt a 
kiállítás helye szerinti államban működő magyar külképviseleti hatóság diplomáciai 
felülhitelesítéssel látta el. 
 
A nigériai okiratokat  a Ket. rendelkezése alapján diplomáciai felülhitelesítéssel kellene 
ellátni, amely azonban a Korm. határozat alapján már nem lehetséges. Ennek ellenére a mai 
napig számos olyan nigériai iratot csatolnak be az ügyfelek, amelyeken diplomáciai 
felülhitelesítés található. A Külügyminisztérium tájékoztatása szerint az Abujában működő 
magyar külképviseleten 2010. augusztus 11-én állítottak ki utoljára diplomáciai 
felülhitelesítést.  
 
Kérem, hogy a jövőben az anyakönyvvezetők a fentiek figyelembevételével folytassák le az 
eljárásukat. 
 
 Battonyiné dr. Wéber Izabella 
 vezető-főtanácsos 
 Hatósági Főosztály 
 
 

KÖZLEMÉNY  
A 2011. ÉVI ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ELLEN ŐRZÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL 

 
A belügyminiszter közzétette a 2011. évi építésügyi hatósági ellenőrzési tevékenységre 
vonatkozó közleményét, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető 
államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) számú Kormányrendelet 40. § 
(5) bekezdés e) és f) pontjában foglaltak, valamint az építésügyi hatósági eljárásokról és az 
építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló 193/2009. (IX. 15.) számú Kormányrendelet (a 
továbbiakban: Engr.) 42. § (2) bekezdése alapján:   
 
I. Javaslat a 2011. évben tartandó építésügyi hatósági célvizsgálatok 
szempontrendszerére 
 
A „Központi építésügyi és építésfelügyeleti nyilvántartásba” belépve, az elsőfokú építésügyi 
hatóságok a 2010. évre vonatkozó elektronikus adatszolgáltatást 2011. év február 7. napjáig 
teljesítették. Az idei évben – a tavalyi évhez hasonlóan – az Engr. 42. § (4) bekezdése szerinti 
és az építésügy körébe tartozó egyes hatósági nyilvántartásokról szóló 255/2007. (X. 4.) 
Kormányrendelet (Nytr.) 7. § (3) bekezdése szerinti adatszolgáltatás az építésügyi hatósági 
ellenőrzések tárgykörében azonos volt, nem kellett tehát az „Építésügyi hatósági statisztika” 
adatlap „III. fejezet: Hatósági ellenőrzések 2010. év” kitöltésén túl további, papíralapú 
„összefoglaló jelentést” küldeni az építésügyért felelős miniszternek. Ezen adatszolgáltatás 
során lehetőség volt az elektronikus felületen a 2010. évi építésügyi hatósági ellenőrzések 
megállapításait rövid szöveges formában is közölni, melyet jelen ellenőrzési közlemény 
összeállításakor figyelembe vettünk. 
 
Az adatszolgáltatásból országos összesítő kimutatást készítettünk az egyes építésügyi hatósági 
ellenőrzések fő célja, következménye, továbbá eredménye szerint (1. számú táblázat). 
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A HATÓSÁGI ELLEN ŐRZÉS                             
FŐ CÉLJA ÉS KÖVETKEZMÉNYE

Kategória-
összesítő 

(db)

Százalékos aránya: A HATÓSÁGI 
ELLEN ŐRZÉS 

JELLEGE

1. Az építésügyi hatósági engedély nélkül vagy 
attól eltérően végzett építési tevékenység 
felkutatása

5244 13 FELKUTATÁS

2. A bejelentés nélkül vagy attól eltérően 
végzett építési tevékenység felkutatása 1540 4 FELKUTATÁS

3. A kulturális örökségvédelmi hatósági 
engedély nélkül vagy attól eltérően végzett 
építési tevékenység felkutatása (KÖH hatáskör) 0 0 ***

4. Az építési engedélyhez vagy bejelentéshez 
nem kötött építési tevékenységek 
szabályosságának vizsgálata 2770 7 VIZSGÁLAT

5. A jogerős és végrehajtható építési engedély 
birtokában végzett építési tevékenység 
ellenőrzése

17315 42 ELLENŐRZÉS

6. A bejelentésben foglaltak nyilvántartásba 
vételét követően az építési tevékenység 
folytatása vagy megvalósítása jogszerűségének 
és szakszerűségének ellenőrzése

2848 7 ELLENŐRZÉS

7. A jókarbantartási kötelezettség teljesítésének 
vagy a településképet rontó állapotú 
építmények helyreállításának ellenőrzése 5029 12 ELLENŐRZÉS

8. A műemlékek műszaki állapotának 
ellenőrzése (nem veszélyezteti-e a műemléki 
értékeket, illetőleg a fenntartási kötelezettséget 
teljesítették-e az ingatlan védettség alá tartozó 
valamennyi alkotóelemére), KÖH hatáskör

0 0 ***

9. Egyéb, a településrendezési tervek, a helyi 
építési szabályzat és az általános érvényű 
kötelező építésügyi előírások megsértésével 
végzett építési tevékenység feltárása

1969 5 FELKUTATÁS

10. Építmény rendeltetésszerű használatának 
ellenőrzése (szabálytalan rendeltetésmódosítás 
feltárása)

4513 11 ELLENŐRZÉS

Országosan összesen: 41228 100
A HATÓSÁGI ELLEN ŐRZÉS                             

EREDMÉNYE
Kategória-
összesítő 

(db)

Százalékos aránya:

TOVÁBBI INTÉZKEDÉS SZÜKSÉGTELEN 
VOLT 33320 81
ÉPÍTÉSRENDÉSZETI ÉS KÖTELEZÉSI 
ELJÁRÁS INDULT 5695 14

FENNMARADÁSI (ÉS TOVÁBBÉPÍTÉSI) 
ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS INDULT 1739 4
BONTÁS TUDOMÁSUL VÉTELE 474 1
Országosan összesen: 41228 100  

 
1. számú táblázat 
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Az 1. számú táblázatból látható, hogy az elsőfokú építésügyi hatóságok ellenőrzési 
tevékenysége annak jellege szerint 72 %-ban ellenőrzés, 22 %-ban felkutatás és 7 %-ban 
vizsgálat. Az 1., 2. és 9. sorszám szerinti felkutatási tevékenységre a jövőben nagyobb 
hangsúlyt szükséges fordítani. 
 
A bejelentés (a tevékenység egyidejű megkezdése mellett) olyan speciális kérelem, amely 
minden esetben építésügyi hatósági ellenőrzést von maga után. Az elsőfokú építésügyi 
hatóságok erre vonatkozó adatszolgáltatását a 2. számú táblázat szerint összesítettük. 
 

Megye

Építési tevékenység 
bejelentésének 
nyilvántartásba 
vételéről szóló 
határozat (db)

Bontási tevékenység 
bejelentésének 
nyilvántartásba 
vételéről szóló 
határozat (db)

Használatbavétel 
bejelentésének 
nyilvántartásba 
vételéről szóló 
határozat (db)

Bács-Kiskun 124 80 92
Baranya 93 63 100
Békés 115 58 89
Borsod-Abaúj-Zemplén 147 156 78
Budapest 234 213 220
Csongrád 104 60 130
Fejér 81 59 36
Gyõr-Moson-Sopron 182 71 175
Hajdú-Bihar 236 162 149
Heves 52 26 36
Jász-Nagykun-Szolnok 147 106 65
Komárom-Esztergom 85 29 55
Nógrád 32 24 47
Pest 342 222 162
Somogy 101 72 60
Szabolcs-Szatmár-Bereg 128 70 35
Tolna 83 40 126
Vas 122 50 68
Veszprém 115 62 82
Zala 152 48 76
összesen 2 675 1 671 1 881
bejelentések száma összesen (db):
A bejelentésben foglaltak 
nyilvántartásba vételét követően az 
építési tevékenység folytatása vagy 
megvalósítása jogszerűségének és 
szakszerűségének ellenőrzése (db)

6 227

2848 (45,7 %)

 
 

2. számú táblázat 
 
 
Megállapítható tehát, hogy összességében az elsőfokú építésügyi hatóságok 2010. évben 
csupán alig minden második bejelentés után tartottak egy helyszíni bejelentés-ellenőrzést. A 
bejelentés ellenőrzésére nyitvaálló – annak hatálya lejártát követő – 120 napos időszak egyes 
bejelentések esetében áthúzódhatott a 2011. évre, ezért ezen ellenőrzések értelemszerűen nem 
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szerepelhettek a 2010. évi jelentésekben. A 2011. évre vonatkozóan célként határozom meg, 
hogy a bejelentés-ellenőrzések száma közelítsen a 2011. évi bejelentések számához. 
 
A 2010. évre vonatkozó „Közlemény” úgy rendelkezett, hogy „az elsőfokú építésügyi 
hatóságok hatósági ellenőrzéseinek darabszámát a 2010. évre vonatkozóan akként határozom 
meg, hogy az Elsőfokú határozatok/Hatósági ellenőrzések hányados értéke 2 és 10 között 
legyen. Az ennél nagyobb érték indokolatlanul ritka, az ennél kisebb érték megkérdőjelezhető 
szakmai színvonalú, túl gyakori hatósági ellenőrzést takarhat.” A 3. számú táblázat 
tartalmazza, hogy az Elsőfokú határozatok/Hatósági ellenőrzések hányados az elsőfokú 
építésügyi hatóságoknál a 2010. évben hogyan alakult. 
 

Elsőfokú határozatok/Hatósági 
ellenőrzések hányados értéke 

Hatóságok száma a 
kategóriában 

MINŐSÍTÉS 

nem végzett ellenőrzést 11 NEM MEGFELELŐ 
0,1 és 1,9 között 92 TÚL GYAKORI, 

ESETLEG 
MEGKÉRDŐJELEZHETŐ 

2 és 10 között 229 MEGFELELŐ 
10 és 100 között 52 TÚL RITKA 

100 felett 2 NEM MEGFELELŐ 
Összesen: 386  

 
3. számú táblázat 

 
Az Engr. 42. § (2) bek. aa) pontja alapján az alábbiakra teszek javaslatot a 2011. évben 
tartandó építésügyi hatósági ellenőrzések szempontrendszerének kialakításához: 
 

1. Az elsőfokú építésügyi hatóságok hatósági ellenőrzéseinek darabszámát a 2011. évre 
vonatkozóan továbbra is akként határozom meg, hogy az Elsőfokú 
határozatok/Hatósági ellenőrzések hányados értéke 2 és 10 között legyen. Az érték 
teljesülését év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni. 

2. A felkutatási jellegű ellenőrzési tevékenység arányának növelése. 
3. A bejelentések számával közel azonos számú bejelentés-ellenőrzés. 
4. A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. 

(III. 8.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése alapján részvétel a zenés, táncos 
rendezvényeknek az illetékes jegyző által összehangolt ellenőrzési tevékenységében. 

 
A fenti kiemelt hatósági ellenőrzéseket az Engr. 42. § (3) bekezdése alapján összeállított 
építésügyi hatósági ellenőrzési éves munkatervben szerepeltetni kell. 
 
Továbbra is felhívom továbbá a figyelmet, hogy az építésfelügyeleti tevékenységről szóló 
291/2007. (X. 31.) számú Kormányrendelet 5. § (3) bekezdése alapján az építésfelügyeleti 
hatóság megkeresésre más hatóság ellenőrzésében is részt vesz – az építésügyi hatóságok 
éljenek ezzel a lehetőséggel. 
II. Az összevont építésügyi hatósági ellenőrzésre 2011. évben javasolt települések, 
településrészek: 
 
Az Engr. 42. § (2) bek. ab) pontja szerint a Balaton – mint kiemelt üdülőkörzet – térségében – 
az egységes jogalkalmazás és hatósági ellenőrzési tevékenység céljából – az alábbi 
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települések elsőfokú építésügyi hatóságánál összevont építésügyi hatósági ellenőrzésre teszek 
javaslatot: 
 

Megye I. fokú építésügyi hatóság székhelye 

Balatonboglár 

Balatonföldvár 

Balatonlelle 

Fonyód 

Marcali 

Siófok 

Somogy 

Zamárdi 

 
Az összevont építésügyi hatósági ellenőrzés a szabálytalan építkezések feltárása, továbbá a 
jogerős és végrehajtható bontási (átalakítási-) kötelezések végrehajtatása érdekében történik. 
Felkérem a Tisztelt Somogy Megyei Kormányhivatalt az összevont építésügyi hatósági 
ellenőrzés lebonyolítására. Az ellenőrzés formáját, időpontját és tematikáját a későbbiekben 
egyeztetem a fent megjelölt, illetékes felügyeleti szervvel. 
 
III. Utóvizsgálati ellenőrzésre 2011. évben javasolt települések, településrészek: 
Az elsőfokú építésügyi hatóságok – a Nytr. 4. számú melléklete szerinti tartalmi elemek 
alapján készített, 2010. évre vonatkozó elektronikus adatszolgáltatásából – az Engr. szerinti 
ellenőrzések célja és következménye már összesíthető. Idén első ízben volt kérhető a 2009. év 
második felében hatályba lépett Engr. szerinti adatgyűjtés és adatszolgáltatás. Azonban a 
szabálytalanságok számának változása még nem kimutatható az előző évi nyilvántartási 
adatokhoz képest, így utóvizsgálati ellenőrzésre az Engr. 42. § (2) bek. b) pontja alapján 
2011. évben nem javasolok konkrét települést, településrészt. 
Azonban az építésügyi hatósági ellenőrzéseken feltárt szabálytalanságok következtében 
hozott fennmaradási (és továbbépítési-) engedélyekben kiszabott építésügyi bírság-összegek 
nyilvántartási módja az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 
245/2006. (XII. 5.) számú Kormányrendelet 2010. évi módosításával változott. 
 
Ezzel összefüggésben a közel egy éve működő „Építésügyi és építésfelügyeleti bírság 
nyilvántartás” használatának országos ellenőrzését rendelem el az elsőfokú építésügyi 
hatóságoknál. Az ellenőrzés formáját, időpontját és tematikáját a későbbiekben teszem 
közzé. 
 
IV. Az építésügyi hatósági ellenőrzési tevékenység nyilvántartásának minimális tartalmi, 
formai követelményei 
 
Az Engr. 42. § (4) bekezdése szerinti, az előző évi építésügyi hatósági ellenőrzések 
megállapításait tartalmazó összefoglaló jelentés / adatszolgáltatás elektronizálására 
országosan egységes, internetes elérésű központi számítógépes nyilvántartás került 
bevezetésre, amely nem a teljes nyilvántartás megküldését, hanem az abból való 
adatszolgáltatást célozza. A hatósági ellenőrzések nyilvántartásának formájára a 
Mellékletben található – a tavalyihoz képest kismértékben átdolgozott – táblázatot közöljük. 
A hatósági ellenőrzés nyilvántartása természetesen ettől eltérő formátumban is történhet, 
azonban a Nytr. 4. számú melléklete szerinti tartalmi elemeket úgy kell rögzíteni, hogy abból 
az Engr. szerinti ellenőrzés célja és következménye összesíthető legyen. 
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HATÓSÁGI ELLEN ŐRZÉSI 
JEGYZŐKÖNYV/FELJEGYZÉS 

NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA:

Ügyiratszám:
A hatósági ellenőrzés időpontja:
Az ellenőrzés helyszínének címe:
Az ellenőrzés helyszínének helyrajzi száma
A tulajdonos (ingatlannal rendelkezni jogosult) 
neve (megnevezése):
Építésügyi hatósági engedély száma, kelte – ha van 
–
Az építésügyi hatósági engedély tárgya vagy az 
ellenőrzött építési tevékenység (rövid leírás):

Az építőipari kivitelezési tevékenység 
megkezdésének dátuma:

A HATÓSÁGI ELLEN ŐRZÉS                             
FŐ CÉLJA ÉS KÖVETKEZMÉNYE                    

(egy ellenőrzés csak egy kategóriába sorolható)

Kategória-
összesítő

E kategóriába tartozik = 1 E kategóriába tartozik = 1 E kategóriába tartozik = 1

1. Az építésügyi hatósági engedély nélkül vagy 
attól eltérően végzett építési tevékenység 
felkutatása

0

2. A bejelentés nélkül vagy attól eltérően végzett 
építési tevékenység felkutatása

0

3. A kulturális örökségvédelmi hatósági engedély 
nélkül vagy attól eltérően végzett építési 
tevékenység felkutatása (KÖH hatáskör)

0

4. Az építési engedélyhez vagy bejelentéshez nem 
kötött építési tevékenységek szabályosságának 
vizsgálata

0

5. A jogerős és végrehajtható építési engedély 
birtokában végzett építési tevékenység ellenőrzése 0

6. A bejelentésben foglaltak nyilvántartásba vételét 
követően az építési tevékenység folytatása vagy 
megvalósítása jogszerűségének és 
szakszerűségének ellenőrzése

0

7. A jókarbantartási kötelezettség teljesítésének 
vagy a településképet rontó állapotú építmények 
helyreállításának ellenőrzése

0

8. A műemlékek műszaki állapotának ellenőrzése 
(nem veszélyezteti-e a műemléki értékeket, 
illetőleg a fenntartási kötelezettséget teljesítették-e 
az ingatlan védettség alá tartozó valamennyi 
alkotóelemére), KÖH hatáskör

0

9. Egyéb, a településrendezési tervek, a helyi 
építési szabályzat és az általános érvényű kötelező 
építésügyi előírások megsértésével végzett építési 
tevékenység feltárása

0

10. Építmény rendeltetésszerű használatának 
ellenőrzése (szabálytalan rendeltetésmódosítás 
feltárása)

0

TOVÁBBI INTÉZKEDÉS SZÜKSÉGTELEN 
VOLT

0

ÉPÍTÉSRENDÉSZETI ÉS KÖTELEZÉSI 
ELJÁRÁS INDULT 0

FENNMARADÁSI (ÉS TOVÁBBÉPÍTÉSI) 
ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS INDULT

0

BONTÁS TUDOMÁSUL VÉTELE 0  
 
Az év végi összesítéskor az egyes kategóriákba tartozó „1-esek” összesítésével teljesíthető a 
szükséges adatszolgáltatás. Egy ellenőrzés (jegyzőkönyvvel vagy feljegyzéssel) csak egy 
kategóriába sorolható, de egy ingatlanon megvalósítható több más-más fő célú ellenőrzés. 
 
 Endrődi János 
 vezető-főtanácsos 
 Hatósági Főosztály 
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A KORMÁNYABLAK I. NEGYEDÉVI MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE 
 

2011. január 3-án nyíltak meg a fővárosi és megyei kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodái, 
a Kormányablakok. A Kormányablakok legfontosabb célja, hogy kiemelt segítséget 
nyújtsanak az állampolgároknak akár a szokványostól eltérő esetekben is. A munkatársak 
magas színvonalú speciális képzésében kiemelt hangsúlyt kaptak azok az etikai alapelvek, 
amelyek alapján sikerült kialakítani a „mosolygós” ügyintézést. Alapvető cél, hogy az 
ügyfelek ügyeik elintézése után elégedetten távozzanak. Az egyablakos ügyintézés 2013 
végéig történő kialakításával sikerül megteremteni azt az ügyfélbarát közigazgatást, ami 
évtizedek óta az állampolgárok jogos igénye.  

A szekszárdi Integrált Kormányzati Ügyfélszolgálat első negyedévi adatai az állampolgárok 
kiemelt érdeklődését jelzik. 2011. január-március hónapban az ügyfélszolgálat munkatársai 
1363 ügyfélnek 1371 ügyben nyújtottak segítséget. 

147 családtámogatási kérelmet (gyermekgondozási segély, anyasági támogatás, családi 
pótlék, gyermeknevelési támogatás) nyújtottak be ügyfélszolgálatunknál. Munkatársaink a 
kérelmek átvételén kívül szükség szerint segédkeznek a nyomtatványok értelmezésében, 
kitöltésében. 

28 esetben segédkeztünk egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének, adatváltozásának, 
szüneteltetésének, megszüntetésének elektronikus ügyintézésében. A jogszabályi 
rendelkezések szerint az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentések 
elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül teljesíthetők. Ügyfélszolgálatunkon ügyfélterminál 
áll az ügyfelek rendelkezésére, valamint egy munkatársunk ügysegédként folyamatos 
segítséget biztosít az ügyintézéshez.  

Az elektronikusan intézhető ügyek számának növekedésével egyre többen kívánnak élni ezzel 
a lehetőséggel, amihez ügyfélkapu létesítése szükséges. Ügyfélszolgálatunkon az I. 
negyedévben 53 ügyfélkapu létesítésére került sor. A regisztráción túl munkatársaink teljes 
körű tájékoztatást nyújtanak az ügyfélkapu aktiválásához, használatához. 

Az adatok alapján látható, hogy nagyon magas az un. egyéb ügyek száma. A 
Kormányablakok létrehozásának egyik alapvető célja volt egy olyan fórum megjelenése a 
közigazgatásban, ahová az állampolgárok bármely kérdésükkel bizalommal fordulhatnak, 
ahol segítséget kapnak az ügyekben való eligazodásban, a problémáik megoldásában. Az 
egyéb ügyek magas száma mutatja, hogy erre valóban igény van, az állampolgárok az 
ügyköreinken kívüli ügyekben is felkeresik ügyfélszolgálatunkat. Az ügyfelek sok esetben 
általánosan tájékozódnak a felmerült problémáik megoldási lehetőségeiről, az illetékes 
hivatalról, illetve az üggyel kapcsolatos eljárás menetéről.  Sokan fordulnak hozzánk 
közigazgatási, bírósági határozatok értelmezésének igényével, szociális ellátásokkal 
kapcsolatos tájékoztatásért, nyugdíjazással kapcsolatos kérdésekkel, önkormányzati döntéssel 
meghatározott kötelezettség teljesítéséhez, illetve jogok érvényesítéséhez szükséges eljárással 
kapcsolatos információért, és nagy számban keresik fel ügyfélszolgálatunkat egyedi ügyekkel. 
Egyre nagyobb számú ügyfél érdeklődik ügyfélszolgálatunknál a nyugdíjazással kapcsolatos 
jogszabályi feltételekről, és adja le a nyugdíjazással kapcsolatos kérelmét. Az 
Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv által folyósított TGYÁS, GYED, illetve 
utazási költségtérítés igénylése iránti kérelem is leadható ügyfélszolgálatunkon. 
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A Kormányablak célja, hogy az ügyfelek átfogó tájékoztatásával, nyomtatványok 
biztosításával, az ügyek elindításával, a szakigazgatási szerveknél történő érdemi 
ügyintézéshez szükséges adatok rendelkezésre álljanak, az ügyintézési terhek, és ezzel az 
ügyintézési határidő csökkenjen.  

A területi közigazgatásért és a választásokért felelős államtitkárság folyamatosan bővíti az 
ügyfélszolgálati irodákban intézhető ügyek számát. A Kormány célja, hogy 2013 végére az 
egyablakos ügyintézés minél több ügykörben megkönnyítse minden állampolgár életét.  

 
       Horváthné dr. Gelencsér Edit 
        osztályvezető 
       Ügyfélszolgálati Osztály 
 
 
 

Kormánymegbízotti Kabinet közleménye 
 

 

A kormányablakoknál is kezdeményezhető az egyszerűsített honosítás 
 
 

A gyorsabb, hatékonyabb ügyintézés érdekében 2011. március 16-ától a 
kormányablakokban is lehetőség nyílik az egyszerűsített honosítási eljárás 
kezdeményezésére. 

Honosításra vonatkozó kérelmet a magyar anyakönyvi hivatalokon, a külképviseleteken és a 
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalok megyeszékhelyeken lévő ügyfélszolgálati irodáin 
túl az ország 29 pontján, az állampolgári igényekhez igazított nyitvatartási idővel (8-20.00 
óráig) működő kormányablakoknál is lehet igényelni. Az integrált ügyfélszolgálati irodák 
munkatársai az eljárással kapcsolatban részletes felvilágosítást adnak az érdeklődőknek. 

A 2011. január 3-ától kezdeményezhető egyszerűsített honosítási eljárás keretében magyar 
állampolgárságot igényelhet az, akinek felmenője magyar állampolgár volt, vagy valószínűsíti 
magyarországi származását és igazolja magyar nyelvtudását, feltéve, hogy a magyar jog 
szerint büntetlen előéletű és büntetőeljárás nincs ellene folyamatban, továbbá, hogy 
honosítása nem sérti Magyarország köz- és nemzetbiztonságát. 

A Kormányablak Szekszárdon, a Garay tér 4-6. szám alatt található.  

Az egyszerűsített honosítási eljárásról további információk és az ahhoz szükséges 
dokumentumok letölthetők a http://www.allampolgarsag.gov.hu honlapról.  

 
 

 Réger Balázs 
 kabinetvezető-sajtófőnök 
 Kormánymegbízotti Kabinet 
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NŐ AZ ÁLLAMIGAZGATÁS SZEREPE 
Dr. Navracsics Tibor látogatást tett Szekszárdon 

 
Nagyobb szerepe lesz az államigazgatásnak területi, megyei, 2013. januártól pedig járási 
szinten nemcsak a hatósági ügyekben, hanem az egészségügyben és az oktatásban is - 
mondta Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter pénteken Szekszárdon. 
 
Ha a most folytatott szakmai viták eredménye hasonlít majd a Belügyminisztérium által 
közzétett koncepcióra, akkor az államigazgatás több feladatot kap a jövőben - jelentette ki a 
tárca vezetője a szekszárdi kormányablaknál tett látogatásán. 
 

 
 

Navracsics Tibor hozzátette: miután a kormányhivatalokhoz került szakigazgatási szervek 
integrálása befejeződik, arra kell összpontosítani, hogy az államigazgatás be tudja fogadni 
ezeket a feladatokat, meglegyenek ehhez a személyi és képzési feltételek, valamint a 
megfelelő infrastruktúra. A cél, hogy a megyei kormányhivatalokat ne csak szervezetileg 
integrálják, hanem lehetőség szerint egy helyen működjenek - jegyezte meg. 
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Kérdésre válaszolva kifejtette: általános elvárás, hogy a 2011. január elején 
megyeszékhelyeken és több megyei jogú városban megnyílt kormányablakoknál több ügyet 
lehessen intézni, ami kizárólag informatikai fejlesztés kérdése. Mint mondta, a minisztérium 
az Államreform Operatív Program, illetve az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 
révén próbál forrásokat bevonni a fejlesztésekbe, amelyek lehetővé teszik az ügykörök 
bővítését. A miniszter emlékeztetett: a tervek szerint 2013. január 1-jétől a járási 
székhelyeken is megnyílnak a kormányablakok. Ezzel kapcsolatban - szintén kérdésre 
válaszolva - közölte: több milliárd forintos, elsősorban informatikai fejlesztésre van szükség a 
felkészüléshez. "Költségvetési források nem nagyon állnak rendelkezésre, az Európai Unió 
viszont tud támogatást adni az államigazgatás minőségi fejlesztésére" - mondta, hozzátéve, 
hogy a fejlesztések alapját képező programok rövidesen elkészülnek. "Szeretnénk elérni, hogy 
egységes ügyintézési kultúra alakuljon ki, ehhez a kormányablakok jó referenciapontok 
lehetnek" - fogalmazott Navracsics Tibor. 

Arra a kérdésre, hogy mikorra valósul meg az egyablakos ügyintézés, a tárca vezetője úgy 
válaszolt: arra törekszenek, hogy a nagy gyakoriságú, tömegeket érintő - a családi pótlékkal, a 
munkanélküli-ellátással, okmányokkal kapcsolatos - ügyekben tudják minél hamarabb 
egyablakossá tenni az ügyintézést. 
 

 
 Réger Balázs 
 kabinetvezető-sajtófőnök 
 Kormánymegbízotti Kabinet 
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II. FEJEZET 

A TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL  

SZAKIGAZGATÁSI SZERVEINEK SZAKMAI CIKKEI 

Szociális és Gyámhivatalának tájékoztatói 
 

A JEGYZŐI HATÁSKÖRBE TARTOZÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK  

AKTUÁLIS KÉRDÉSEI 
 

A Hivatalunknál lefolytatott másodfokú hatósági eljárások és a jegyzők szociális hatósági 
tevékenysége ellenőrzésének tapasztalatai alapján alábbi írással kívánjuk felhívni a figyelmet 
a releváns jogszabályi rendelkezésekre, illetve az összetett megítélésű jogi problémák 
lehetséges megoldására.  
 
I. A szociális törvény fontosabb értelmező rendelkezései 
 
1.) A jövedelem 
 
a) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Szt.) 4. § (1) bek. a) pontjában határozza meg fenti fogalmat, melynek 
keretében utal a személyi jövedelemadóról szóló 1995. CVII. törvény (a továbbiakban: Szja.-
tv.) 4. § (2) bekezdésében meghatározott „bevétel” definíciójára. E szerint bevétel: a 
magánszemély által bármely jogcímen és bármely formában – pénzben (ideértve a készpénz-
helyettesítő eszközt is), és/vagy nem pénzben – mástól megszerzett vagyoni érték. A „nem 
pénzben megszerzett bevétel” formáit említett törvényhely példálózó jelleggel sorolja fel. A 
példák közül említést érdemel, hogy az elengedett, átvállalt tartozás, továbbá a magánszemély 
helyett teljesített kiadás, befizetés is bevételnek minősül, pl. a kérelmező helyett más személy 
által fizetett hiteltörlesztés.  
 
b) Az Szja.-tv. 4. § (3) bekezdésében találjuk az elismert költség fogalmát, mely szintén 
jelentőséggel bír, hiszen az Szt. jövedelem-fogalma szerint a kérelmező bevételét csökkenteni 
kell az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel. Az Szt. 4. § (1b) bekezdése 
szerint elismert költségnek kell tekinteni az Szja.-tv. szerint elismert költségnek minősülő 
összeget, valamint a fizetett tartásdíjat. Az Szja.-tv. alapján elismert költségnek csak a 
bevételszerző tevékenységgel közvetlenül összefüggő, kizárólag a bevétel megszerzése, a 
tevékenység folytatása érdekében az adóévben ténylegesen kifizetett, szabályszerűen igazolt 
kiadás minősül. Az Szja.-tv. 3. sz. melléklete rendelkezik az összevont adóalap 
megállapításához elszámolható költségekről, melynek V. pontja alatt találjuk a jövedelem 
megállapításakor költségként figyelembe nem vehető kiadások felsorolását; ilyen például a 
bármilyen címen felvett hitelre (kölcsönre) visszafizetett összeg. Fenti rendelkezés alapján 
nem vehető figyelembe elismert költségként például a kérelmező lakásának fenntartásához 
kapcsolódó kiadás (pl. közüzemi díjak).  
 
c) Az Szt. 10. § (2) bek. a) pontja alapján havi rendszerességgel járó (nem vállalkozásból, 
illetve őstermelői tevékenységből származó) jövedelem esetén a jogosultság megállapításakor 
a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét kell figyelembe venni. A korábbi 
szabályozásnak megfelelő, a kérelem benyújtását megelőző három havi jövedelem átlagáról 
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szóló igazolás, illetve a fenti feltételnek egyéb okból nem megfelelő igazolás nem fogadható 
el. Ilyen esetben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 36. § (2) bekezdésének figyelembe vételével 
adatot kell kérni a megfelelő hatóságtól, szervtől, illetve hiánypótlási eljárást kell lefolytatni a 
37. § (3) bekezdése alapján. Utóbbival kapcsolatban felhívjuk a figyelmet, hogy a szabályos 
hiánypótlási felhívásnak tartalmaznia kell annak pontos megjelölését, hogy milyen iratok 
benyújtását kéri a hatóság az ügyféltől, megfelelő határidőt kell megállapítani a kötelezettség 
teljesítésére, és figyelmezetni kell a mulasztás jogkövetkezményeire.  
 
d) A nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a 
kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem 
egyhavi átlagát kell figyelembe venni. Az adóbevallással le nem zárt időszakot a 
jövedelemszámításnál szintén figyelembe kell venni. Ezen időszakban szerzett jövedelem 
igazolásaként elfogadható az ügyfél nyilatkozata. Az Szt. 10. § (7) bekezdése lehetővé teszi 
az állami adóhatóság megkeresését annak érdekében, hogy közölje a szociális ellátást igénylő, 
valamint – írásbeli felhatalmazása alapján – az egy főre jutó havi jövedelem kiszámításánál 
figyelembe veendő személy személyi jövedelemadójának alapját. Mivel ezen igazolásból nem 
feltétlenül állapítható meg, hogy a havi jövedelem számításakor milyen összegű 
jövedelemmel kell a hatóságnak számolnia, felhívhatja az ügyfelet, hogy kérje ő az állami 
adóhatóságtól, hogy igazolja az adóalap mellett a befizetett közterhek összegét.  
 
e) Viszonylag ritkán fordulnak a jegyzők a jövedelemvélelmezés eszközéhez, mely alkalmas 
lehet arra, hogy a jogosultságról való döntések során az igazságosság szempontját érvényre 
juttassuk, amikor erre a többi jogszabályi rendelkezés nem feltétlenül ad lehetőséget. 
Az erre vonatkozó szabályokat az Szt. 10. § (6) bekezdése, valamint a pénzbeli és 
természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának 
részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (2)-(4) 
bekezdése tartalmazza. A jövedelemvélelmezés szabályait egy példán keresztül szeretnénk 
megvilágítani.  
A jövedelem-vélelmezés folyamata egy olyan családnál, ahol az apa aktív korúak ellátására 
jogosult személyként rendelkezésre állási támogatásban részesül (28.500 Ft), az anya 
rokkantsági nyugellátást kap (30.000 Ft), és két gyermekük után családi pótlékra is jogosultak 
(26.600 Ft). A jövedelemvélelmezésnél a kérelmező korábban folyósított rendelkezésre állási 
támogatását is figyelembe kell venni, hiszen a lakásfenntartási költségek viseléséhez az is 
hozzájárult. Amennyiben a bejelentett munkahellyel nem rendelkező személy arra vonatkozó 
nyilatkozatát, hogy „saját jövedelemmel nem rendelkezik” valósnak fogadja el a jegyző, őt 
nem lehet saját jövedelemmel rendelkezőként figyelembe venni. Amennyiben viszont a 
jegyző a nyilatkozatban foglaltakat vitatja, az érintett személyt saját jövedelemmel 
rendelkezőként kell figyelembe venni.  
A fenti család jövedelme: 85.100 Ft 
A lakásfenntartási költség az adott példában: 50.000 Ft 
Először meg kell vizsgálni, hogy van-e helye jövedelemvélelmezésnek. Ez akkor lehetséges, 
ha a fenntartási költségek meghaladják a jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 50 %-
át, vagyis jelen példában 42.550 Ft-ot (Szt. 10. § (6) bek.). Ez a helyzet fennáll, tehát van 
helye vélelmezésnek.  
A következő kérdés a vélelmezés.  
Először ki kell számítani az egy főre jutó fenntartási költséget, melynél csak a saját 
jövedelemmel rendelkező személyeket kell figyelembe venni (a családi pótlékot, árvaellátást, 
valamint a tartásdíj címén kapott összeget azonban jövedelemként figyelembe kell venni).  
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Tehát: 50.000 / 2 = 25.000 Ft az egy főre jutó fenntartási költség, amelynek legfeljebb 
háromszorosa lehet annak a személynek a vélelmezett jövedelme, akinek a jövedelmét 
vitatom, azaz legfeljebb 75.000 Ft.  
 
2.) A vagyon 
 
A szociális hatósági ügyekben a jegyzőnek gyakran kell vizsgálnia a kérelmező, illetve 
családja vagyoni viszonyait, mellyel kapcsolatban szeretnénk néhány szabályra felhívni a 
figyelmet.  
 
a) Az Szt. 4. § (1) bek. b) pontjában határozza meg a vagyon fogalmát, melynek hasznosítható 
ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog tekinthető. A hasznosíthatóság megvalósulását 
minden esetben vizsgálni kell, melyet azonban a jogszabály nem határoz meg közelebbről. 
Támpontul szolgálhat ebben a tekintetben a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi 
és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 65. § (6) bekezdése, mely 
szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság vizsgálata során nem 
tekinthető hasznosítható ingatlannak különösen a forgalomképtelen, az elidegenítési tilalom 
alatt álló – és meghatározott kivételtől eltekintve – a haszonélvezeti joggal terhelt ingatlan. 
Amennyiben viszont a vagyontárgy opciós joggal vagy jelzáloggal terhelt, hasznosíthatónak 
tekinthető, kivéve, ha az opciós jog biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat is kikötnek. 
Fenti kérdések tisztázása érdekében indokolt az ingatlan tulajdoni lapjának beszerzése, illetve 
a gépjárművek tekintetében az okmányirodai nyilvántartásból való adatkérés.  
Figyelembe kell venni továbbá, hogy az Szt. 4. § (1) bek. b) pontja alapján nem minősül 
vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett életvitelszerűen lakik. Az R. 4. § (1) 
bekezdése szerint azt az ingatlant kell a személy által lakottnak tekinteni, amelyben a személy 
lakóhelyként vagy tartózkodási helyként életvitelszerűen tartózkodik. Lakottként egy ingatlan 
vehető figyelembe. Nem minősül vagyonnak az a vagyoni értékű jog sem, mely az érintett 
személy által lakott ingatlanon fennáll.  
Nem tekinthető vagyonnak a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű. Ezt 
minden esetben vizsgálni kell. Az R. 4. § (2) bekezdése alapján mozgáskorlátozottságra 
tekintettel fenntartott a gépjármű, ha 

1.) a kérelmező vagy háztartásának tagja a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési 
kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII. 27.) Kormányrendelet szerint mozgáskorlátozottnak 
vagy a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi 
XXVI. törvény szerint mozgásszervi fogyatékosnak minősül, és 

2.) a gépjárművet rendeltetésszerűen személyszállításra használják. 
A vagyoni helyzet vizsgálatakor háztartásonként egy, a (2) bekezdésben foglaltaknak 
megfelelő személygépjárművet lehet mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott 
gépjárműnek tekinteni (R. 4. § (3) bek.). 
b) A vagyon létének vizsgálatakor minden esetben szükséges a vagyontárgy forgalmi 
értékének meghatározása. Erről a kérelmező a kérelemhez csatolt vagyonnyilatkozatban 
nyilatkozatot tesz. Amennyiben ezt az ellátást megállapító szerv vitatja, az R. 5. § (1) 
bekezdésében meghatározott szervet kell megkeresni a forgalmi érték megállapítása 
érdekében, más módon azt nem lehet meghatározni. A forgalmi értéket megállapító szervek: 

1.) ingatlan esetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) ingatlan 
fekvése szerint illetékes megyei (fővárosi) adóigazgatósága, illetve az ingatlan fekvése 
szerinti önkormányzati adóhatóság, 

2.) vagyoni értékű jog esetén a NAV illetékes megyei (fővárosi) adóigazgatósága, 
3.) egyéb vagyontárgyak vonatkozásában a NAV vámszerve vagy független szakértő. 
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c) Az R. 5. § (2) bekezdése szerint a lízingelt dolgon fennálló használati jogot meghatározott 
időre szóló vagyoni értékű jogként kell figyelembe venni, mely érték meghatározásakor az 
illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 72. § (2) bekezdése az irányadó. Első lépésben itt 
is meg kell határozni a vagyoni értékű joggal terhelt dolog – terhekkel nem csökkentett – 
forgalmi értékét, melynek egyhuszad része a vagyoni értékű jog egy évi értéke. A második 
lépésben meghatározzuk a vagyoni értékű jog értékét, mely az egy évi érték és a kikötött évek 
szorzata. A jog így számított értéke nem haladhatja meg az egy évi érték hússzorosát.  
Fontos, hogy tisztázzuk, vajon valóban lízingszerződésről van-e szó. Ehhez támpontot a 
pénzügyi lízing fogalma jelent, melyet a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (8) bek. 
13. pontja határoz meg. A definíció esetünkben fontos elemei a következők: a lízingbe adó a 
beszerzett, és a lízingbe adó tulajdonát képező eszközt lízingdíj ellenében, a szerződésben 
rögzített időtartamra a lízingbe vevő használatába, birtokába adja. A szerződés időtartamának 
végén a lízingelt eszköz tulajdonjogát a lízingbe vevő vagy az általa megjelölt megszerzi, 
vagyis a szerződésben kikötött időtartam végén száll át a tulajdonjog.  
 
3.) A család: 
 
Az Szt. családfogalmát a törvény 4. § (1) bek. c) pontjában találjuk, melyhez kapcsolódik a 4. 
§ (1) bek. d) pontjában foglalt közeli hozzátartozók körének meghatározása is. Felhívjuk a 
figyelmet arra, hogy egy családba tartozó személynek csak az egy lakásban együtt lakó, ott 
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók minősülnek. 
A kérelmező gyermekei vonatkozásában írásbeli okiratokkal kell alátámasztani, hogy a 4. § 
(1) bek. d) pontjában foglalt feltételek (önálló kereset, tanulmányok folytatása, tartósan beteg, 
autista vagy fogyatékos állapot) valamelyike fennáll-e. Az aktív korúak ellátása esetében a 
kérelmező tartósan beteg, autista vagy fogyatékos gyermek előbbi állapota az R. 15. § (5) 
bekezdésében felsorolt iratokkal támasztható alá. 
 
Különbséget kell tenni az egyedülélő (Szt. 4. § (1) bek. e) pont) és az egyedülálló (Szt. 4. § 
(1) bek. l) pont) fogalma között. Az előbbi az egyszemélyes háztartásra, az utóbbi a családi 
állapotra utal. A 4. § (1) bek. l) pontja alkalmazásában a házastársak akkor tekinthetők 
különélőnek, ha a lakcímük különböző (R. 2. § (2) bek). Fenti különbségnek elsődlegesen a 
közgyógyellátásra való jogosultság szempontjából van jelentősége. Amennyiben a kérelmező 
egyedülálló, mert pl. özvegy, de nagykorú gyermekével és annak családjával lakik egy 
lakásban (akik az Szt. családfogalma alapján nem vehetők figyelembe, mint a kérelmező 
családtagjai), nem tekinthető egyedüélőnek, hiszen nem egyedül lakik egy háztartásban (Szt. 
4. § (1) bek. f) pont). Ilyen esetben csak a kérelmező jövedelmét lehet figyelembe venni a 
jogosultság vizsgálatakor, de a családban élő személyekre vonatkozóan meghatározott 
jövedelemhatárhoz kell viszonyítani.  
 
Gyakori problémát okoz az élettársi kapcsolat értékelése. Ebben az esetben vizsgálni kell, 
hogy a kérelmezőnek és az élettársként szóba jöhető személynek van-e közös bejelentett 
lakcíme, mert csak ebben az esetben tekinthetők egy családba tartozónak – az egyéb feltételek 
fennállása esetén is. A lakcím megállapítása szempontjából a személyiadat- és 
lakcímnyilvántartás adatait kell figyelembe venni (R. 2. § (1) bek.). Amennyiben fenti feltétel 
fennáll, az ügyfél erre irányuló nyilatkozata esetén lehet megállapítani az élettársi kapcsolat 
létezését, figyelembe véve a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a 
továbbiakban: Ptk.) 685/A. §-ában foglalt meghatározást is, melyet a szociális ellátások 
megállapítása esetén is alkalmazni kell.  
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II. Eljárási rendelkezések a szociális törvényben 
 
1.) Változás-bejelentési határidő 
 
A szociális ellátásban részesülő személy a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, 
körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító 
szervet. A jogosultságot megállapító határozatokban erre minden esetben fel kell hívni az 
ügyfél figyelmét. Továbbá fenti kötelezettség teljesítésére minden esetben 15 napos határidőt 
kell meghatározni, más határidő megjelölése nem megfelelő (Szt. 9. §).  
 
2.) Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése 
 
Az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevő személyt az Szt. 17. § (1) 
bekezdésében foglalt esetekben kell visszafizetésre, illetve megfizetésre kötelezni. Az ellátás 
jogosulatlan és rosszhiszemű igénybe vétele konjunktív feltétel, együttesen kell fennállniuk a 
kötelezettség előírásához. A megtérítést mindig az elrendelése napján érvényes jegybanki 
alapkamattal megemelt összegben kell elrendelni, vagyis kamatot minden esetben kötelező 
felszámítani, azonban az csak a szociális ellátás jogosulatlan és rosszhiszemű igénybe vétele 
és az erről való tudomásszerzés közötti időtartamra írható elő (Szt. 17. § (2) bek.). A 2011. 
január 1-je előtti szabályozás a kamatszámítás tekintetében még a Ptk. rendelkezéseire utalt. 
 
A jegyzőnek az Szt. 17. § (4) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén lehetősége van 
méltányosságot gyakorolni a megtérítés összegét, illetve pénzegyenértékét és a kamat 
összegét illetően is.  
 
3.) Nyilvántartások vezetése 
 
A jegyző a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása 
és megszüntetése céljából nyilvántartást vezet, melynek kötelező adattartalmát az Szt. 18. §-a 
határozza meg. Tapasztalataink szerint a nyilvántartásokból gyakran hiányzik a jogosult 
személy állampolgársága, illetve bevándorolt, letelepedett vagy menekült jogállása. Továbbá 
bérpótló juttatásra jogosult személy esetében az iskolai végzettséget és szakképzettséget is 
jelölni kell. Természetesen a többi tartalmi elem meglétére is ügyelni kell.  
 
4.) Az ügyfél elhalálozása, illetve az ügyfél kérelmére történő jogosultság-megszüntetés 
 
A Ket. 16. § (3) bekezdése szerint jogszabály lehetővé teheti, hogy a jogerős határozat alapján 
jogosított ügyfél helyébe jogutódja lépjen. A szociális ellátásra való jogosultság személyhez 
kötött jog, mely nem „örökölhető”, az legfeljebb a jogosult haláláig áll fenn. A Ptk. 22. §-a 
szerint a jogképesség a halállal megszűnik, mellyel további rendelkezés nélkül is megszűnnek 
azok a személyhez kötött jogosultságok és kötelezettségek, amelyek tekintetében jogutódlás 
nem következik be. Ilyen esetben tehát nem a jogosultság megszüntetéséről kell rendelkezni, 
hanem a jogosultság megszűnését kell megállapítani fent említett jogszabályhelyek alapján.  
 
Az Szt. szerinti támogatások igénybe vétele nem kötelező, így a jogosultság megállapítását 
követően az ügyfél kérheti a jogosultság megszüntetését is. Az ügyfél kérelmére indult 
eljárásban a hatóság a kérelemnek helyt adó döntést hoz, amelyből a Ket. 72. § (4) bekezdése 
alapján mellőzhető az indokolás és a jogorvoslatról való tájékoztatás. Mivel a döntést 
megalapozó jogszabályhelyek megjelölése az indokolás része, az egyszerűsített határozatban 
ezek megjelölésére nincs szükség.  
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5.) Az ügyfél cselekvőképességének vizsgálata 
 
A Ket. 15. § (7) bekezdése szerint a természetes személy ügyfélnek akkor van eljárási 
képessége, ha a polgári jog szabályai szerint cselekvőképességgel rendelkezik. Jogszabályban 
meghatározott esetekben a korlátozott cselekvőképességgel rendelkező személyt is megilleti 
az eljárási képesség. Az eljáró hatóságnak hivatalból vizsgálnia kell az eljárási képesség 
meglétét, amennyiben pedig annak hiányát állapítja meg, az ügyfél helyett törvényes 
képviselőjét kell bevonni az eljárásba, vagy ügygondnok kirendelését kell kérni. A 
korlátozottan cselekvőképes személy jognyilatkozata általános jelleggel, illetve a bíróság 
ítéletében meghatározott ügycsoportok vonatkozásában csak akkor érvényes, ha azt a 
gondnok beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával tette (Ptk. 14/B. § (1) bek.), míg a 
cselekvőképtelen személy jognyilatkozata főszabály szerint semmis, nevében gondnoka jár el 
(Ptk. 15/A. § (1) bek.). Az eljáró hatóságnak minden esetben ügyelnie kell arra, hogy eljárási 
képességgel nem rendelkező személy ne járjon el saját nevében. Amennyiben szükséges, az 
eljáró hatóságnak az eljárási képesség meglétét vizsgálnia kell.  
 
6.) Illetékességi szabályok 
 
A szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások esetén az Szt. 32/A. § (1) bekezdésében 
meghatározott illetékességi szabály alkalmazandó. Mivel az Szt. rendelkezése lex specialis a 
Ket. illetékességet meghatározó szabályaihoz viszonyítva (Ket. 21. §), így a jegyzőnek 
szociális hatósági eljárása lefolytatásakor az Szt. rendelkezését kell figyelembe vennie, és a 
határozat indokolásában is erre kell utalnia. Az eljáró hatóság illetékességét a kérelmező 
lakcíme alapozza meg, amennyiben több lakcíme van, akkor az a lakóhely vagy tartózkodási 
hely, ahol életvitelszerűen lakik. Erről az ügyfélnek nyilatkoznia kell a kérelem-nyomtatvány 
megfelelő sorában. Amennyiben ezt nem teszi meg, erre fel kell hívni, amennyiben szükséges, 
hiánypótlási eljárás keretében. A lakcím vizsgálatánál a személyiadat- és lakcímnyilvántartás 
adatai irányadók (R. 2. § (1) bek.). Ügyelni kell arra, hogy az ápolási díj esetében – az Szt. 
43/B. § (1) bekezdésében foglalt kivétellel – speciális illetékességi szabály érvényesül, mivel 
az ellátást az ápolást végző személy lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat 
jegyzője állapítja meg.  
 
7.) Hivatalos iratok kézbesítése 
 
A hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó szabályokat a postai szolgáltatások ellátásáról és 
minőségi követelményeiről szóló 79/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet tartalmazza, melynek 
hatálya mindazokra kiterjed, akik hivatalos iratot kézbesítenek, így a hatóság kézbesítőjére is. 
Gyakran vet fel problémát a helyettes átvevő részére történő kézbesítés, melynek szabályait a 
fenti Kormányrendelet 19. §-a határozza meg. A hivatalos iratot elsősorban a természetes 
személy címzettnek kell kézbesíteni. Amennyiben a címzett nem tartózkodik a kézbesítés 
időpontjában a címben megjelölt helyen, akkor a meghatalmazott részére kell átadni a 
küldeményt. Amennyiben ez sem lehetséges, a címben megjelölt helyen tartózkodó helyettes 
átvevőnek is kézbesíthető a hivatalos irat (amennyiben ezt a címzett nem zárta ki). Helyettes 
átvevő lehet: 1.) a címzett 14. életévét betöltött közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont) 
vagy élettársa, illetve 2.) a címzett bérbeadója vagy szállásadója, ha az természetes személy. 
A helyettes átvevőnek a kézbesítési okiraton – aláírása mellett – az átvételi jogosultság 
jogcímét is fel kell tüntetnie. Erre ügyelni kell, mivel a későbbiekben a jogcím feltüntetésének 
hiánya bizonyítási nehézségeket okoz, jogkövetkezmények pedig csak a jogszerű 
kézbesítéshez fűződhetnek.  
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A Ket. 79-80. §-ai eltérő jogkövetkezményeket fűznek ahhoz, ha a kézbesítés azért hiúsul 
meg, mert a címzett vagy meghatalmazottja a küldemény átvételét megtagadja. Ilyen esetben 
az iratot a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni. Ha az irat a 
hatósághoz „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza – az iratot az ellenkező bizonyításáig – a 
postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek 
kell tekinteni. Ez a kézbesítési vélelem megdönthető, melynek szabályait szintén a 79. § 
tartalmazza. Amennyiben az ügyfél fellebbezési kérelmet nyújt be, vizsgálni kell, hogy az 
tartalma szerint minősülhet-e kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelemnek, mely esetben 
a kérelmet annak a hatóságnak kell elbírálnia, amelyik a kézbesítés tárgyát képező iratot 
kiadmányozta. Más a helyzet, ha a postai küldemény azzal a megjegyzéssel érkezik vissza, 
hogy „a címzett ismeretlen helyre költözött”. Ebben az esetben, ha a Ket. 80. § (1) 
bekezdésében meghatározott feltételek fennállnak, hirdetményi úton történő közlésnek van 
helye, ha a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető hatóság vagy más állami szerv 
megkeresése nem járt eredménnyel.  
 
8.) Az elektronikus ügyintézés lehetőségének kizárása 
 
A jegyzői hatáskörbe tartozó szociális ellátások esetében gyakran tapasztalható, hogy a 
hatóság kizárja az elektronikus ügyintézés lehetőségét. Erre a Ket. 28/B. § (3) bekezdése 
alapján csak törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott kormányrendelet, vagy 
önkormányzati hatósági ügyben önkormányzati rendelet adhat lehetőséget. Vagyis az Szt. 
hatálya alá tartozó, első fokon a jegyző hatáskörébe utalt szociális hatósági ügyek esetében 
fenti lehetőség kizárása nem jogszerű.  
 
9.) Megjegyzések a hatóság döntéseivel kapcsolatban 
 
a) A Ket. 2011. január 1-jétől hatályos szabályozása szerint a határozat és az eljárást 
megszüntető végzés indokolásának az ügyintézési határidő leteltének napját csak abban az 
esetben kell tartalmaznia, ha azt a hatóság túllépte. Amennyiben az ügyintézési határidő 
megtartottnak tekinthető, erről nem kell tájékoztatni az ügyfelet.  
 
b) Pénzbeli ellátások esetében nem javasoljuk egyszerűsített határozat meghozatalát, mivel 
előfordulhat, hogy – bár a hatóság a jogszabály szerinti összegben jogosultságot megállapító 
határozatot hoz – az ügyfél az ellátás összegét sérelmezi. Fentiek fényében az ügyfél 
nézőpontjából nem állapítható meg egyértelműen, hogy a hatóság mely esetben ad helyt teljes 
egészében a kérelemnek. Továbbá a hatóság kötelezi az ügyfelet arra, hogy a jogosultság 
feltételeit érintő lényeges tények, körülmények változását a jogosult jelentse be a hatóságnál, 
mely kötelezettségének akkor tud eleget tenni, ha tájékoztatást kapott arról, hogy a hatóság 
milyen tények, körülmények alapján állapította meg az ellátást, melyet a határozat indokolása 
tartalmaz. Fentiek alapján ilyen ellátások esetében javasoljuk alakszerű határozat 
meghozatalát.  
 
c) A hatóság döntésének rendelkező része 2011. március 1-jétől kiegészült. Ha a döntés elleni 
jogorvoslatra bírósági felülvizsgálat révén van lehetőség, az ügyfelet tájékoztatni kell a 
tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről. E szabályozás hátterében a Polgári 
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 338. §-ának 2011. március 
1-jén hatályba lépett módosítása áll, mely szerint közigazgatási perekben a bíróság a pert – 
főszabály szerint – tárgyaláson kívül bírálja el. A bíróság akkor tart tárgyalást, ha a felek 
bármelyike kéri (ügyfél a keresetlevélben, közigazgatási szerv a keresetlevélben foglaltakra 
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vonatkozó nyilatkozatában), ha bizonyítást folytat le (kivétel az okirati bizonyítás), vagy 
amennyiben saját hatáskörben így dönt. Bár fenti rendelkezés a jegyzői hatáskörbe tartozó 
ügyekben a szociális és gyámhivatalt érinti, önkormányzati hatósági ügyek esetében az 
önkormányzatnak is figyelembe kell vennie jelzett jogszabály-módosítást.  
 
d) A hatósági döntés jogerőre emelkedéséről nem kell értesíteni az ügyfelet, mivel ilyen 
rendelkezést sem az Szt., sem az R. nem tartalmaz. Ugyanakkor indokoltnak tartjuk, hogy az 
első fokú döntések jogerőre emelkedésének időpontját – jogerősítő záradék formájában – 
megjelöljék. A jogerőre emelkedéssel kapcsolatos szabályokat a Ket. 128. §-a tartalmazza. 
Ezzel kapcsolatban kiemelendő, hogy a hatóság első fokú döntése, ha ellene nem fellebbeztek, 
és a fellebbezési határidő letelt, a fellebbezési határidő utolsó napját követő napon emelkedik 
jogerőre.  
 
III. Egyes jegyzői hatáskörbe tartozó szociális ellátások 
 
1.) Aktív korúak ellátása 
 
a) Az Szt. 33. § (1) bek. a) pontja és 37. § (1) bek. a) pontja alapján aktív korúak ellátására, 
ezen belül rendszeres szociális segélyre jogosult a kérelmező – az egyéb feltételek fennállása 
mellett – ha munkaképességét legalább 67 %-ban elvesztette, illetve legalább 50 %-os 
mértékű egészségkárosodást szenvedett. A két fogalom különbségére ügyelni kell. A 
munkaképesség-csökkenés, illetve egészségkárosodás csak a fenti mérték esetében alapozza 
meg az ellátásra való jogosultságot. Vagyis az a személy, akinél 50 %-os mértékű 
munkaképesség-csökkenést állapítottak meg, fenti jogcímen nem jogosult aktív korúak 
ellátására az Szt. alapján.  
 
b) A jogosultságot megállapító határozatokban gyakran szerepel olyan tájékoztatás, hogy 
rendszeres szociális segélyre egy családban csak egy személy jogosult. Ez már nem felel meg 
a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek. A hatályos szabályozást az Szt. 33. § (5)-(6) 
bekezdése tartalmazza. E szerint aktív korúak ellátására egy családban egyidejűleg csak egy 
személy jogosult; egyidejűleg két személy csak abban az esetben, ha az egyik személy a 
bérpótló juttatás, míg a másik személy a rendszeres szociális segély feltételeinek felel meg. A 
határozatokban ennek megfelelő tájékoztatást kell nyújtani az ügyfelek részére.  
 
c) Az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapításának kizáró okait az Szt. 34. § (1) 
bekezdése, míg a megszüntetési eseteket a 34. § (2) bekezdése tartalmazza. A bérpótló 
juttatásra való jogosultságot az Szt. 36. § (2) bekezdésében, a rendszeres szociális segélyt a 
37/B. § (2) bekezdésében meghatározott okok megvalósulása esetén is meg kell szüntetni. 
Ezen feltételek bekövetkezése esetén nem kell felülvizsgálati eljárást lefolytatni, így az Szt. 
25. § (10) bekezdésének rendelkezése nem alkalmazható. A jogosultságot a megszüntetésre 
okot adó körülmény bekövetkezésével kell megszüntetni. Például abban az esetben, ha az 
ügyfél a felülvizsgálati eljárást akadályozza (Szt. 34. § (2) bek. b) pont), a jogosultság 
megszüntetését eredményező ok a kötelezettség teljesítésére a hatóság által meghatározott 
határidő leteltével áll be (amennyiben az ügyfél nem kérte annak meghosszabbítását). Az 
ellátást a határidő utolsó napját követő naptól kell megszüntetni.  
 
d) Többször vetett fel kérdéseket az Szt. 34. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés. Ennek 
helyes értelmezése a következő. Amennyiben az aktív korúak ellátására való jogosultság 
megszüntetésére nem az Szt. 34. § (2) bek. b), d) és e) pontja alapján kerül sor, és a 
megszüntetéstől számított 36 hónapon belül az ügyfél ismételten benyújtja kérelmét, az 
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előzetes együttműködési kötelezettség teljesítését nem kell vizsgálni, az egyéb jogosultsági 
feltételek fennállása esetén megállapítható az ellátás. Ez tehát könnyítést jelent az ügyfelek 
számára. Amennyiben az aktív korúak ellátására való jogosultságot a hatóság az Szt. 34. § (2) 
bek. b), d) vagy e) pontja alapján szüntette meg, az ügyfélnek – a jogosultság újbóli 
megállapításához – az előzetes együttműködési kötelezettséget ismételten teljesítenie kell. A 
jogosultság megszüntetését megelőzően teljesített együttműködés a megelőző együttműködés 
tartamának számításánál nem vehető figyelembe. A 34. § (3) bekezdése szabályának 
értelmezését az R. 17/B. § (1) bekezdésében foglalt kiegészítő rendelkezés is segíti.  
 
e) Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jogosultságot megállapító határozatban indokolt 
tájékoztatni az ügyfeleket az aktív korúak ellátására való jogosultságot kizáró, illetve a 
megszüntetést szükségessé tevő okokról. Az erre vonatkozó szabályokat az Szt. 34. § (1)-(2) 
bek., 36. § (2) bek. és 37/B. § (2) bekezdése tartalmazza. Ügyelni kell arra, hogy a 
tájékoztatás összhangban álljon a magasabb szintű jogszabályok hatályos rendelkezéseivel. 
Ezen tárgykörben a következők érdemelnek említést. 1.) Azt a körülményt, hogy az ügyfél 
rendelkezik-e az álláskeresési támogatás megállapításához szükséges munkaviszonnyal, a 
munkaügyi központnak kell igazolnia. A jegyző ugyan figyelemmel kísérheti az álláskeresési 
támogatás megállapításánál figyelembe vehető napok számát, de azt nem állapíthatja meg. Az 
R. 15. § (3) bek. c) pontja alapján a munkaügyi központ ad igazolást a munkaviszonyban 
töltött azon napok számáról, amelyet az álláskeresési támogatás megállapításánál figyelembe 
kell venni. Ilyen típusú igazolást kell kérni az aktív korúak ellátására való jogosultság 
megszüntetéséhez is. 2.) Az Szt. 34. § (2) bek. c) pontja alapján meg kell szüntetni az aktív 
korúak ellátására való jogosultságát annak a személynek, aki keresőtevékenységet folytat. 
2011. január 1-jétől bővült a kivételek köre, vagyis nem kell megszüntetni a jogosultságot, ha 
az ügyfél a keresőtevékenység alapjául szolgáló jogviszonyt 90 napot meg nem haladó 
időtartamra létesítette, továbbá kivétel a közfoglalkoztatás, az egyszerűsített foglalkoztatásról 
szóló 2010. LXXV. törvény szerint létesített munkaviszony, valamint a háztartási munka. A 
háztartási munka fogalmát az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, 
illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény 1. §-a határozza meg. 3.) Szintén meg kell 
szüntetni az ellátást azon jogosult esetében, akire vonatkozóan az aktív korúak ellátására való 
jogosultság fennállása alatt a munkaügyi hatóság a jogellenes munkavégzés tényét két éven 
belül ismételten jogerősen megállapította (Szt. 34. § (2) bek. d) pont). Az első ilyen jelzés 
alapján az ellátás folyósítása egy hónapra való felfüggesztésének van helye, melynek kezdő 
időpontja a munkaügyi hatóságnak a jogsértés tényét első ízben megállapító jogerős és 
végrehajtható határozata jogerőre emelkedéséről szóló értesítés megérkezését követő hónap 
első napja (Szt. 34. § (4) bek.). Fenti szabály jelenlegi formában 2010. január 1-jétől hatályos, 
de a jogosultságot megállapító határozatokban gyakran a 2009. december 31-én hatályos 
forma szerepel, melyet indokolt a mintákban módosítani. 4.) Az Szt. 36. § (2) bek. a) 
pontjában szabályozott, a bérpóló juttatásra jogosult személyekre vonatkozó egyik 
megszüntetési ok, ha a jogosult az állami foglalkoztatási szervvel való együttműködés 
keretében számára felajánlott munkalehetőséget nem fogadja el. A megfelelő munkalehetőség 
kritériumait a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. 
törvény (a továbbiakban: Flt.) 25. § (2) bekezdése tartalmazza, mely az iskolai végzettség, 
szakképzettség tekintetében nem határoz meg feltételt, így az ügyfél végzettségétől 
függetlenül köteles a felajánlott munkalehetőség elfogadására – az egyéb feltételek teljesülése 
esetén. Az Szt. megfelelő munkalehetőség meghatározására vonatkozó szabályát 2011. január 
1-jétől hatályon kívül helyezték. 5.) Meg kell szüntetni az ellátását annak a bérpótló juttatásra 
jogosult személynek is, akit az állami foglalkoztatási szerv – neki felróható okból – törölt az 
álláskeresők nyilvántartásából. Ebben a tekintetben gyakran felvetődő probléma, hogy a 
munkaügyi központ jelzése későn érkezik a jegyzőhöz. Mivel a nyilvántartásból való törlés 
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visszamenőleges hatállyal történik, az aktív korúak ellátására való jogosultságot is 
visszamenőleg kell megszüntetni. Fenti problémára megoldást jelenthet a munkaügyi 
központtal való napi kapcsolat, és a törlés azonnali jelzése, melynek érdekében Hivatalunk 
kérte a megye területén működő kirendeltségek együttműködését. 6.) Új megszüntetési ok a 
lakókörnyezet rendezettségével kapcsolatos kötelezettség megszegése, amennyiben a 
települési önkormányzat rendeletében a bérpótló juttatásra való jogosultság egyéb 
feltételeként azt szabályozza és előírja. A jogosultságot megállapító határozatban nem 
elegendő utalni az önkormányzati rendeletben foglalt kötelezettség megszegésére, mint 
megszüntetési okra, mivel ebből az ügyfél számára nem derül ki a pontos kötelezettség. 
Ebben a tekintetben megoldás lehet, ha a hatóság a helyszíni szemléről szóló értesítésben 
(Ket. 57. § (1) bek.), illetve a jegyző által küldött felszólításban (Szt. 35. § (2) bek.) ismerteti 
azon követelményeket, melyet az önkormányzati rendelet ebben a tekintetben előír. A 
jogosultságot megállapító határozatban ilyenkor elegendő utalni az önkormányzati rendelet 
ügyfél számára már ismertetett szabályaira. 7.) A bérpótló juttatásra való jogosultság 
feltételeinek fennállását az Szt. 25. § (4) bek. b) pontja alapján évente felül kell vizsgálni, 
mely körben megszüntetési okká vált, ha a jogosult nem tudja igazolni, hogy a felülvizsgálat 
időpontját megelőző egy évben, a bérpótló juttatásra való jogosultság fennállása alatt legalább 
30 nap időtartamban végzett az Szt. 36. § (2) bek. e) pontjában foglalt tevékenységet. 
Amennyiben a kötelezettséget az ügyfél nem tudja teljesíteni, a 30 nap számításánál 
figyelembe kell venni a közérdekű önkéntes tevékenység időtartamát is (Szt. 36. § (3) bek.). 
8.) Az Szt. 2011. január 1-jétől hatályos szabályai szerint már nincs lehetőség arra, hogy a 
rendszeres szociális segélyben részesülő személy a települési önkormányzattal hatósági 
szerződést kössön közfoglalkoztatásban való részvétele érdekében, azonban az ezzel 
kapcsolatos szabály az önkormányzati rendeletek jelentős részében még szerepel – immáron 
megfelelő törvényi rendelkezés hiányában.  
 
 
2.) Ápolási díj 
 
a) Jogértelmezési kérdések vetődtek fel az Szt. 42. § (1) bekezdésében szabályozott, az 
ápolási díjra való jogosultságot kizáró rendelkezésekkel kapcsolatban. A 42. § (1) bek. a) 
pontjában meghatározott esetekben – főszabály szerint – nem jogosult ápolási díjra a 
hozzátartozó, azonban a törvény az (1) bek. a) pontjának három alpontjában kivételeket 
határoz meg, amelyek fennállása esetén mégis meg kell állapítani az ápolási díjat. A kivételek 
közül elegendő egynek megvalósulnia a jogosultság megállapításhoz, vagyis a három 
alpontban szereplő feltétel nem konjunktív. Például, amennyiben az ápolt személy közoktatási 
intézmény tanulója, és a közoktatási intézményben töltött idő a kötelező tanórai foglalkozások 
idejét meghaladja, de az intézmény igénybevétele csak az ápolást végző személy rendszeres 
közreműködésével valósítható meg, az ápolási díjra – az egyéb feltételek fennállása esetén – 
jogosult a hozzátartozó.  
 
b) Különbséget kell tenni az Szt. 42. § (1) bek. b) és d) pontjában szabályozott kizáró ok 
között. Amennyiben a kérelmező rendszeres pénzellátásban részesül, az ellátás összegének – a 
b) pontban meghatározott kivételektől eltekintve – jelentősége van, keresőtevékenység 
folytatása esetén azonban annak ellenértékét a jegyzői hatáskörbe tartozó ellátás 
megállapításakor nem kell vizsgálni. Keresőtevékenység folytatásakor a munkaidőnek, 
valamint a napi négy órát meghaladó munkavégzés esetén annak van jelentősége, hogy az 
ápolást végző személy otthon végzi-e a munkát.  
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c) Ügyelni kell arra, hogy az ápolt személy vonatkozásában kiállított háziorvosi igazoláson 
csak a súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg állapot kerüljön megjelölésre, hiszen annak a 
hatáskör és az ellátás összege szempontjából is jelentősége van. Amennyiben a háziorvos 
mindkét megjelölést alkalmazza, az ellentmondást tisztázni kell.  
 
d) Mind az ápolási díjat kérelmező személynek, mind az ellátást megállapító szervnek 
lehetősége van arra, hogy a háziorvosi igazolás (az ápolt személy súlyosan fogyatékos vagy 
tartósan beteg állapotáról) és szakvélemény (az ápolt személy állandó és tartós gondozásra 
való rászorultságáról) felülvizsgálatát kérje. Előbbi esetben az egészségügyi államigazgatási 
szerv által kijelölt, az ápolást indokoló diagnózis szerinti szakorvos vagy szerv, utóbbi 
esetben az ápolt személy tartózkodási helye szerint illetékes módszertani intézmény által 
kijelölt szakértő jár el. A szakvélemény felülvizsgálatával kapcsolatban az R. 28. §-a 
tartalmaz további szabályokat.  
 
e) Amennyiben az ápolási díj iránti kérelmet fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos 
személy ápolására tekintettel nyújtják be, az Szt. 43/A. § (2) bekezdésében foglalt feltételek 
fennállásáról az ápolt személy tartózkodási helye szerint illetékes módszertani intézmény által 
kijelölt szakértő szakvéleményt, és nem szakhatósági állásfoglalást ad. A szakértőre 
vonatkozó szabályokat a Ket. 58-59. §-ai, a szakhatóságra vonatkozó rendelkezéseket a Ket. 
44-45/A. §-ai tartalmazzák. A különbségre ügyelni kell, mivel a két jogintézményre eltérő 
jogi szabályozás vonatkozik.  
 
f) 2011. január 1-jétől módosult az Szt. 44. § (1) bekezdésében foglalt szabályozás, mely az 
ápolási díj összegét továbbra is százalékos formában határozza meg, de a viszonyítási alap 
már nem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege, hanem az éves központi 
költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg, mely a 2011. évben 29.500 Ft.  
 
g) Az ápolási díjban részesülő személy továbbra is kötelezett nyugdíjjárulék, illetve 
magánnyugdíj-pénztári tagdíj fizetésére, melynek mértékét a társadalombiztosítás ellátásaira 
és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi 
LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 19. § (2) bekezdése határozza meg. A biztosított által 
fizetendő nyugdíjjárulék mértéke kizárólag a társadalombiztosítási nyugdíj hatálya alá tartozó 
biztosított esetében tíz százalék, magánnyugdíjpénztár tagja esetében két százalék. 
 
3.) Közgyógyellátás 
 
a) Mivel a Ket. visszatért a napokban történő határidő-számításra, ezzel összhangban 
változtak a közgyógyellátásra való jogosultság megállapításával kapcsolatos eljárási határidők 
is. A háziorvosi igazolást a jegyző öt napon belül továbbítja az egészségbiztosítási szervnek 
(kivéve az R. 36. § (1) bek. b) pontja szerinti elutasítást). A jegyző a jogosultságról nyolc 
napon belül dönt (Szt. 50/A. §).  
 
b) A közgyógyellátást érintő többi módosítás azzal kapcsolatos, hogy az egészségbiztosítási 
pénztár 2011. január 1-jétől a megyei kormányhivatal szakigazgatási szerveként működik 
tovább.  
 
 Dr. Nagy Éva  
 tanácsos  
 Szociális és Gyámhivatal 
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A SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL VEZET ŐJÉNEK TÁJÉKOZTATÓJA 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a „Jelentés a gyámhatóság tevékenységéről” című statisztikai 
adatlapot a KSH mellett tájékoztatásul az illetékes megyei gyámhivatalhoz is meg kell 
küldeniük az adatszolgáltató jegyzőknek és városi gyámhivataloknak.  
Kérjük, hogy azok az adatszolgáltatók, akik a statisztikai adatlapot még nem küldték el a 
Szociális és Gyámhivatal részére, utólag tegyék meg azt.  
 
Ismételten jelezzük, hogy az 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 96.§ ( 6 ) bekezdésében foglaltak 
szerint a helyi önkormányzatnak minden év május 31-ig átfogó értékelést kell készítenie a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról. Az értékelést a képviselő-
testületnek, illetve a közgyűlésnek meg kell tárgyalnia, továbbá a szociális és gyámhivatal 
részére azt meg kell küldeni.  
 

Az iskoláztatási támogatás felfüggesztése tárgyában május elején adatszolgáltatást kértünk a 
települési önkormányzatok jegyzőitől. Az együttműködést ezúton is köszönjük, arra jövőbeni 
adatszolgáltatások során is számítunk.  
 

 Jantnerné dr. Oszvald Ágnes  
 hivatalvezető  
 Szociális és Gyámhivatal 
 

 

Növény-és talajvédelmi Igazgatóság tájékoztatói 

A PARLAGFŰ (AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA) JELENTŐSÉGE, 
A KÖTELEZŐ KÜL- ÉS BELTERÜLETI VÉDEKEZÉS ELŐÍRÁSAI 

 
A korábbi évekhez hasonlóan, 2011-ben is kiemelt feladat népegészségügyi és 
növényvédelmi szempontból is a veszélyes gyomnövényként számon tartott parlagfű elleni, 
időben és szakszerűen elvégzett védekezés. Az idei évben is, az előző évek gyakorlatának 
megfelelően, a földhivatali határszemlék alapján a Megyei Kormányhivatal Növény- és 
Talajvédelmi Igazgatósága látja el a hatósági feladatokat a védekezés ellenőrzésében. 
Miért van kiemelt szerepe a védekezés ellenőrzésének e gyomnövény esetében?  
Tudjuk, hogy Magyarországon évről-évre emelkedik az allergiás betegségben szenvedők 
száma, ami jelentős teher az egyén és a társadalom számára egyaránt. Ma hazánkban legalább 
két millióan érintettek e kellemetlen tüneteket okozó betegségben.  E tünetek: csalánkiütés, 
kötőhártya gyulladás, szénanátha, asztma, legsúlyosabb esetben pedig anafilaxiás sokk is 
lehet.  
Magyarországon a parlagfű pollenje az egyik leggyakoribb és legagresszívebb szezonális 
inhalatív allergén, amely allergiás keresztreakcióba léphet a következőkkel: egyéni 
érzékenység alapján a dinnyefélékkel, tökfélékkel, paradicsommal, banánnal és a 
salátafélékkel. Ez azt jelenti, hogy ezek fogyasztásakor is allergiás reakció alakulhat ki.  A 
parlagfű pollen agresszivitását mutatja, hogy pl. nyírfa pollenből légköbméterenként 100 db 
feletti mennyiség vált ki allergiás tüneteket, a parlagfű pollenből már 20 db/légköbméter 
értékkel számolhatunk. Amíg a fa és pázsitfűfélék virágzási ideje rövid ideig tart, a parlagfű 
akár 4 hónapon keresztül is szórhatja pollenét.  



Hírlevél 2011. május (2/2011.) 32 Tolna Megyei Kormányhivatal  

 

 
 
 

A parlagfűről általában  

Napjainkig folyamatosan jelennek meg új, invázív tulajdonságú gyomfajok a mezőgazdasági 
területeken, amelyek gondot okoznak a növénytermesztésben, terméskiesést okoznak, s 
befolyásolják, alakítják a termesztési- és gyomirtási technológiákat.  
Vannak közöttük ugyanakkor olyanok is, amelyek amellett, hogy régóta jelen vannak hazánk 
területén és a mezőgazdasági területeken gyomosítanak, humán egészségügyi problémát is 
okoznak. Ilyen faj pl. a parlagfű, amely súlyos közegészségügyi problémává vált, pollenje 
tömeges megbetegedéseket okoz.  

A parlagfű biológiáját, valamint az ellene való védekezés lehetőségeit is nagyon jól ismerjük.  

Az eredményes védekezést folyamatosan akadályozó nehézségeink oka tehát nem az, hogy 
nem rendelkezünk elégséges információkkal e gyomfajról.  
Az elmúlt évek történéseinek ismeretében elmondható, egyre többen értik meg, hogy a 
parlagfű allergia és egyáltalán a parlagfű elleni küzdelem esetében rendkívül bonyolult, 
komplex problémáról van szó. 
 
A parlagfű Amerikából származó, egyéves, kétszikű, 20-180 cm magas, általában dúsan 
elágazó, felálló szárú, változatos levélformával rendelkező alakgazdag növény. A levelek 
színe sötétzöld, a fonákjuk sötétszürke, sűrűn szőrözött.  
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Korai fejlettségénél összetéveszthető a büdöske (Thagetes) nevű dísznövénnyel, a paradicsom 
palántával, ill. későbbi stádiumában a fekete üröm (Artemisia vulgaris) gyomfajjal, bár ezek a 
hasonlóságok csak felületesek. A vadon élő kender (Cannabis sativa) szintén allergén gyom, 
valójában alig hasonlít a parlagfűre. Gyakran előfordul mégis, hogy helytelenül a parlagfüvet 
nevezik vadkendernek. 
 
A parlagfű növények 95 %-ban egylakiak, azaz a porzós és termős virágok egyaránt 
előfordulnak rajtuk.  
A porzós virágzatok a hajtások csúcsán találhatók, július közepétől-végétől jelennek meg, 7-
10 nappal korábban, mint a nőivarúak. A tömeges virágzás általában augusztusban van.  
Egy virágzatban 15-35 csöves pártájú virág foglal helyet. 
Sűrű állományban a porzós virágok, lazább térállásban a termősek vannak többségben. A 
termős virágzatok a felső levelek hónaljában találhatók.  
A parlagfű szélporozta növény, csak magokkal szaporodik. 
A gyomfaj szaporító képletével leggyakrabban az „egy magvú fészek” alakjában 
találkozhatunk.  
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Az első magvak szeptember közepétől érnek be, tömegesen októberben jelennek meg. 92-96 
% - ban életképesek, ősszel magnyugalmi állapotban vannak, csak tavasszal csiráznak. 
A parlagfű magjai a talaj 6 oC történő melegedését követően kezdenek csírázni, általában 0,5-
7 cm-es mélységből, néha mélyebbről is. Az első csiranövények megjelenése március 20. után 
várható.  

 
 
A hajtásnövekedés június-júliusban a legintenzívebb, a porzós virágzatok megjelenése előtt. 
Hazánk klímája kedvező a parlagfű számára. Az enyhén savanyú kémhatású, laza talajokat 
kedveli, de minden talajtípuson megtalálható. 
Az első évben parlagon hagyott területeken fejlődik legjobban. Ha nem művelik a területet, 
négy év után jelentősen csökken a parlagfű mennyisége, évelő fajok veszik át folyamatosan a 
helyét. 
A parlagfű régóta nagy károkat okoz az országnak.  
Kártételi módjai:     

− mezőgazdasági kár (termés csökkentése, export kiesés) 
− humán higiéné (pollen allergia) 
− természetvédelmi kár 
− környezetvédelmi kár (légszennyezés) 
− turisztikai kár (pl. Balaton - külföldiek negatív megítélése) 

Egy növény 8 milliárd virágporszem (pollen) termelésére képes egy szezon (2-4 hónap) alatt. 
Pollenje, mint már utaltunk rá, igen hatékony antigéneket, (allergiát kiváltó anyagokat) 
tartalmaz, van közöttük, amelyik a hajtásban, szárban is előfordul. 
 
A parlagfű gyors térhódításának jó néhány oka van. Ezek a tényezők nehezítik meg 
megyénkben is a parlagfű-mentesítést.  
A parlagfű nagy maghozama (Egy közepes nagyságú növény több ezer magot is hozhat.)  
 
Hosszú ideig tartó csírázási képessége (A talaj mélyebb rétegeiben 30-40 év is lehet.)  
 
Elhúzódó  csírázása (A magok mintegy 60 %-a április-májusban, a többi egész nyáron 
keresztül, majd ősszel a fagyokig csirázik.) 
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A  parlagfű maggal fertőzött vetőmag tételek (Hatékonyabb vetőmag tisztításra lenne 
szükség.) 
 
A gondozatlanul hagyott- és parlagterületek növekedése (Gyakran csak a feljelentés, ill. a 
büntetéstől való félelem hatására (ill. akkor sem) végzik el a szükséges mentesítési munkát. )  
 
A gyomirtási technológiák magas költsége  
(A herbicid árak rohamos emelkedése miatt a mezőgazdasági termelők gyakran nem áldoznak 
a tökéletes gyomirtásra.)  
A parlagfű alkalmazkodó-, hidegtűrő képességének megváltozása (Ehhez hozzájárul a 
fagymentes napok számának növekedése is.) 
 
A gyomirtó szerekkel szembeni ellenálló képesség kialakulása  
 
A gyomnövény allelopátiája (Olyan anyagokat bocsát ki a talajba, amelyek gátolják a 
kultúrnövények csírázását, s ez a szármaradványaira is vonatkozik.) 
 
Nem őshonos növény, hazánkban kevés a természetes ellensége  
 
A tarlókezelések csökkenő volumene  
 
A gyomfaj jó kompetíciós (versengési) képessége, a talajjal szembeni igénytelensége, jó 
szárazságtűrése  
 
A pénzhiány (A védekezés egyik legnagyobb gátja. A mezőgazdasági területeken a 
növénytermesztési technológiák hiányosságai, a rossz talajmunka és vetőágy készítés, a 
vetésforgó-, ill. a vetésváltás hiánya, a gyomirtatlan gabona területek növekedése jórészt 
ebből eredeztethető. Eredménye: a rosszul kiválasztott technológia, a megkésett permetezés, 
végül a gyomos tábla, a parlagfű jelenléte, a büntetés.) 
 
A legtöbb parlagfű a mezőgazdasági területeken fordul elő, ahol elsősorban a napraforgó 
kultúrában okoz gondot. Miért? Mert széles sortávú, a parlagfűvel egy növénycsaládba 
tartozó növény, nagy területeken termesztjük, ugyanakkor nem kielégítő hatékonyságú a 
gyomirtási technológiája. Problémás még a parlagfű irtása a széles sortávú szántóföldi 
zöldségnövényekben (dinnye, tök) is. 
 
A gyomfaj sajátos tulajdonságai miatt minden fertőzött területen komplex védekezési 
rendszert kell alkalmazni. Csak integrált módszerekkel, sok évig tartó gondos munkával 
irtható. 
A művelt területeken vegyszeres és mechanikai védekezéssel, optimális agrotechnikával, azaz 
a vetésváltás, a tarlóművelés, a célirányos talajmunka adta lehetőségek kihasználásával; a 
ruderáliákon, parlagokon, az út-, és táblaszéleken kaszálással csökkenthetjük a parlagfű 
fertőzést.  
 
Az őszi kalászosokban - megfelelő tőszám esetén - a parlagfű általában nem okoz gondot. 
Kiritkult állományokban annál inkább, a szulfonil-urea típusú- (pl. Granstar Super 50 SX, 
Ally Max SX, Sekator OD), valamint a hormonhatású gyomirtó szerek (Mecaphar 750, 
Mecomorn 750 SL, Dezormon, stb.), valamint egyes kombinált hatóanyagú készítmények (pl. 
Lintur 70 WG, Colombus EC, Mustang SE, Taltos 450 WG, Genius WG) jó hatékonysággal 
irtják. Tavaszi kalászosokban szinte mindig szükséges védekezni ellene. 
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A gabonafélék érésének kezdetétől gyomelnyomó képességük fokozatosan megszűnik és 
megindul a parlagfű kelése, ill. fejlődése. A betakarítást követően intenzív növekedésnek 
indul. 
A tarlóhántás során a talajfelszínre hullott gyommagok a sekély bemunkálással gyors 
csirázásra késztethetők. Ezt követően a gyomnövények mechanikai vagy vegyszeres úton 
irthatók. 
A tarlókezelést általában totális (minden zöld növényt elpusztító) glifozát hatóanyagú 
szerekkel (Glialka 480 Plus, Dominator, Medallon Premium, Glyfos, Roundup Mega, stb.) 
végzik, melyek a parlagfüvet is elpusztítják. 
 
Kukoricában olyan, a parlagfű ellen hatékony, a kultúrnövény keléséig alkalmazható, 
tartamhatással rendelkező gyomirtó szerek állnak rendelkezésre, melyek hatáskifejtéséhez 
bemosó csapadékra van szükség. (pl. Merlin Flexxx, Lumax, Adengo). 
Szükség esetén a kultúrnövény kelése után is eredményesen beavatkozhatunk (Calaris, 
Cambio, Casper, Laudis OD, Pardner, stb). Az állománypermetezéssel alkalmazható 
készítmények a parlagfű ellen annak 2-6 leveles fejlettségénél a leghatékonyabbak. 
 
Napraforgóban a kelése előtt kijuttatott, bemosó csapadékot igénylő Racer biztosítja a 
legjobb eredményt. Kelés után  a Pledge 50 WP,  gyomirtó szerekkel szemben toleráns 
hibridekben a Pulsar 40 SL, ill. az Express 40 SX alkalmazható, speciális technológiával.  Az 
utóbbi két készítményt már a napraforgó termőterületének jelentős részén alkalmazzák, ami 
látható javulást hozhat a parlagfű elleni harcban.  
A napraforgó betakarítás előtti deszikkálása (Reglone Air, Zopp) egyes esetekben szintén 
hatékony a parlagfű ellen.  
A gyomirtási technológiák kiegészítő része lehet a sorközművelő kultivátorozás is. 
A parlagfű irtására más kultúrákban is lehetőség van.  
Szójában és borsóban a Basagran és a Pulsar 40 SL, burgonyában a Racer, a Sencor 70 WG és 
a Metriphar 70 WG használata említhető meg példaként. 
Fokozott figyelmet kell fordítani a táblaszegélyek gyommentesen tartására is. 
 
Szőlőben és gyümölcsösben ritkábban, főleg fiatal telepítésekben okoz gondot a parlagfű. 
A sorközökben szükség szerint mechanikai úton, vagy takarónövény vetésével, a sorokban 
kezdetben szintén mechanikai úton, később vegyszeres permetezéssel hajtható végre a 
gyomok, így a parlagfű elleni védekezés is. 
 
Védekezés városokban, belterületeken: Gyeptelepítés, kaszálás, mulcsozás (pl. fakéreg 
darabok felhasználásával), zárt növényállományok létrehozása - ahol lehetséges - a 
közterületeken is alkalmazható totális hatású, glifozát hatóanyagú szerekkel (pl. Glialka 480 
Plus, Dominator, Medallon Premium, Glyfos, Roundup Mega), ill. a gyepekben szelektív 
készítményekkel (Gyom-Stop, Substral, Pázsitmester 1) gyomirtás végzése. 
A kaszálást az erre irányuló kísérletek eredményei alapján legalább 2-3 alkalommal, 
közvetlenül a parlagfű virágbimbóinak megjelenése előtt (pl. június végén, majd július végén) 
kell végrehajtani. Egy rosszul időzített kaszálás viszont, amennyiben nincs folytatás, a 
parlagfű zöldtömegét és a porzós virágok mennyiségét növelheti. 
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KÖTELEZŐ KÜL- ÉS BELTERÜLETI ELJÁRÁSOK 
 

A parlagfű elleni védekezés jogszabályi háttere  
 
− az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény az 

élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről (Éltv.) 
− az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és 

mértékéről szóló 194/2008.(VII.31.) Korm. rendelet (bírság rendelet) 
− 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 (parlagfű rendelet) 

− a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. 
(XII.23.) Korm. rendelet és egyes élelmiszerlánc felügyeleti tárgyú Kormányrendeletek 
módosításáról szóló 218/2008.(VIII.30.) Korm. rendelet (MgSzH rendelet) 

− a helyi önkormányzatok és szerveik a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 
alárendeltségű szervek feladat- és hatáskörének megállapításával kapcsolatos 
földművelésügyi ágazati jogszabályok módosításáról szóló 19/1992. (I.28.) Korm rendelet 
ÖK rendelet) 

− A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény (Ket.) 

 
A parlagfű elleni védekezés személyi és tárgyi hatálya 

Az Élelmiszertörvény 2.§ (1) bekezdése szerint: „E törvény hatálya kiterjed mindazon 
természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó 
szervezetre, aki (amely) az élelmiszerlánc szereplője. 
Az Élelmiszertörvény 2.§ (2) bekezdésének h) pontja szerint: „A törvény alkalmazási köre 
kiterjed a termőföld, erdő-és egyéb növényi vegetáció számára alkalmas terület, vagy olyan 
dolog ( eszköz, berendezés) birtoklására, használatára, amelyben növény fenntartható, 
továbbá az ezeken történő növénytermesztésre, növény, növényi termék 
hasznosítására(beleértve a legeltetést is), feldolgozására forgalomba hozatalára, tárolására, 
szállítására és felhasználására … 
 
Az Élelmiszertörvény fogalom meghatározásai közül kiemelendő az élelmiszerlánc és a 
földhasználó fogalma: 
„21. élelmiszerlánc: azon folyamatok összessége,  melyek szereplői közvetlen vagy közvetett 
hatással vannak az élelmiszerre a talajvédelem, agrár-környezetvédelem, növénytermesztés, 
növény-egészségügy, növényvédelem az engedélyköteles termék és állatgyógyászati termék 
előállítása, forgalomba hozatala és felhasználása, az élelmiszer és takarmány-előállítás 
szállítás, tárolás és forgalomba hozatal, felhasználás az állat tartása, szállítása, forgalomba 
hozatala, az állategészségügy, a növényi és állati eredetű melléktermék kezelés, tárolás, 
szállítás, forgalomba hozatal és felhasználás során 
30. földhasználó: a termőfölddel, erdő vagy egyéb növényi vegetáció számára alkalmas 
területtel rendelkezik, illetve azt használja, vagy a termőföld hasznosítására kötelezett, vagy 
olyan dologgal (eszközzel, berendezéssel, tárggyal) rendelkezik, illetve azt használja, 
amelyben növény fenntartható;” 
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A parlagfű elleni védekezés hatósági eljárása 
 
A földhasználók által teljesítendő kötelezettséget az Éltv. 17. § (4) bekezdése adja meg: 
„ 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.” 
Tehát a parlagfű ellenőrzése ezen időpont után, július 1-től indul, felderítéssel. 
Külön eljárás van érvényben a külterületi és a belterületi parlagfű fertőzöttség esetében. 

KÜLTERÜLETI HATÓSÁGI ELJÁRÁS 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a 
továbbiakban: Éltv.) alapján a megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága 
(továbbiakban  NTI) jár el első fokon az ingatlanügyi hatóság által lefolytatott helyszíni 
ellenőrzés alapján. A helyszíni ellenőrzésen tapasztaltakról jegyzőkönyvben rögzített 
parlagfű-mentesítés elmulasztása miatti ügyekben további intézkedéseket tesz. 
Az azonnali védekezés elrendeléséhez a földhivatal által – hatósági ellenőrzés keretében – 
végzett helyszíni ellenőrzés és az annak eredményét rögzítő közhiteles jegyzőkönyv 
szükséges.  
Az ügyfelet előzetesen nem kell értesíteni az ingatlanügyi hatósági, továbbiakban földhivatali 
szemléről, mivel jogszabály írja elő a parlagfű mentesség fenntartását. 
 
A földhivatal az alábbi szempontok szerint végzi a helyszíni ellenőrzéseit: 

− az  NTI bejelentése nyomán: 

Ha az NTI parlagfűvel fertőzött területet észlel, nem vehet fel hivatalos jegyzőkönyvet 
(feljegyzést azonban készíthet), hanem 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 (a továbbiakban: Vhr.) 3. § (4) bekezdése alapján átadja a körzeti földhivatal részére 
az adatokat helyszíni ellenőrzés céljából 

− állampolgári bejelentésre; 

− hivatalból, útvonalterv alapján; 

− a FÖMI (Földmérési és Távérzékelési Intézet) veszélyeztetettségi térképei alapján: 

A jegyzőkönyv formája a Vhr. 1 sz. mellékletében található. Ebben rögzíti a földhivatal 
mezőgazdásza a parlagfűfolt fenológiáját, a borítottság mértékét, a helyrajzi számot, a 
törésponti koordinátákat, a fényképek azonosítóját stb. Ez a jegyzőkönyv az alapja a további 
eljárásnak. A földhivatal a helyszíni ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet rögzíti a Parlagfű 
Információs Rendszer (PIR)–be (beazonosítva ekkor már a földhasználót, illetve tulajdonost), 
onnan az NTI átveszi az ügyet és elindítja az eljárását. 

A NTI növényvédelmi felügyelői is bekapcsolódnak a felderítésbe, vagyis csatlakoznak a 
földhivatali felderítéshez, amennyiben összeegyeztethető az egyéb aktuális feladataikkal, már 
csak azért is, mert a mentesítést (akár az ügyfél végezte, akár a szerződött vállalkozó) minden 
esetben az ő feladatuk visszaellenőrizni, és jegyzőkönyvezni, vagyis gyorsabban, és 
hatékonyabban találnak vissza az adott területre. 

A parlagfűvel fertőzött terület lehet mezőgazdasági kultúrnövénnyel borított terület 
(megyénkben jellemzően napraforgó, szója, kukorica és ezek tarlója, szőlő, gyümölcs) vagy 
nem mezőgazdasági terület (elhanyagolt telkek, építési területek), vagy nem művelt, 
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elhanyagolt valamikori szőlők, hétvégi kertek, zártkerti ingatlanok, valamint a vonalas 
létesítmények (utak, vasút) melletti sávok. 

Az elmúlt években fentiek közül, mindegyik típusú fertőzöttség jellemző volt a megyében, a 
legnagyobb felületen azonban a napraforgó és kukoricatáblákon okoz gondot a parlagfű, főleg 
olyan években, amikor valamilyen okból kifolyólag nem hatékony a gyomirtás e nagy 
felületen termesztett kultúrákban. Ez lehet külső okok miatt, amikor nem jön meg a szükséges 
bemosó csapadék a preemergens gyomirtó szerekre, vagy éppen a túl sok csapadék hiúsítja 
meg a gyomirtást, vagy a terület megközelítését (pl. 2010. év). De állhat 
termesztéstechnológiai, növényvédelmi hiba is a háttérben. 

A felderítés alkalmával közhiteles jegyzőkönyv készül, melyet a földhivatal mezőgazdásza 
rögzít a Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) által működtetett Parlagfű Információs 
Rendszerben (PIR), a felvételt követő 48 órán belül. Ezt követően az NTI leveszi a 
jegyzőkönyvet és megindítja az eljárást. A jegyzőkönyvben minden esetben rögzítésre kerül a 
terület tulajdonosa vagy bejegyzett földhasználója, mérési töréspontok koordinátái, a parlagfű 
vegetációs állapota (száras, leveles, virágbimbós, virágzó, kórós), a fertőzött terület nagysága.  

A hatóság értesíti az ügyfelet a Ket. 70.§-ában foglaltak szerint: hatósági eljárást indított az 
ingatlan parlagfű elleni védekezési kötelezettség elmulasztása miatt. Az ügyfél a 
bizonyítékokra szóban vagy írásban 5 munkanapon belül észrevételt, nyilatkozatot tehet. Az 
értesítésben foglaltak szerint az ügyfélfogadási időben az eljárás során keletkezett iratokba 
betekintést nyerhet. 

Az értesítéssel egy időben a hatóság elrendeli a közérdekű védekezést, mely határozat a 
területileg illetékes polgármesteri hivatalban kifüggesztésre kerül. Közérdekű védekezés csak 
a kultúrnövénnyel nem borított területekre (tarló, műveletlen terület, útszélek, árokpartok, stb) 
rendelhető el. Kultúrnövénnyel borított területen abban az esetben rendelhető el közérdekű 
védekezés, ha a tőszám nem éri el az agronómiailag indokolt tőszám 50%-át és a felületi 
borítottság mértéke meghaladja a 30%-ot. 

 

 
 
Ha az ügyfél bejelentést tesz a hatóságnál a mentesítés elvégzéséről, akkor rögzíteni kell, 
hogy az ügyfél mentesítette a területét, de az eljárási költséget érvényesíteni kell vele 
szemben. 

Ha az ügyfél nem reagál a közérdekű védekezés elrendelésére, abban az esetben a védekezést 
az NTI-vel szerződéses jogviszonyban álló területileg illetékes vállalkozóval azonnal el kell 
végeztetni.   
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Törvényi előírás, hogy a közérdekű védekezést az elrendelését követően azonnal meg kell 
kezdeni. Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az NTI határozat kifüggesztését kérő levelének az 
illetékes önkormányzathoz történő megküldését követő napon válik esedékessé a védekezés 
elvégeztetése. 

A közérdekű védekezést az NTI vele szerződésben álló vállalkozóval hajtatja végre. A 
mentesítendő terület pontos kijelölése, vállalkozónak történő megmutatása, valamint az adott 
területre vonatkozó mentesítési eljárás meghatározása — gépi, vagy kézi kaszálás, szárzúzás, 
tárcsázás — az ingatlan tulajdonságainak figyelembe vételével az NTI területileg illetékes 
kormánytisztviselőjének (továbbiakban: növényvédelmi felügyelő) feladata.  

A mentesítés elvégzését a vállalkozó jelenti a növényvédelmi felügyelőnek, aki a terület 
ellenőrző szemléje alapján a mentesítést megfelelőnek/nem megfelelőnek minősíti. A 
szemléről feljegyzést készít, a nem megfelelően elvégzett védekezési munkát kijavíttatja.  

Amennyiben az ügyfél a védekezés elrendelését követően, de még a vállalkozó helyszínre 
érkezését megelőzően eleget tesz a védekezési kötelezettségének, de nem jelzi az értesítésnek 
megfelelően a mentesítést, a vállalkozó okafogyottá vált kiszállásával összefüggő 
költségeinek megfizetésére az ügyfél válik kötelezetté.  

Fenti költséget nem kell érvényesíteni abban az esetben, ha az ügyfél a védekezés elvégzését 
még a közérdekű védekezés megkezdését megelőzően bejelenti az NTI-nek. A bejelentésben 
közöltek valódiságát a növényvédelmi felügyelő minden esetben ellenőrzi, az ellenőrzés 
megállapításait feljegyzésben rögzíti. 

Ha az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy nem történt meg a gazdálkodó által 
bejelentett védekezés, vagy nem megfelelő a mentesítés minősége/technológiája, a 
továbbiakban az NTI a közérdekű védekezést elrendelő határozatnak megfelelően jár el. 

A védekezési kötelezettségét nem teljesítő tulajdonos/földhasználó a vele szemben elrendelt 
közérdekű védekezéssel — elrendeléssel és végrehajtással — kapcsolatosan felmerülő költség 
megtérítésére is kötelezett. A költség köztartozásnak minősül. 

A megfizetendő költség összegét az eljárásban érintett hatóságok (Földhivatal, NTI) költségei 
(gk. használat, telekommunikációs költségek, postaköltség, egyéb), valamint a vállalkozói 
költségek adják, a fent említettek figyelembe vételével.  

A költség megfizetésére kötelezést az NTI végzésbe foglalja, melyben határidőt szab annak 
kiegyenlítésére. A költség meg nem fizetése esetén a hatóság a köztartozás adók módjára 
történő behajtását kezdeményezi a NAV-nál. 

 

A közérdekű védekezés elrendelése után minden esetben növényvédelmi bírság kiszabására 
kerül sor, az Élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának módjáról és 
mértékéről szóló 194/2008.(VII.31.) Kormányrendelet alapján. 

A bírság alapja a parlagfűvel borított terület nagysága, a borítottság mértéke. 

A kiszabott bírság 15.000 Ft-tól 15.000.000 Ft-ig terjedhet. 

5 % parlagfű borítottság alatt nem indul eljárás. 10 %-ot meg nem haladó fertőzöttség esetén 
az adott terület nagyságára vonatkozó minimum bírság kiszabására kerül sor, 50 % 
borítottságot meghaladó fertőzés esetén az adott terület nagyságára vonatkozó maximum 
bírság szabható ki.  

A bírság meg nem fizetése esetén fizetési felszólításra kerül sor, sikertelenség esetén pedig a 
bírság köztartozásnak minősül és adók módjára behajtható. 
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A Ket. szerint méltányossági lehetőség nincs (szociális és egyéb), de amennyiben kéri az 
ügyfél, részletfizetési lehetőséget biztosítunk részére.  

Fellebbezési lehetősége is van az ügyfélnek.  A másodfokú eljárást a MgSzH Növény- Talaj- 
és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság folytatja le. 

 

BELTERÜLETI HATÓSÁGI ELJÁRÁS 
 
A parlagfű elleni belterületi védekezés jogszabályi alapjai 

− az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (Éltv.) 

− A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény (Ket.) 

− 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 (221/2008. (VIII. 30.) Korm.r.) 

− a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. 
(XII. 23.) Korm. rendelet 

− a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 
alárendeltségű szervek feladat- és hatáskörének megállapításával kapcsolatos 
földművelésügyi ágazati jogszabályok módosításáról szóló 19/1992. (I. 28.) Korm. 
rendelet 

 
Az Éltv. személyi hatálya vonatkozásában meg kell említeni, hogy csak az lehet az eljárás 
során ügyfél, aki az „…egyéb növényi vegetáció számára alkalmas területtel 
rendelkezik, illetve azt használja …”. Tehát nem feltétlenül az ingatlan tulajdonosa a 
kötelezett. 

Az ügyfelek által teljesítendő kötelezettséget az Éltv. 17. §-a írja le az alábbiak szerint: 

„17. § (1) A termelő, illetve a földhasználó köteles 

… c) az a) pont alá nem tartozó egyéb károsítók ellen védekezni, ha azok más, különösen a 
szomszédos termelők növénytermelési, növényvédelmi biztonságát vagy az emberi 
egészséget bármely módon veszélyeztetik, valamint figyelembe venni az integrált 
növénytermesztés alapelveit, továbbá a környezet és a természetvédelmét.” 

„(4) 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 fenti jogszabályok alapján az alábbiak szerint indul az eljárás: 

Lakossági bejelentésre, minden esetben el kell járni. 

A kiemelt területeken, turisztikai célpontokon, nagy lélekszámú településekben, kertvárosi 
részek, óvodák, iskolák, kórházak, közintézmények környéke, beruházások környékén 
fokozott a helyszíni ellenőrzés. 

2008-2010. években a helyszíni ellenőrzésekről a jegyzőkönyvet a jegyző illetve a 
növényvédelmi felügyelő vette fel. 
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Ha a jegyző veszi fel a jegyzőkönyvet, elrendeli a közérdekű védekezést és a Ket. 94. § (1) 
bek. c) pontja alapján megkeresi az elsőfokú növényvédelmi hatóságot, a Növény- és 
Talajvédelmi Igazgatóságot. Az Igazgatóság a Ket. 94. § (5) bek. szerint a megtett 
intézkedéséről tájékoztatja a jegyzőt. 

Ha a Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság növényvédelmi felügyelője vesz fel 
jegyzőkönyvet, a Ket. 94. § (1) bek. c) pontja alapján 3-5 munkanapon belül megkeresi a 
jegyzőt, egyben a Ket. 26. §-a szerinti belföldi jogsegély keretében megkéri a földtulajdonos 
illetve földhasználói adatokat. A jegyző a Ket. 94. § (5) bek. szerint értesíti a növényvédelmi 
hatóságot a megtett intézkedésekről. 

A helyszíni ellenőrzés során felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell, a parlagfűvel fertőzött 
terület nagyságát a borítottság mértékét, parlagfű fenológiáját, magasságát egyéb allergén 
gyomokat, az ingatlan leírását és a terület beazonosítására alkalmas fényképeket. 

A helyszíni ellenőrzésről az ügyfelet nem kell értesíteni. 

A helyszínen felvett jegyzőkönyv alapján a jegyző elrendeli a közérdekű védekezést és ez a 
jegyzőkönyv alapjául szolgál a növényvédelmi bírság kiszabásához. 

A közérdekű védekezést minden esetben a jegyző rendeli el. 

A növényvédelmi bírságot a Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság szabja ki. A 
növényvédelmi bírság alapja a parlagfűvel fertőzött terület nagysága. A bírság mértéke 
belterületen (igen magas) 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjed.  Pl.: 50 m2 – terület nagyságig 
15.000 Ft, 200 m2 -es terület esetében 100.000 Ft a bírság összege. 

Belterületen a parlagfű fertőzöttség javuló tendenciát mutat, ennek oka a fokozott 
védekezéseken kívül az állampolgárok odafigyelése. 

Az elhagyott ingatlanok esetében az önkormányzat közmunkásokkal elvégeztette a parlagfű 
irtását. 

Tolna megye településein „Parlagfűmentes Magyarországért” szórólapokat, plakátokat, 
felhívásokat függesztettek ki.  

Az a tapasztalatunk, hogy az önálló jegyzőségű településeken általában jobb a helyzet, mint a 
körjegyzőségű településeken, mivel a hivatali létszám olyan alacsony, hogy nincs kapacitás a 
település folyamatos ellenőrzésére. A lepusztuló, lakossági csökkenésben lévő településeken 
az is gond, hogy a megüresedett, lakatlanná vált ingatlanok tulajdonosait nehéz elérni.  

Az utóbbi időszakban a belterületre vonatkozólag a parlagfű mentesítés javuló tendenciát 
mutat Tolna megyében. Ez annak is tulajdonítható, hogy több önkormányzat pályázaton nyert 
pénzből motoros fűkaszákat vásárolt. A Munkaügyi Központtal együttműködve közmunka 
program keretében munkanélkülieket foglalkoztatva végezték el parlagfű mentesítést. Sok 
településen a közterület-felügyelők az utcákat ellenőrizve még a „szezon” kezdete előtt 
felszólították a fertőzött területek tulajdonosait, hogy végezzék el a gyommentesítéssel egy 
időben a parlagfű irtását is. Szóróanyagokat juttattak el a lakosságnak és különböző 
matricákkal jutalmazták a gondozott portákat (Parlagfűmentes kert, Parlagfűmentes ház). Az 
ilyen „minősítést” a lakosság büszkén viseli! 

 
 
 Dr. Vörös Géza 
 igazgató 
 Növény-és Talajvédelmi Igazgatóság 
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Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság 

tájékoztatója 

 

Európa nap  

Tengelic 2011. május 8-án az Európa napon Tengelicen " Helyi Termék Fesztivált " tartottak 
az Európa Pont rendezvényeihez kapcsolódóan. A rendezvény keretein belül tartott szakmai 
program során többek között a kistermelői rendeletet ismertette dr. Maróthy Zsuzsa a Tolna 
megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságának 
munkatársa.  
 
Szakmai siker  

A Tolna megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság 
munkáját segítő, a Tolna megyében levágott sertések húsának kötelező parazitológiai 
vizsgálatát végző trichinella laboratórium országos ellenőrző körvizsgálat során a legjobb 
eredményt érte el. 
 
Egyéb  

A falugazdászok szekszárdi körzetközpontja az Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Igazgatóságon kapott helyet.  

A körzetközpont címe: Tormay Béla u. 18.  

Az autóval érkező ügyfeleknek ez kedvezőbb, hiszen ingyenes a parkolás, ellentétben a 
korábbi belvárosi iroda parkolójával. Az iroda helyi járattal, autóbusszal is jól 
megközelíthető.  

Az ügyfélfogadás hétfőtől-péntekig 7.30-16.00 óráig, péntekenként 7.30-13.30 óráig történik. 
Telefon:74/510-369, 74/528-010, Fax: 74/510-370  

 

 
 Dr. Buri Antal  
 igazgató-főállatorvos 
 Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság 
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Földhivatal figyelemfelhívása 
 

A Tolna Megyei Kormányhivatal az irányítása alatt álló szakigazgatási szervek 
ügyfélszolgálatainak megerősítését és ez által az ügyfélközpontú közigazgatás kialakítását 
tűzte célul.  
 
Ennek figyelembevételével a Tolna Megyei Kormányhivatal Tolna Megyei Földhivatala 
valamint a Szekszárdi, a Bonyhádi, a Paksi, a Dombóvári és a Tamási Körzeti Földhivatalok 
ügyfélfogadási rendje egységesen a következők szerint változott: 
 

A megyei és a körzeti földhivatalok ügyfélfogadási rendje 2011. március 7-től 
      

  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 
Bonyhádi 
Körzeti 
Földhivatal 
Perczel u. 23. 8.00 - 15.00 8.00 - 11.00 8.00 - 15.00 8.00 - 11.00 8.00 - 11.00 
Dombóvári 
Körzeti 
Földhivatal 
Jókai u. 18. 8.00 - 15.00 8.00 - 11.00 8.00 - 15.00 8.00 - 11.00 8.00 - 11.00 
Paksi Körzeti 
Földhivatal 
Szentháromság tér 
6. 8.00 - 15.00 8.00 - 11.00 8.00 - 15.00 8.00 - 15.00 8.00 - 11.00 
Szekszárdi 
Körzeti 
Földhivatal 
Széchenyi u. 54-58. 8.00 - 15.00 8.00 - 15.00 8.00 - 15.00 8.00 - 15.00 8.00 - 11.00 
Tamási 
Körzeti 
Földhivatal 
Szabadság u. 54. 8.00 - 15.00 8.00 - 11.00 8.00 - 11.00 8.00 - 15.00 8.00 - 11.00 
Megyei 
Földhivatal 
Szekszárd, 
Széchenyi u. 54-58. 8.00 - 15.00 8.00 - 15.00 8.00 - 15.00 8.00 - 15.00 8.00 - 11.00 
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Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv tájékoztatói 

A KÖTELEZ Ő EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS ELLÁTÁSAIRÓL SZÓLÓ 1997. ÉVI 
LXXXIII. TÖRVÉNY (továbbiakban: Ebtv.) JELENT ŐSEBB MÓDOSÍTÁSAI A 

PÉNZBELI ELLÁTÁSOK VONATKOZÁSÁBAN 
 
 
1./ Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXIII. törvény 
2011. január 1-től módosította az Ebtv. 39. §-át az alábbiak szerint: 
 
A 39. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lépett és a következő (7) bekezdéssel 
egészült ki. 
 
„(6) Az (1)-(5) bekezdésben említett ellátások között a biztosított, illetve a szülő a jogosultság 
fennállása alatt választhat. A táppénz, a baleseti táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a 
gyermekgondozási díj, a gyermekgondozási segély, valamint a gyermeknevelési támogatás 
folyósítása alatt választott újabb ellátásra való jogosultságot a biztosított, illetve a szülő által 
megjelölt időponttól kell megállapítani feltéve, hogy a jogosultság feltételeivel már ekkortól 
rendelkezik. 
 
(7) A választott újabb ellátást a korábban megállapított ellátás folyósításának megszüntetését 
követő naptól kell folyósítani. A választott újabb ellátás visszamenőlegesen járó összegét 
csökkenteni kell az újabb ellátásra való jogosultság kezdő napjától a korábban megállapított 
ellátás folyósítása megszűnésének napjáig kifizetett ellátás nettó összegével. Az ellátások 
közötti különbözet kamatmentes kifizetésére a csökkentés teljesítését követő három napon 
belül kerül sor.” 
 
A fentiek alapján, ha a kérelmet 2011. január 1-ét követően nyújtják be, az új szabályok 
figyelembevételével kell eljárni. 
 
Példa: A szülő nő első gyermekével gyermekgondozási segélyben részesül. 2010. december  
1-én megszületik második gyermeke. A második gyermek után 2011. január 20-án nyújt be 
terhességi-gyermekágyi segély iránti kérelmet a 2010. december 1-től visszamenőleges 
időponttól. A 2011. január 1-től érvényes választási szabály alkalmazandó, a 2010. december 
1-től a gyermekgondozási segély megszűnésének napjáig kifizetett nettó gyermekgondozási 
segély összegével csökkenteni kell a 2010. december 1-től a gyermekgondozási segély 
megszűntetésének napjáig járó nettó terhességi-gyermekágyi segély összegét. 
 
2011. január1-től megváltozott az Ebtv. 49. §-a, mely a gyermekgondozási segély 
folyósítása mellett végzett munkavégzésre vonatkozóan, a táppénzre való jogosultságot és 
összeg meghatározását szabályozta. A változás során a gyermekgondozási segély folyósítása 
melletti munkavégzés során bekövetkezett keresőképtelenség esetén a táppénzfolyósítás 
általános szabálya szerint kell eljárni, megszűnt azon rendelkezés, mely szerint a 
gyermekgondozási segély folyósítása mellett szerzett jogviszony és jövedelem alapján 
lehessen megállapítani a napi pénzbeli ellátás összegét. 
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2./ 2011. május 1-én hatályba léptetett, a keresőképtelenséget és a táppénzt érintő 
jogszabályváltozások. 
 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról szóló 2011. évi XXXI. 
törvény 4.§ (1) bekezdése szerint a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. Törvény 
137. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lépett: 
„(1) A munkavállalót a betegsége miatti keresőképtelenség idejére – ide nem értve a 
társadalombiztosítási szabályok szerinti üzemi baleset és foglalkozási betegség miatti 
keresőképtelenséget, valamint a veszélyeztetett terhesként történő gondozásba vételt 
követő, terhesség miatti keresőképtelenséget – naptári évenként tizenöt munkanap 
betegszabadság illeti meg.” 
A (2) bekezdés szerint a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. Törvény a 
következő 205. §-sal egészül ki: 
„205. § Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról szóló 2011. évi 
XXXI. törvénnyel megállapított 137. § (1) bekezdését a 2011. április 30-át követően 
bekövetkezett keresőképtelenség esetén kell alkalmazni.” 
 
Példa: A biztosított nőt kezelőorvosa 2011. május 3-tól veszélyeztetett terhesként 
keresőképtelen állományba veszi. A keresőképtelenség első napjától nem betegszabadságra, 
hanem táppénzre jogosult. 
 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról szóló 2011. évi XXXI. 
törvény 6. § (1) bekezdése szerint, az Ebtv. 48. § (8) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lépett: 
„(8) A táppénz összege folyamatos, legalább kétévi biztosítási idő esetében a figyelembe 
vehető jövedelem naptári napi átlagának hatvan százaléka, ennél rövidebb biztosítási idő 
esetében vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás tartama alatt ötven százaléka, azzal, hogy a 
táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján érvényes 
minimálbér 200 százalékának, (2011-ben 5.200.- Ft) a biztosítási jogviszony megszűnését 
követően a minimálbér 150 százalékának (2011-ben 3.900.- Ft) harmincad részét.” 
 
A 6. § (2) bekezdése értelmében, az Ebtv. 82. §-a a következő (5) bekezdéssel egészült ki. 
 
„(5) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról szóló 2011. évi 
XXXI. törvénnyel megállapított 48. § (8) bekezdését a 2011. április 30-át követően 
bekövetkezett keresőképtelenség esetén kell alkalmazni. 
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EURÓPAI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÁRTYA 
 
A magyar egészségügyi szolgáltatásokra jogosult személy az Európai Egészségbiztosítási 
Kártya (EU-kártya) alapján veheti igénybe az Európai Gazdasági Térség (EGT) egy másik 
tagállamban, illetve Svájcban való tartózkodás során orvosilag szükségessé váló 
szolgáltatásokat.  
 
A Kártya igénylése: 
 
A kártyát az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv adja ki, kérelemre a magyar 
egészségügyi szolgáltatásokra jogosult személyek részére. A kártya nem állítható ki azon 
harmadik állambeli személyek részére, akik nem Magyarországon vagy valamely más EGT 
tagállamban rendelkeznek állandó lakóhellyel. 
A kártya bármely egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnél igényelhető és kiadás 
térítésmentes, kivéve azon eseteket, ha megsemmisül, megrongálódik, elvész, vagy ellopják. 
Ilyen esetekben igazgatási szolgáltatási díj fizetendő, mely jelenleg 2.000,-Ft. 
 
A kártya az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv ügyfélszolgálatán személyesen 
vagy írásban igényelhető ( cím, ügyfélfogadás rendje: www.oep.hu – ügyfélszolgálatok 
menüpont) továbbá meghatalmazott útján, kiskorúak esetében a törvényes képviselő 
közreműködésével. Amennyiben az ügyfél írásban igényli a kártyát a szakigazgatási szerv 
postán küldi meg. 
Amennyiben rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval, az igény elektronikusan is benyújtható 
a www.oep.hu  honlap Nyomtatványok/E-nyomtatványok menüpontjában található 
elektronikus nyomtatvány segítségével. 
 
A kártya igényléséhez szükséges igazolások: 
 
- Személyes átvétel esetén:  
     - személyazonosságot igazoló okmány ( személyi igazolvány, új jogosítvány, útlevél) 
     - lakcímkártya 
     - TAJ számot igazoló okmány  
     - kiskorú esetén: lakcímkártya 
 
-  Postai átvétel esetén:  
     - Igénylés, mely tartalmazza: 
        1. Az igénylő személyes adatait 
        2. TAJ számot 
        3. A kártya postai úton átvételére vonatkozó kérést 
        4. A címet, ahová a tértivevényes küldeményt postán kéri. 
 
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság igazolás abban az esetben szükséges, 
amennyiben a hatóság számára a nyilvántartásból nem állapítható meg. Ehhez szükséges 
okmányok a következő lehetnek: 
- kereső tevékenységet végzők esetében: munkáltatói igazolás, tagsági jogviszonyt igazoló 

cégigazolás, stb. 
- vállalkozók esetén: egyéni vállalkozói igazolvány, Bt: kültagnál munkáltatói igazolás, 

beltagnál társasági szerződés, vagy cégkivonat és aláírási címpéldány Kft. (ügyvezető) 
munkáltatói igazolás, vagy társasági szerződés vagy cégkivonat és aláírási címpéldány  
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- nyugdíjasok esetében (törzsszámot tartalmazó dokumentum): nyugdíjas igazolvány, vagy  
nyugdíjmegállapító határozat, illetőleg bármely más dokumentum, amiből kétséget 
kizáróan megállapítható, hogy az illető nyugdíjban részesül, 

- tanulók esetében: az iskola által kiadott hallgatói jogviszony-igazolás, iskolalátogatási 
igazolás, diákigazolvány 

- munkanélküli esetén a Munkaügyi Központ által kiállított határozat,  
- Gyed-e lévő esetén, ha tb-kifizetőhely a foglalkoztató, akkor a kifizetőhelytől igazolás, 

vagy az ellátás folyósításáról szóló igazolás 
- Gyes-en lévő esetén az ellátás folyósításáról szóló igazolás.  
- 0-14 éves esetén: lakcímkártya (ha nincs, akkor személyi lap) + TAJ kártya,  
- 14-18 éves esetén személyi igazolvány + lakcímkártya +TAJ kártya  
- 18 év feletti diák esetén: nappali tagozatos hallgató: iskolától hallgatói jogviszonyról 

igazolás vagy diákigazolvány, levelező, vagy esti tagozatos hallgató: egyéb jogviszonyt 
igazoló okmány szükséges (pl. munkáltatói igazolás, igazolás járulékfizetésről)  

- hajléktalan személy esetén: lakcímkártya, amelyen a „településszintű lakos”bejegyzés 
szerepel;  

- egyéb jogosultsággal nem rendelkező, havonta 5100 Ft egészségügyi szolgáltatási 
járulék fizetésére kötelezett személyek esetében a járulékfizetés igazolása (NAV igazolás, 
befizetési igazolás) 

 
Meghatalmazás:  
Amennyiben a kérvényező helyett meghatalmazott jár el, ebben az esetben:  
Nagykorú személy helyett csak eredeti meghatalmazással járhat el más személy  

- géppel írott meghatalmazás esetén 2 tanú aláírása is szükséges,  
- az ügyfél által saját kezűleg írott meghatalmazás esetén nem szükséges tanú.  

Kiskorú személy helyett kizárólag a szülő (törvényes képviselő) járhat el! 
 
A kártya érvényessége: 
 
A Kártya alapvetően a kiállítástól számított 36 hónapig érvényes. 
Abban az esetben, ha a kártyabirtokos magyarországi egészségbiztosítási jogosultsága a 
kártyán feltüntetett érvényességi idő alatt megszűnik, a kártyát haladéktalanul vissza kell 
szolgáltatni az azt kiállító egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnek. 
 
Jogosultság nélkül egy másik tagállamban igénybe vett egészségügyi szolgáltatások 
költségeiért a szolgáltatás igénybe vevője viseli a felelősséget. 
 
Az igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások köre:  
 
Egy másik tagállamban a magyar egészségbiztosítás terhére vehetők igénybe azok az 
egészségügyi szolgáltatások, amelyek az adott tagállamban való átmeneti tartózkodás során 
orvosilag szükségessé válnak.  
A szolgáltatás orvosilag szükséges jellegét a kezelőorvos bírálja el, ennek megfelelően a 
Kártyával közvetlenül az adott tagállam társadalombiztosítási/egészségbiztosítási szervével 
szerződéses kapcsolatban álló egészségügyi szolgáltatóhoz kell fordulni. Az egészségügyi 
szolgáltatónak úgy kell ellátnia a magyar biztosítottat, mintha az adott tagállamban lenne 
biztosított.  

Ez egyben azt is jelenti, hogy:  
- a Kártyát csak az adott állam társadalombiztosítási szervével szerződött szolgáltató 

fogadja el,  



Hírlevél 2011. május (2/2011.) 49 Tolna Megyei Kormányhivatal  

- az adott állam társadalombiztosítása/egészségügyi szolgáltató által nyújtható ellátások 
igénybevétele esetén, és  

- az adott tagállamban biztosítottak által is fizetendő önrészekre/kötelező hozzájárulásokra a 
Kártya nem nyújt fedezetet.  

 
Az ellátási csomag, így az orvosilag szükséges ellátások köre tagállamonként eltérő, és emiatt 
előfordulhat, hogy bizonyos típusú ellátások – pl. mentés – esetén a Kártyát nem fogadják el.  
 
Az Európai Bizottság határozatai alapján orvosilag szükséges ellátásnak minősül pl. a dialízis-
kezelés, az oxigénterápia és a szüléssel kapcsolatos ellátások. Ezekben az esetekben javasolt a 
külföldi szolgáltatóval való előzetes kapcsolatfelvétel.  
 
 
A Kártya nem használható fel továbbá akkor, ha a biztosított valamilyen egészségügyi 
szolgáltatás igénybevételének céljából utazott másik tagállamba!  
 
Fontos kiemelni, hogy Belgiumban, Franciaországban és Luxemburgban és bizonyos típusú 
egészségügyi szolgáltatók esetében Finnországban ún. visszatérítéses rendszer működik. 
Ezekben az országokban az egészségügyi ellátások, gyógyszerek költségeit az ellátásban 
részesülő személy köteles megelőlegezni. Az illetékes biztosító a hatályos tagállami 
jogszabályok alapján visszatéríthető összeget utólag megtéríti. Az önrész visszatérítésére itt 
sincs lehetőség.  
 
A Kártya az alábbi országokban használható fel:  
 
A magyar biztosítottak az alábbi országokban való átmeneti tartózkodás során 
részesülhetnek ellátásban a társadalombiztosítással szerződött szolgáltatóktól: 
 
Ausztria  Horvátország**  Norvégia  
Bulgária  Hollandia  Olaszország  
Belgium  Írország  Portugália  
Ciprus (görög rész)  Izland  Románia  
Csehország  Lengyelország  Spanyolország  
Dánia  Lettország  Svájc***  
Egyesült Királyság  Liechtenstein  Svédország  
Észtország  Litvánia  Szlovákia  
Finnország  Luxemburg  Szlovénia  
Franciaország  Málta  
Görögország  Németország  

 
**   A magyar-horvát szociális biztonsági egyezmény alapján csak sürgősségi ellátás esetén. 
***  A Svájc és az EGT közötti megállapodás alapján svájci tartózkodás során orvosilag 
szükségessé váló szolgáltatások esetén. 
 
A tagállamokban érvényes önrészekről a www.oep.hu – Ellátások az EU-ban honlapon 
tájékozódhat részletesen. 
 
 Dobondi Istvánné 
 osztályvezető 
 Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv 
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Munkaügyi Központ tájékoztatói 

BESZÁMOLÓ A KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOK 2011. I. N EGYEDÉVI 
TOLNA MEGYEI TAPASZTALATAIRÓL 

 
Országos programok 
 
Az országos közfoglalkoztatási program keretében 7 Tolna megyei pályázó nyert el 
támogatást, de megyén kívüli székhellyel rendelkező pályázók is valósítanak meg 
programokat területünkön. 
 
Az erdészeti társaságok részére meghirdetett közmunkaprogram egyik megvalósítója a 
Tamási székhelyű Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt., amely 103 fő foglalkoztatására 141 
millió Ft támogatásban részesült. A foglalkoztatás januárban elkezdődött, a legtöbb résztvevő 
Tamási kistérségéből került ki, de érintett Dombóvár, Bonyhád és Paks vonzáskörzete is. A 
bajai bejegyzésű Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt.-nél 70 a szekszárdi kistérségből 
kikerült, illetve 24 Bonyhád körzetében élő álláskereső kezdte meg januárban a 
munkavégzést.  
 
A vízügyi szervezetek, vízitársulatok számára kiírt pályázat Tolna megyei nyertesei közül a 
szekszárdi központú Duna-Sió menti Vízitársulat 104 főt foglalkoztathat 102,4 millió Ft 
felhasználásával, a Tamási székhelyű Kapos-Koppányvölgyi Vízitársulat pedig 21 fő 
alkalmazásához 26,8 millió Ft-ban részesült. A fentieken felül a Közép-dunántúli 
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Szekszárd körzetéből 62, a bonyhádi kistérségből 
11, dombóváriból pedig 10 álláskeresőt vett fel. Néhány főt foglalkoztat a megyében a Dél-
dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, illetve a Duna-Dráva Nemzeti Park is. 
 
A „Téli átmenet”  elnevezésű közmunkaprogram egyetlen megyei megvalósítója Tamási-
Simontornyai Többcélú Kistérségi Társulás, amelynek szervezésében 37 fő állhatott 
munkába. A felhasználható támogatás 7,3 millió Ft. 
 
Meghívásos pályázat alapján a Kiút Tolna Megyei Foglalkoztatási és Területfejlesztési 
Közhasznú  Nonprofit Kft. pályázhatott „Vasút-tisztasági-idegenforgalmi”  országos 
közfoglalkoztatási program keretében. A vasúti környezet rendbetételére irányuló munkálatok 
60 fő bevonásával március 21-től megkezdődtek és az év végéig tartanak.  
  
A magán-erdőgazdálkodási tevékenységet végző vállalkozások március 11-éig pályázhattak 
a legújabb országos közfoglalkoztatási program keretében, amennyiben legalább 10 fő 
hátrányos helyzetű álláskereső foglalkoztatását biztosítani tudják. Tolna megyéből három 
vállalkozás nyert el 10-10 fő alkalmazásához támogatást, összesen 25,1 millió Ft értékben. A 
munkavégzés április 1-jével indulhatott el. 
 
Az állami autópálya- és közútkezelők számára meghirdetett programot két budapesti 
székhelyű vállalat, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. és az Állami Autópályakezelő Zrt. valósítja 
meg országos szinten. A foglalkoztatás Tolna megyét is érinti a második negyedévtől. 
  
Az eddig megkezdett országos közfoglalkoztatási programok keretében a következő feladatok 
kerülnek végrehajtásra:  

• közcélú vízgazdálkodási művek fenntartási munkái,  
• kaszálás, cserjeirtás, nádkaszálás,  
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• műtárgykarbantartás,  
• iszapeltávolítás,  
• erdészeti feltáró utak, sétautak, turistautak és tanösvények karbantartása, 
• szemétgyűjtés,  
• általános erdőművelési munkák,  
• vízfolyás medrének tisztítása, 
• vasút-tisztasági tevékenységek 
• útkarbantartás. 

 
 
A megyében működő munkaügyi kirendeltségek jelzései alapján az országos 
közfoglalkoztatási programok megvalósítása a tervezett ütemben folyik.  
 
Települési önkormányzatoknál megvalósuló közfoglalkoztatás 
 
A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan a közfoglalkoztatás jelentősebb részét az 
önkormányzatok szervezik meg. 2011-ben mindez új rendszerben történik. Megszűnt az ún. 
közhasznú, illetve közcélú munkavégzés, helyüket rövidebb időtartamú, illetve a huzamosabb 
idejű közfoglalkoztatás vette át. Az előbbi a bérpótló juttatásban részesülők számára 4 órás 
napi munkaidő mellett 2-4 havi munkavégzésre ad lehetőséget, míg az utóbbi szélesebb kör 
számára nyitott és 6-8 órás munkaidőben akár 12 hónapos időtartamú is lehet. Az állami 
támogatás pályázati úton nyerhető el, kiemelt szempont, hogy tényleges, értékteremtő 
munkavégzés kerüljön megszervezésre, ugyanis a korábbi – „Út a munkához” program 
keretében megvalósuló – közcélú foglalkoztatással szemben az a kritika fogalmazódott meg, 
hogy ez a fontos feltétel nem mindig teljesült.  
 
A közfoglalkoztatás éves keretszámai már januárban ismertté váltak. Eszerint rövid idejű 
közfoglalkoztatásba 760,1 millió Ft-ból éves szinten 5 195, hosszabb idejű munkavégzésbe 
311 millió Ft felhasználásával 412 álláskereső vonható be. Egyes önkormányzatok arra 
törekednek, hogy a rendelkezésre álló támogatás minél több bérpótló juttatásban részesülő 
számára lehetőséget nyújtson a segélyezés feltételeként előírt 30 nap munkaviszonyban 
eltöltött idő megszerzésére, ezért valószínű, hogy a tényleges érintett létszám jóval meg fogja 
haladni a minimálisan előírtat. 
 
Az önkormányzatok által szervezett közfoglalkoztatás adatai kistérségenként 
  

Rövid időtartamú közfogl. 
Hosszabb időtartamú 
közfogl. 

Kistérség 

Keret* 
2011. I. n.évben 
bevont létszám Keret* 

2011. I. n.évben 
bevont létszám 

"Értékteremtő" 
közfoglalkoztatás 
keret** 

Bonyhád 422 96 30 41 38 
Dombóvár 944 172 68 55 77 
Paks 733 187 53 52 35 
Tamási 1517 576 148 133 73 
Szekszárd 1579 553 113 48 105 
Tolna megye 5 195 1 584 412 329 328 
 
* Keret: 2011. folyamán minimálisan bevonandó létszám 
** A jó gyakorlatokon alapuló értékteremtő közfoglalkoztatás 2011. április 1-jével indult. 
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A táblázat adataiból is kiderül, hogy míg a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás esetében a 
létszám nagy részét az év első három hónapjában felvették az önkormányzatok, addig a 
részmunkaidős foglalkoztatás teljes kapacitással – a külső helyszínen végzett munkálatoknak 
jobban kedvező – tavaszi-nyári időszakban fog beindulni. Áprilistól kiegészítő lehetőséget 
jelent a jó gyakorlatokon alapuló ún. értékteremtő közfoglalkoztatás megszervezése is. 
 
Vállalkozóknál megvalósuló közfoglalkoztatás 
 
2011-től közfoglalkoztatásra magánkézben lévő vállalkozások is kaphatnak támogatást. Erre 
példa a fentiekben említett magán-erdőgazdálkodási tevékenységet végzők számára kiírt 
országos szervezésű program is, de a cégek közvetlenül is fordulhattak a munkaügyi 
kirendeltségekhez, amennyiben bérpótló juttatásban részesülő személyeket kívántak 
alkalmazni. A tárgyidőszakban a támogatás forrásául a TÁMOP 1.1.3. európai uniós 
finanszírozású program maradványkerete szolgált. Tolna megyében 37 fő elhelyezése 
oldódott meg ezen a módon 2011. I. negyedévben.    
 

 
 
 
1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 
 

337/2010. (XII. 27.) Korm. rend. Havi bér 
Ft/hó 

Heti bér 
Ft/hét 

Napi bér 
Ft/nap 

Órabér 
Ft/óra 

Minimálbér                   Korm. rend. 2. § (1) bek. 78.000 17.950 3.590 449 
Garantált bérminimum*  Korm. rend. 2. § (2) bek. 94.000 21.650 4.330 541 

∗ A garantált bérminimum a legalább középfokú iskolai végzettséget, középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott 
munkavállalót illeti meg (Korm. rend. 2. § (2) bek.). A Korm. rend. a költségvetési szerveknél közszolgálati, közalkalmazotti, 
kormánytisztviselői jogviszonyban állókra is kiterjed. A Kormányrendelet által meghatározott személyi alapbér kötelező legkisebb 
összegét a Ktv., Ktjv., illetve a Kjt. alapján megállapított illetményeknek is el kell érniük (Korm. rend. 3. § (2) bek.).  
 

Köztisztviselők illetményalapja 2010. CLXIX. tv. (Költségvetési tv.) 59. § (1) 
1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) 43. § (1) bek. 

38.650,-Ft 
 

Kormánytisztviselők illetményalapja 2010. CLXIX. tv. (Költségvetési tv.) 59. § 
(2) 2010. LVIII. tv. (Ktjv.) 18. § (1) bek. 

38.650,-Ft 
 

Közalkalmazotti illetménypótlék számítási alapja 2010. CLXIX. tv.  
(Költségvetési tv.) 60. § (1) bek. c) pontja - 1992. évi XXIII. tv. (Kjt.) 69. § 

20.000,- Ft 
 

Legalacsonyabb bírói, ügyészi alapilletmény – 1. fizetési fokozat 
2010. CLXIX. tv. (Költségvetési tv.) 61. § (1) – (2) bek.  
1997. évi LXVII. tv. 103. § (2) bek. – 1994. évi LXXX. tv. 46/D. § (2) bek. 

356.000,-Ft 

Jogi segítői óradíj, kirendelt ügyvédi óradíj 2010. CLXIX. tv.  (Költségvetési 
tv.) 61. § (3) – (4) bek. – 2003. évi LXXX. tv. 1. § (3) bek. – 1998. évi XI. tv. 131. 
§ (2) bek. 

         3.000,-Ft/óra 

A nevelő szülői díj legalacsonyabb összege –gyermekenként, fiatal 
felnőttenként 2010. CLXIX. tv. (Költségvetési tv.) 62. § (1) bek. – 1997. évi 
XXXI. tv. 66/F. § (2) bek. 

      15.000,-Ft/hó 

A hivatásos nevelő szülői díj legalacsonyabb összege 2010. CLXIX. tv. 
(Költségvetési tv.) 62. § (2) bek. - 1997. évi XXXI. tv. 66/L. §(1) bek. 

    135.000,-Ft/hó 
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2. A 2010. december 31-ét követően megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások  
 

Öregségi nyugdíj legkisebb összege  168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 11. § 28.500,-Ft 
III. rokkantsági csoportban 28.500,-Ft 
II. rokkantsági csoportban 29.800,-Ft 

Rokkantsági nyugdíj 
168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 23. § 

I. rokkantsági csoportban 30.850,-Ft 
III. rokkantsági csoportban 28.600,-Ft 
II. rokkantsági csoportban 30.000,-Ft 

Baleseti rokkantsági nyugdíj 
168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 28. § 

I. rokkantsági csoportban 31.000,-Ft 
Árvaellátás legkisebb összege   168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 64/D. § 24.250,-Ft 
Saját jogú nyugellátás ás az özvegyi nyugellátás együttfolyósítási összeghatára 
168/1997. (X. 6.) Korm. rend. 62. § (7) bek. 

72.820,-Ft 

Rokkantsági járadék 242/2008 (X.1.) Korm. rend. 5.§ (3) a.) pont  33.330,-Ft  
Rendszeres szociális járadék 242/2008 (X.1.) Korm. rend. 5.§ (3) b.) pont 27.000,-Ft 
Házastársi pótlék és az ahhoz járó kiegészítés együttes összege 351/2007. (XII. 23.) 
Korm. rend. 2. §, 72/2008 (IV. 3.) Korm. rend. 1. § (4) d) pont, 242/2008 (X.1.) Korm. 
rend. 1§ (4) d) pont 

20.410,-Ft 

Házastárs után járó jövedelempótlék 351/2007. (XII. 23.) Korm. rend. 2. §; 72/2008 (IV. 
3.) Korm. rend. 1. § (4) e) pont, 242/2008 (X.1.) Korm. rend. 1§ (4) e) pont 

14.160,-Ft 

Egészségkárosodási járadék maximális összege 242/2008 (X.1.) Korm. rend. 1§ (2) b) 
pont 

85.500,-Ft 

Vakok személyi járadéka 242/2008 Korm. rend. 1§ (3) bek.   15.360,-Ft 
Rehabilitációs járadék minimális összege: a (III. csoportú) rokkantsági nyugdíj 
legkisebb összegének 120%-a                           2007. évi LXXXIV. tv. 4. §  

34.200,-Ft 

 
3. Álláskeresők támogatása, keresetpótló juttatás 
 

1991. évi IV. tv. Minimum *  Maximum 
Álláskeresők járadéka (ÁJ) 
I. szakasz (folyósítási idő fele, max. 
91 nap) 1991. évi IV. tv. 26.§ (5) bek. 
 

járulékalap 60%-a, legalább a 
jogosultság kezdő napján 
hatályos minimálbér 60%-a: 
                             46.800,-Ft/hó 
                               1.560,-Ft/nap 

járulékalap 60%-a, legfeljebb a 
jogosultság kezdő napján hatályos 
minimálbér 120%-a: 
                                   93.600,-Ft/hó  
                                     3.120,-Ft/nap 

Álláskeresők járadéka (ÁJ)  
II. szakasz (hátralévő idő, max. 179 
nap) 

jogosultság kezdő napján hatályos minimálbér 60%-a: 
46.800,-Ft/hó      1.560,-Ft/nap 

Álláskeresők segélye (ÁS) 
1991. évi IV. tv. 30.§ 

a minimális bér 40%-a: 
31.200,-Ft       1.040,-Ft/nap 

Keresetpótló juttatás 1991. évi IV. tv. 
14. § (6) bek. alapján 60-100% között 
mérlegelési jogkörben állapítható meg 

46.800 – 78.000,-Ft/hó    1.560 – 2.600-,-Ft/nap 
Csak a munkaügyi kirendeltség által ajánlott, vagy elfogadott intenzív – 
heti 20 órás – képzésben való részvétel esetén jár! 

* Kivéve, ha a járulékalap nem éri el a minimálbért, ebben az esetben a járadékalap 60%-a 
 

4. Munkaadók által fizetendő közterhek 
Nyugdíjbiztosítási 
járulék 

 24 % 

Természetbeni 
egészségbiztosítási 
járulék* 

1,5% 

Pénzbeli 
egészségbiztosítási 
járulék 

0,5% 

Egészségbiztosítási 
és munkaerő-piaci 
járulék 
 

3% 

Munkaerő-piaci járulék 1% 

Munkaadó TB járulék fizetési 
kötelezettsége  
1997. évi LXXX. tv. (Tbj) 19.§(1)-
(2)- (3) bek. 

Összesen 27% 
Rehabilitációs hozzájárulás      2010. CLXIX.  tv.(Költségvetési tv.) 62. § (9) 
bek.  

964.500,-Ft/év/fő 
 

Szakképzési hozzájárulás               2003. évi LXXXVI. tv. 3. § (3) bek. Társadalombiztosítási járulékalap 
1,5 %-a 
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5. Munkavállalók által fizetendő közterhek 
 

Pénztártag 2 %*  
(8% tagdíj) 

Nyugdíjjárulék 

Nem pénztártag 10 % 
Természetbeni 
egészségbiztosítási 
járulék 

4% 

Pénzbeli 
egészségbiztosítási 
járulék 

2% 

Egészségbiztosítási 
és munkaerő-piaci 
járulék 

Munkaerő-piaci járulék 1,5% 

Munkavállaló egyéni járulék és 
magánnyugdíj-pénztári tagdíj 
fizetési kötelezettsége 
1997. évi LXXX. tv. (Tbj.) 
19.§(1)-(2)- (3) bek. 

Összesen 17,5% 
A nyugdíjjárulék fizetés felső határának egy naptári napra jutó összege 
2010. CLXIX. tv.  (Költségvetési tv.) 58. § (1) bek. és az 1997. évi LXXX. tv. (Tbj) 24. § 
(2) bek. 

21.000,-Ft/nap 

* A 2010. november 1. és 2011. december 31-e közötti időszakban esedékes, a magán-nyugdíjpénztári tag után fizetendő 
nyugdíjjárulék mértéke – a fentiektől eltérően – 10 %! (Tbj. 19. § (7) bekezdés) 

 
6. Egészségügyi szolgáltatási járulék     5.100,- Ft/hó (170,- Ft/nap) 

Egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni az a belföldi személy, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra a 
törvény alapján nem jogosult, továbbá a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, illetve a kiegészítő 
tevékenységet folytató társas vállalkozó után a társas vállalkozás. [Tbj. 19. § (4) bek. 39. § (2) bek.] 

 
7. Adósávok, adókedvezmények 

 
Adósávok 1995. évi CXVII. törvény 
(Szja. tv.) 8. §  

Az e törvény hatálya alá tartozó jövedelem után az adó 
mértéke - ha e törvény másként nem rendelkezik - az adóalap 
16 százaléka 

Adóalap kedvezmény Szja. tv. 27/A-B.§ A bruttósított összevont adóalap – az adóelőleg, illetve az 
adó kifizetésekor –  

- egy és két eltartott esetén havonta, kedvezményezett 
eltartottanként 62.500,- Ft-tal, 
- legalább három eltartott esetén havonta, kedvezményezett 
eltartottanként 206.250,- Ft-tal csökkenthető.  

Adójóváírás  Szja. tv. 33. § az adóévben megszerzett bér és az arra tekintettel 
megállapított adóalap-kiegészítés együttes összegének 16 
százaléka,  
legfeljebb jogosultsági hónaponként 12 100 forint, 
Az adójóváírás évi 3.960.000,- Ft összes bevallott jövedelemig 
jár, de 2.750.000,- Ft feletti éves jövedelem esetén a levonható 
adójóváírás összegét csökkenteni kell a 2.750.000,- Ft feletti 
rész 12%-ával. A csökkentett összegű adójóváírást – 
amennyiben az adóelőlegnél adójóváírást nem kért az ügyfél - 
az adóbevalláskor érvényesítheti, és a bevallás alapján 
igényelheti vissza a különbözetet.  
A 3.960.000,- Ft-ot meghaladó éves jövedelem esetén az 
adójóváírás „elfogy”, igénybevételére lehetőség nincs.  

Kedvezményes adózású természetbeni 
juttatások 
[1995. évi CXVII. törvény (Szja. tv.) 70. 
§] 
 
 
Az adó mértéke: 16% (alapja a kiadott 
juttatás értékének 1,19 szerese,) 
 

- internethasználat                                      havi 5000,- forintig, 
- Üdülési csekk:                                                   78.000,- Ft/év 
Meleg, ill. hideg étkeztetés (ideértve az erre jogosító utalványt 

is):                                                                                                                   
18.000,- Ft/hó 

Iskolakezdési támogatás:                                     23.400,- Ft/év 
Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba fizetett 
munkáltatói hozzájárulás                                     39.000,- Ft/hó 
önkéntes kölcsönös egészségpénztárba fizetett  munkáltatói  
munkáltatói hozzájárulás                                     23.400,- Ft/hó 
Széchenyi Pihenő Kártya: 300.000 Ft/év  

 Csekélyértékű ajándék: 3x7.800,- Ft. Évente három 
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alkalommal adható, a juttatás értékének 1,19szerese után fizetett 
16 % SZJA és 27 % EHO mellett. 

Mezőgazdasági őstermelőnek az e 
tevékenységből származó Szja. tv. 23. § 
szerint figyelembe veendő jövedelme 
[1991. évi IV. tv. 58. § (5) bek. e./2. pont, 
és 1995. évi CXVII. tv. (Szja. tv.) 23. §] 
 

                                                                                  600.000,-Ft 

 
8. Pénzbeli társadalombiztosítási ellátások és családtámogatások 
 

Terhességi gyermekágyi segély 
(GYÁS) 1997. évi LXXXIII. tv. 
(Eb. tv.) 42. § 

A naptári napi átlagkereset 70 %-a  

Gyermekgondozási díj (GYED) 
1997. évi LXXXIII. tv. 
(Eb. tv.) 42/D. § (1) bek. 

A naptári napi átlagkereset 70 %-a, de legfeljebb havonta a mindenkori 
minimális bér kétszeresének 70 %-a: 109.200,-Ft 

Táppénz 1997. évi LXXXIII. tv. 
(Eb. tv.) 48. § (8) bek. A napi átlagkereset 60 %-a (folyamatos, legalább 2 év biztosítási idő 

esetében) 

A napi átlagkereset 50 %-a (2 évnél rövidebb biztosítási idő esetében 
vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás esetén) 
Egy napra járó összege nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján 
érvényes minimálbér 400 százalékának, a biztosítási jogviszony 
megszűnését követően (passzív jogon 30 napig) a minimálisbér 150 
százalékának harmincad részét. 
Egy gyermekes család esetén                                                          12.200,-Ft/hó 
Egy gyermeket nevelő egyedülálló esetén                                      13.700,-Ft/hó 
Kétgyermekes család esetén gyermekenként                                  13.300,-Ft/hó 
Két gyermeket nevelő egyedülálló esetén 
gyermekenként                                                                                14.800,-Ft/hó 
Három, vagy több gyermeket nevelő család 
esetén gyermekenként                                                                     16.000,-Ft/hó 
Három vagy több gyermeket nevelő egyedülálló 
esetén gyermekenként                                                                     17.000,-Ft/hó 
Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos 
gyermeket nevelő család esetén gyermekenként                             23.300,-Ft/hó 
Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos 
gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként                    25.900,-Ft/hó 
Nagykorú fogyatékos esetén                                                            20.300,-Ft/hó 

Családi pótlék  (CSP) 
1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 11. § (1) 
bek. 
 

Intézményben elhelyezett gyermek esetén                                      14.800,-Ft/hó 
Anyasági támogatás 1998. évi 
LXXXIV. tv. (Cst.) 31. § 

Az öregségi nyugdíjminimum 225 %-a:                                          64.125,-Ft 
Ikergyermek esetén 300%-a:                                                            85.500,-Ft 
A támogatás a szülést követő 180 napon belül igényelhető, ha az anya legalább 
négyszer – koraszülés esetén egyszer – részt vett terhes-gondozáson (Cst. 29. és 
32. §). 

Gyermekgondozási segély (GYES) 
1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 26. § 
(1)-(2) bek. 

Az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a:                                         28.500,-Ft/hó 
2 ikergyermek esetén az öregségi nyugdíjminimum 200%-a (57.000,-Ft/hó), 3 
Ikergyermek esetén 300%-a (85.500,-Ft/hó), 4 Ikergyermek esetén 400%-a 
(114.000,-Ft/hó), 5 ikergyermek esetén 500%-a (142.500,- Ft/hó),                                                         
6 ikergyermek esetén 600%-a (171.000,- Ft/hó) 
A gyermek 3 éves koráig, ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének 
végéig, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után a gyermek 10 éves koráig 
vehető igénybe (Cst. 20. §). 

Gyermeknevelési támogatás (GYET) 
1998. évi LXXXIV. tv. (Cst.) 26. §(1) 
bek. 

Az öregségi nyugdíjminimum 100 %-a:                                         28.500,-Ft/hó 
A támogatásban az a szülő részesülhet, aki 3 vagy több gyermeket nevel, és a 
legkisebb 3 és 8 év közötti (Cst. 23. §) 
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9. Kis összegű követelés értékhatára       100.000,-Ft 
 [2010. CLXIX. tv. (Költségvetési tv.) 72. § (2) bek.] 

 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108. § (4) bekezdés alapján az államháztartás alrendszereiben - az önkéntes 
teljesítésre történő felhíváson kívül - a fenti értékhatárt el nem érő kis összegű követelést behajtásra előírni nem kell. 

 
10.  Az egyszerűsített foglalkoztatás során történő munkavégzésre tekintettel fizetendő közteher  
 

Egyszerűsített foglalkoztatási forma A közteher mértéke (Ft/nap) 

1. mezőgazdasági idénymunka 500,- Ft   

2. turisztikai idénymunka 500,- Ft 

3. alkalmi munka 1.000,- Ft   
Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (Efo. tv.) 8.§ (2) bekezdés alapján. 
 
Az ellátás alapja az egyszerűsített foglalkoztatás során jogviszonyban álló számára kifizetett (nettó) bér. 

 

11. Szociális ellátások 
 

Jogosult Havi összege Rendszeres 
szociális segély 
(RSZS) 1993. évi 
III. tv. (Szoc. tv.) 
37.§ (4) bek. 
63/2006. (III.27.) 
Korm. rend. 17/B. § 
(2) bek. 

Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az 
ellátásra való jogosultság kezdő napján 
a) egészségkárosodott személynek minősül, vagy 
b) az 55. életévét betöltötte, vagy 
c) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve, 
hogy a családban élő gyermekek valamelyikére 
tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti 
gyermekgondozási támogatásban, gyermekgondozási 
díjban, terhességi gyermekágyi segélyben - és a 
gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító 
intézményben [Gyvt. 41. § (3) bek.] nem tudják 
biztosítani, vagy  
d) a települési önkormányzat rendeletében foglalt 
feltételeknek megfelel. 

A rendszeres szociális segély havi összege a családi 
jövedelemhatár összegének és a jogosult családja 
havi összjövedelmének különbözete, de nem 
haladhatja meg a teljes munkaidőben foglalkoztatott 
munkavállaló részére megállapított személyi 
alapbér mindenkori kötelező legkisebb összegének 
(78.000,-Ft) személyi jövedelemadóval, 
munkavállalói, egészségbiztosítási és 
nyugdíjjárulékkal csökkentett összegét. A családi 
jövedelemhatár összege megegyezik a család 
fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok 
összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összege 90%-ának szorzatával. 
Maximum összege: 60.600,- Ft 

Jogosult Havi összege Bérpótló juttatás 
(BPJ) 
1993. évi III. tv. 
(Szoc. tv.) 35.§  

Bérpótló juttatásra jogosult az a személy, akinek az 
aktív korúak ellátására való jogosultságát 
megállapították, kivéve azt, aki RSZS-re jogosult (a 
fent hivatkozottak szerint) 

A bérpótló juttatás havi összege az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összege 28.500,- Ft/hó 

Jogosult Havi összege 
a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy, 
akinek saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa 
jövedelme alapján számított egy főre jutó havi 
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 80%-át, 

a) 

az öregségi nyugdíj minimum 80%-a: 22.800,-
Ft/hó 

 
 

az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt 
betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személy, akinek havi 
jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 95%-át, 

b) 

az öregségi nyugdíj minimum 95%-a: 

27.075,-Ft/hó 
 

az egyedülálló, 75. életévét betöltött személy, akinek 
havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 130%-át. 

c) 

az öregségi nyugdíj mimimum 130%-a: 

37.050,-Ft 
 

Időskorúak 
járadéka 
1993. évi III. tv. 
(Szoc. tv.) 32/B § és 
32/C § 

Jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az időskorúak járadékának havi összege a fentiek szerint járó 
összeg és a jogosult havi jövedelmének a különbözete, de legalább 1.000,- Ft. 
Jogosult Havi összeg 

A súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év 
alatti személy gondozása esetén a Költségvetési tv-
ben meghatározott alapösszeg 100 %-a: 29.500,-Ft 
 

Ápolási díj  
2010. évi CLXIX. 
tv.(Költségvetési tv.) 
62. § (8) bek. és 
1993. évi III. tv. 
(Szoc. tv.) 44. § 

Ápolási díjra jogosult - a jegyes kivételével - a 
hozzátartozó [Ptk. 685. § b) pontja], ha állandó és 
tartós gondozásra szoruló  

A fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos 
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személy gondozása, ápolása esetén a Költségvetési 
tv-ben meghatározott alapösszeg 130 %-a: 38.350,-
Ft 
 

- súlyosan fogyatékos, vagy 

- tartósan beteg 18 év alatti 

személy gondozását, ápolását végzi (Szoc. tv. 41. §) 
 

A 18. életévét betöltött tartósan beteg személy 
ápolása esetén legalább a Költségvetési tv-ben 
meghatározott alapösszeg 80 %-a:  
23.600,-Ft 

 
12.  Bérgarancia támogatás maximuma      999.000,-Ft 

(1994. évi LXVI. tv. 7. § (1) bek. valamint Szociális és Munkaügyi Közlöny 2010/12. szám) 
A felszámoló a támogatási igény meghatározása során a támogatásra jogosult gazdálkodó szervezetnek a jogosultakkal 
szemben, a bérfizetési napon fennálló bértartozását, de egy felszámolási eljáráson belül jogosultanként legfeljebb a 
tárgyévet megelőző második év - Központi Statisztikai Hivatal által közzétett - nemzetgazdasági havi bruttó 
átlagkeresetének (a továbbiakban: bruttó átlagkereset) ötszörösét veheti figyelembe. Amennyiben a felszámolási eljárás 
egyes naptári éveiben a bruttó átlagkereset mértéke eltérő, a jogosultság szempontjából a magasabb bruttó átlagkereset 
alapján számított támogatási mértéket kell figyelembe venni. 
Ha a felszámolási eljárás kezdetétől egy év eltelt, azon jogosultak esetében, akikre vonatkozóan az addig igénybe vett 
összeg kimerítette az említett ötszörös mértéket, jogosultanként további, legfeljebb kettő havi bruttó átlagkeresetnek 
megfelelő támogatást igényelhet a felszámoló, ha annak e törvényben meghatározott egyéb feltételei fennállnak. A 
kétszeres összeg (7.§ (2) bek)                399.600,-Ft 

 
 

Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv tájékoztatója 

A KÖZFOGLALKOZTATÁS MUNKAÜGYI ÉS MUNKAVÉDELMI 

ELLEN ŐRZÉSÉRŐL 

A helyi önkormányzatoknál közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalók az 
össz munkavállalói létszám csekély hányadát teszik ki, ennek következtében a foglalkoztatás 
körülményeinek munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzésére is viszonylag ritkán kerül sor. Ez 
azonban nem jelenti azt, hogy ezek a munkavállalók a foglalkoztatásuk során esetenként 
nincsenek jelentősebb, a testi épségüket fenyegető vagy az egészségüket károsító 
kockázatoknak kitéve. 

Tekintettel arra, hogy a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalók 
foglalkoztatása szervezett munkavégzésnek minősül, a foglalkoztatás során a 
munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény illetve a törvény végrehajtására kiadott 
rendeletek előírásait kell betartani.  

A hatályos jogszabályok előírják, hogy a munkavállalókat még a munkába lépésük előtt 
munkavédelmi oktatásban kell részesíteni és egészségi alkalmasságukról előzetes munkaköri 
alkalmassági vizsgálat során kell meggyőződni.  

A munkavédelmi oktatást munkahely, munkakör, munkaeszköz vagy technológia változás 
esetén, az előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálatokat pedig a munkavállalókat érő 
terhelések és hatások megváltozása esetén meg kell ismételni. A fentiek miatt célszerű a 
munkaköri alkalmassági vizsgálatra szóló beutalón – melyet a munkáltató tölt ki a 33/1998. 
(VI. 24.) NM rendelet 14. számú mellékletének megfelelően – minden olyan 
egészségkárosító kockázatot megjelölni, amely a munkavállaló tervezett foglalkoztatásának 
teljes időtartama alatt előfordulhat.  

A munkaköri alkalmassági vizsgálatok elvégzése nélkül történő foglalkoztatásra csak a 2010. 
évi LXXV. törvény szerinti egyszerűsített foglalkoztatás esetén van lehetőség, de még ebben 
az esetben is foglalkoztathatósági szakvéleményhez kötött a fiatalkorú és idősödő 
munkavállaló, illetve terhes, nemrégen szült, anyatejet adó nők és szoptató anyák 
foglalkoztatása, továbbá ha járványügyi érdekből kiemelt munkakörben, a jogszabályban 
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meghatározott egészségkárosító kockázatok között, valamint az állat- és 
növényegészségügyre vonatkozó jogszabályban előírtak szerint történik a foglalkoztatás. 

A járványügyi érdekből kiemelt munkaköröket a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 1. számú 
melléklete tartalmazza. Jogszabályban meghatározott egészségkárosító kockázatokat jelent a 
zaj, a rezgés, a vegyi anyagok és termékek (gázok, gőzök, porok) felhasználásával történő 
munkavégzés, a rákkeltő anyagokkal valamint az azbeszt anyagokkal és termékekkel történő 
munkavégzés (beleértve a sík és hullámpala héjazati elemeket) továbbá a biológiai 
kockázatoknak való kitettség. Utóbbi körbe tartoznak a különböző mikroorganizmusok, a 
sejttenyészetek és emberi belső élősdiek, amelyek fertőzést, allergiát vagy mérgezést 
okozhatnak, továbbá azok terjesztői (szúnyog, kullancs stb.). Az állat- és 
növényegészségügyre vonatkozó jogszabályi előírásokat a 2008. évi XLVI törvény és 
végrehajtási rendeletei tartalmazzák. 

A munkaköri alkalmassági vizsgálat elvégzésére illetve a foglalkoztathatósági szakvélemény 
kiállítására foglalkozás-egészségügyi szakorvos jogosult. 

Ellenőrzéseink és a munkavédelmi hatósághoz beküldött munkabaleseti jegyzőkönyvek 
vizsgálata alapján a munkavégzéshez szükséges egyéni védőeszközök biztosítása terén 
tapasztaljuk a legtöbb hiányosságot. Több esetben is előfordult, hogy az önkormányzatok, 
mint a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalók munkáltatói nem, vagy csak 
részben biztosították a munkavégzéshez szükséges egyéni védőeszközöket. Az egyéni 
védőeszköz biztosításának elmulasztását a munkáltatók a foglalkoztatás rövid időtartamával 
indokolták. 

A fentiek szerinti munkáltatói eljárás ellentétes a hatályos jogszabályokkal. A 
munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 42.§ b) pontja szerint, a veszélyforrások 
ellen védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket meg kell határozni, azokkal a munkavállalókat el 
kell látni, használatukra ki kell oktatni és használatukat meg kell követelni.  

Az 1993. évi XCIII. törvény végrehajtására kiadott 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet 3.§ (1) 
bekezdése szerint, amennyiben megelőző műszaki illetve szervezési intézkedésekkel az 
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés nem valósítható meg, a kockázatok 
egészséget nem veszélyeztető mértékűre csökkentése érdekében a munkáltató a 
munkavállalókat a kockázatokkal szemben védelmet nyújtó védőeszközzel látja el és ellenőrzi 
azok rendeltetésszerű használatát.  

Az idézett jogszabályi előírásokból következően a munkáltató csak abban az esetben 
mentesülhet az egyéni védőeszköz biztosításának kötelezettségétől, ha megelőző műszaki 
illetve szervezési intézkedésekkel gondoskodik a biztonságos munkavégzés feltételeiről. 
Önmagában a foglalkoztatás rövid időtartama nem jelent hivatkozási alapot a szükséges 
egyéni védőeszköz biztosításának elmulasztására, mivel a munkavállaló veszélyeztetése rövid 
idejű munkavégzés esetén is fennáll, és ez alatt bármikor bekövetkezhet munkabaleset illetve 
egészségkárosodás. Nem helyettesítheti a szükséges egyéni védőeszközöket a munkavállalók 
munkavédelmi oktatása sem. 

A 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet 1.§ b) pontjában a jogalkotó kifejezetten nevesíti is a 
közhasznú munka végzésére irányuló foglalkoztatást, mint a rendelet hatálya alá tartozó 
tevékenységet. 

Az egyéni védőeszközökhöz kapcsolódóan szükségesnek tartom még megjegyezni, hogy 
azokat a védőeszközöket, amelyeknél megfelelő tisztítással biztosítható, hogy a használatuk 
egészségügyi vagy higiénés kockázatot ne jelentsen több munkavállaló is használhatja. 
Vannak azonban olyan egyéni védőeszközök – jellemzően a védőlábbelik tartoznak e körbe – 
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amelyek használata személyhez kötött. A fentiek miatt a munkáltatónak érdemes gondosan 
mérlegelni - főként a rövid időtartamú közfoglalkoztatás esetén - azt, hogy a munkavállalókat 
milyen munkával bízza meg és a munkavégzésnek milyen egyéni védőeszköz szükséglete 
van. Az egyéni védőeszközök meghatározásába munkabiztonsági és munkaegészségügyi 
szakember bevonása szükséges.  

Fontos tudnivaló, hogy minden egyéni védőeszköznek használati ideje van, melyet a gyártó 
határoz meg. A használati időtartamot az egyéni védőeszközhöz tartozó írásos tájékoztató 
tartalmazza. A használati idő a gyártás időpontjától számítandó, amely magán az egyéni 
védőeszközön kerül feltüntetésre vagy annak kísérő dokumentációja tartalmazza. A használati 
idő lejártát követően az egyéni védőeszköz nem használható, még abban az esetben sem, ha a 
beszerzését követően egyetlen alkalommal sem került sor a használatára (pl. raktárban 
tárolták). Természetesen az egyéni védőeszközt azonnal cserélni kell, ha olyan sérülés vagy 
egyéb károsodás éri, melynek következtében a védelmi képességét elvesztette.  
Hatóságunk a közfoglalkoztatással kapcsolatban néhány fontos munkaügyi tudnivalóra is 
szeretné felhívni a figyelmet, tekintettel arra, hogy ellenőrzéseink/eljárásaink során - melyek 
közérdekű- vagy panaszbejelentésre is indulhatnak! - több esetben tártunk fel 
önkormányzatoknál szabálytalanságot, hiányosságot. A közfoglalkoztatással kapcsolatban 
kiemelendő témakörök: 
 
a) foglalkoztatottak bejelentése, 
b) foglalkoztatottak munkabére, 
c) munkaidő-nyilvántartás vezetése. 
 
a) A kincstári számlavezetés és finanszírozás, a feladatfinanszírozási körbe tartozó 
előirányzatok felhasználása, valamint egyes államháztartási adatszolgáltatások rendjéről 
szóló 46/2009. (XII. 30.) PM rendelet 66. § (4) bekezdésének értelmében az önkormányzatok 
a biztosítottak bejelentését a biztosítás kezdetére vonatkozóan a biztosítási jogviszony első 
napját megelőzően teljesítik a Magyar Államkincstár Megyei Igazgatósága felé. 
Az önkormányzatoknak fenti jogszabályi rendelkezésre kell figyelemmel lenniük a 
közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott munkavállalók vonatkozásában is. Amennyiben a 
helyi önkormányzat fenti adatszolgáltatási kötelezettségének a munkaügyi ellenőrzés 
időpontjáig nem tesz eleget, úgy a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 
(a továbbiakban: Met.) 6/A. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján vele szemben a 
munkaügyi bírság kiszabása kötelező. 
 
b) A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 
megállapításáról szóló 337/201. (XII.27.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerint a teljes 
munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kötelező 
legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2011. január 1-jétől 
havibér alkalmazása esetén 78 000 forint, a (2) bekezdés szerint a legalább középfokú iskolai 
végzettséget, illetőleg középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott 
munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén 2011. január 1-jétől 
havibér alkalmazása esetén 94 000 forint. Természetesen a közfoglalkoztatás esetében is 
vizsgálni kell a foglalkoztatott által betöltött munkakört, illetve ellátott tevékenységet és 
ennek megfelelően kell megállapítani (és megfizetni) a foglalkozatott részére a munkabért. Itt 
szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy amennyiben a munkavállaló által betöltött 
munkakör/ellátott tevékenység valamely jogszabály, vagy a munkáltató előírása alapján 
legalább középfokú végzettséget, vagy középfokú szakképzettséget igényel, úgy a 
munkavállaló részére a munkáltató a garantált bérminimumot köteles megfizetni akkor is, ha 
a munkavállaló az adott szakképesítéssel nem rendelkezik. 



Hírlevél 2011. május (2/2011.) 60 Tolna Megyei Kormányhivatal  

 
c) A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 140/A. § (1) bekezdése szerint 
a munkáltató köteles nyilvántartani a munkavállalók 
a) rendes és rendkívüli munkaidejével, ügyeletével, készenlétével, 
b) szabadságának kiadásával, 
c) egyéb munkaidő-kedvezményével kapcsolatos adatokat. 
A (3) bekezdés szerint az (1) bekezdésben szereplő nyilvántartásból megállapíthatónak kell 
lennie naptári naponként vagy egybefüggő 24 óránként a beosztott, valamint a teljesített 
rendes és rendkívüli munka, továbbá az ügyelet, készenlét kezdő és befejező időpontjának. 
A munkaidő-nyilvántartással szemben támasztott követelmény, hogy valós adatokat 
tartalmazzon és naprakészen, eseményszerűen kerüljön vezetésre. Fontos megjegyezni, hogy 
a nyilvántartás vezetése a munkáltató kötelessége, így a nyilvántartás hiányosságai, hibái 
miatt Hatóságunk minden esetben a munkáltatóval szemben jár el, abban az esetben is, ha a 
munkáltató a munkaidő-nyilvántartás vezetését munkavállalóira bízta. A Met. 6/A. § (1) 
bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a munkaidő-nyilvántartással kapcsolatos jogsértések 
esetén a munkaügyi bírság kiszabása szintén kötelező. 
 
 Weberné dr. Erős Anikó 
 mb. igazgató 
 Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv 

 
 

Fogyasztóvédelmi Felügyelőség tájékoztatói 
 

TÁJÉKOZTATÓ A FOGYASZTÓI PANASZOK INTÉZÉSÉR ŐL 
 
Általános tapasztalat, hogy a kistelepüléseken élők nem a megyeszékhelyeken található 
fogyasztóvédelmi felügyelőségeket, hanem először a helyi önkormányzatokat keresik fel 
tanácsért, ha valamely forgalmazóval, vagy szolgáltatóval szemben panaszuk támad. Jelen 
írás célja, hogy a Tolna Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége segítséget 
nyújtson az önkormányzatoknak abban, hogy a Felügyelőség hatáskörébe mely panaszok 
intézése tartozik, illetve, hogy azok áttételét közvetlenül mely hatóságokhoz intézzék, 
amelyek adott ügyben hatáskörrel rendelkeznek, lerövidítve ezzel az ügyintézési időt. 
 
Bármilyen panaszról legyen is szó, a fogyasztó először, mindig annál a vállalkozásnál 
reklamáljon (célszerű írásban), amellyel szemben vitája támadt. Amennyiben ez nem vezetett 
eredményre, akkor kerüljön sor hatósági eljárás kezdeményezésére. 
 
Az alábbiakban azokat a területeket ismertetjük, melyet a Felügyelőséghez benyújtott 
panaszok a leggyakrabban érintenek.  
 
A vállalkozások panaszügyintézésére vonatkozó szabályok:  
 
A fogyasztóvédelmi törvény rendelkezik részletesen a panaszkezelésről. A törvény 
rendelkezései szerint a szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint 
orvosolni kell. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali 
kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról 
haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, s annak egy másolati példányát a 
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fogyasztónak átadni, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint 
köteles eljárni. 
Az írásbeli panaszt a vállalkozás – törvény eltérő rendelkezése hiányában – harminc napon 
belül köteles írásban megválaszolni. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni 
köteles. A válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, s azt az ellenőrző 
hatóságoknak kérésükre bemutatni. A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a 
fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság 
vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve 
a vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét. 
Írásbeli panasznak minősül, ha a fogyasztó panaszát az üzletben kihelyezett vásárlók 
könyvébe jegyzi be.  
A közüzemi szolgáltatási tevékenységet végző vállalkozás (pl. áramszolgáltató, 
távhőszolgáltató) az írásbeli panaszokat 15 napon belül köteles megválaszolni. 
 
Amennyiben valamely vállalkozás a fogyasztói panaszok kezelése során a fenti szabályokat 
nem tartja be, a Felügyelőség hatáskörébe tartozó jogsértést követ el.  
 
Vonatkozó jogszabályok: 
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény  17/A. § - 17/C. § 
 
 
Közüzemi fogyasztói panaszok: 
Villamos energia 

A villamos energiáról szóló törvény 57. § (3) bekezdésének megfelelően a Felügyelőség 
ellenőrzi a VET-ben, mint külön jogszabályban fogyasztóvédelmi rendelkezésként 
meghatározott szabályok betartását és eljár azok megsértése esetén. Ennek kapcsán a 
fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi az: 
� elszámolásra, 
� számlázásra, 
� díjfizetésre vagy  
� mérésre, valamint  
� a villamosenergia-ellátásból történő, fizetési késedelem miatt végrehajtott 

felfüggesztésre vagy kikapcsolásra, illetve  
� a tartozás rendezését követően a felhasználó ellátásba történő ismételt bekapcsolására 

vonatkozó rendelkezések lakossági fogyasztókkal szembeni megsértését.  

Az elszámolásra, számlázásra, díjfizetésre vagy mérésre vonatkozó, lakossági fogyasztónak 
nem minősülő felhasználók panaszainak kezelésére, valamint a lakossági fogyasztók egyéb 
panasza esetén (pl: szerződés nélküli vételezés, kötbér kiszabása) a Magyar Energia Hivatal 
rendelkezik hatáskörrel.  

Vonatkozó jogszabályok: 
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) 
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.19.) Korm. rendelet (VET Vhr.) 
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Földgáz 

A Felügyelőség földgázszolgáltatást érintő hatáskörét a földgázellátásról szóló törvény 64. §-a 
határozza meg, mely szerint  
� elszámolásra, 
� számlázásra, 
� díjfizetésre, 
� mérésre, 
� földgázellátásból történő, fizetési késedelem miatt végrehajtott felfüggesztésre vagy 

kikapcsolásra, 
� illetve a tartozás rendezését követően a felhasználó ellátásba történő ismételt 

bekapcsolására vonatkozó rendelkezések lakossági fogyasztókkal szembeni 
megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el. 

A nem lakossági fogyasztók panaszai, illetve a lakossági fogyasztók fenti körbe nem tartozó 
egyéb panaszai (pl.: szolgáltató váltás) a Magyar Energia Hivatal hatáskörébe tartoznak. 
 
Mind a villamos energia, mind a földgáz szolgáltatás tekintetében a szolgáltatók 
panaszkezelésére, továbbá ügyfélszolgálatuk működtetésére vonatkozó panaszok esetében 
szintén a fogyasztóvédelmi hatóság jogosult eljárni. 
 
Vonatkozó jogszabályok: 
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (GET)  
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (GET Vhr) 

 
 
Távhőszolgáltatás 

A távhőszolgáltatás keretében a fogyasztóvédelmi felügyelőség  

� a hiteles hőmennyiségmérésre,  
� a fűtési célú és a használati melegvíz-készítés céljára felhasznált hő külön-külön 

meghatározására és számlázására,  
� a szolgáltató vételezési igénybejelentésre 30 napon belül adandó, valamint a 

karbantartásra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének teljesítésére,  
� az Általános Szerződési Feltételek, Üzletszabályzatok hozzáférhetővé tételére,  
� a távhőszolgáltató ügyfélszolgálatának működésére vonatkozó rendelkezések 

lakossági felhasználóval, illetve természetes személy díjfizetővel szembeni 
megsértése esetén jogosult eljárni.  

 
A távhőszolgáltatók további tevékenységének ellenőrzésére a Magyar Energia Hivatal (pl.: 
távhőtermelő működési engedélyében előírt követelmények betartása), illetve illetékes 
települési önkormányzat jegyzője (pl: üzletszabályzatban foglaltak betartása) jogosult. 
 
Vonatkozó jogszabályok: 
A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (Tszt.) 
A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 
15.) Korm. rendelet (Tszt. Vhr) 
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Közműves ivóvízellátás  

A fogyasztóvédelmi felügyelőség e szolgáltatási terület vonatkozásában azt ellenőrizheti 
fogyasztói panasz kapcsán, hogy  

� a szolgáltató a szolgáltatás díjáról szolgáltatási helyenként és időszakonként bocsátott-
e ki számlát, illetőleg  

� a fogyasztói díjtartozás, esetleg előre tervezhető közérdekű tevékenység vagy műszaki 
okból szükséges vízkorlátozásról előzetesen értesítette-e a fogyasztót.  

E közüzemi szolgáltatási terület tekintetében a szolgáltatók panaszkezelésére vonatkozó 
beadványok esetében szintén a fogyasztóvédelmi hatóság jogosult eljárni.  

A hatályos jogszabályi rendelkezések nem rögzítik, hogy mely közigazgatási hatóság 
ellenőrzi és felügyeli a közműves ivóvíz-szolgáltatási tevékenységet, így egyéb panaszokkal a 
fogyasztók közvetlenül a szolgáltatóhoz, illetve elutasítás esetén békéltető testülethez tudnak 
fordulni. 
 

Vonatkozó jogszabályok: 
38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet a közműves ivóvízellátásról és a közműves 
szennyvízelvezetésről  
 
 
Szavatossággal, jótállással kapcsolatos panaszok: 

A fogyasztóvédelmi felügyelőség jogszabályban biztosított hatásköre keretein belül azt 
vizsgálhatja, hogy az adott fogyasztói panasz esetében az ügy intézésére vonatkozó 
előírásokat a vállalkozás betartotta-e. Amennyiben a vállalkozó és a fogyasztó között a 
jótállási, szavatossági igény érvényesítése kapcsán keletkezik szerződéses jogvita (pl. 
kártérítés), az igény érvényesítésére a Békéltető Testület, illetőleg bíróság előtt van mód. 
Szerződésen alapuló fogyasztói jogviták tekintetében a felügyelőségnek nincs hatásköre. 

 
A szavatossággal, jótállással kapcsolatos fogyasztói panaszok kapcsán a Felügyelőség 
hatáskörébe tartozik annak vizsgálata, hogy: 
� a minőségi kifogás bejelentésekor a forgalmazó vett-e fel jegyzőkönyvet, 
� a kötelező jótállás alá tartozó termékek esetében: 

− a jótállási jegy jogszabálynak megfelelő tartalommal rendelkezik-e, nem tartalmaz-e 
megtévesztő, félrevezető tájékoztatást a fogyasztó jogaival, a jótállás érvényesítésével 
kapcsolatban, 

− a jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve a javítószolgálat 
kitöltötte-e a jótállási jegy javításra vonatkozó részét (pl: jótállás új határideje 
feltüntetésre került-e), 

− kijavítás esetén új alkatrész került-e beépítésre a fogyasztási cikkbe. 
 
Vonatkozó jogszabályok: 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.); 
A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló  
2008. évi XLVII. törvény  
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Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló  
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet  
A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről 
szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet 
Az egyes javító - karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. 
(VIII.27.) Korm. rendelet 
A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról szóló 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet 

 
 
Árfeltüntetés, általános kereskedelmi feltételek  

A Felügyelőség ellenőrzi az árfeltüntetés meglétét és megfelelőségét, a nyitvatartási idő 
feltüntetésére, illetve a vásárlók könyve elhelyezésére vonatkozó szabályok megtartását 
kérelemre és közérdekű bejelentésre is. A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a 
figyelmet, melynek orvoslása a közösség érdekét szolgálja. Közérdekű bejelentés alapjául 
szolgálhat például, ha egy üzletben nem tájékoztatják írásban a vásárlókat az eladási és 
egységárakról. 

Vonatkozó jogszabályok: 

2004. évi XXIX. törvény az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes 
törvénymódosításokról szóló törvény (141-143.§ alapján)  
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 14.§  
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (Kertv.) 
 
Kártérítésre vonatkozó panaszok 

A Fogyasztóvédelmi Felügyelőség hatáskörébe nem tartozik, azonban gyakran előfordul, 
hogy egy kérelem arra irányul, hogy a Felügyelőség a fogyasztónak ítéljen meg kártérítést az 
elszenvedett sérelmek miatt. Ilyen esetben a kérelmet a Felügyelőségnek hatáskör hiányában 
érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítania. A kártérítés iránti kérelmek elbírálására polgári 
peres úton bíróság előtt van lehetőség, illetve alternatív vitarendezési fórumként létrehozták a 
békéltető testületeket, melyeket a fogyasztóvédelmi törvény részletesen szabályoz. 

A Békéltető Testület eljárása illetékmentes, célja a fogyasztó és a gazdálkodó szervezet 
közötti vitás ügy (fogyasztói jogvita) egyezségen alapuló rendezésének megkísérlése. Ha nem 
jön létre egyezség, akkor a Békéltető Testület a határozatával dönti el az ügyet. Ennek 
eredménytelensége esetén polgári peres úton bíróság előtti jogérvényesítésnek van helye. A 
fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv. 18. § (1) bekezdése alapján, a békéltető testület 
hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, 
biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás 
minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos 
vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése. 

A fogyasztói szerződéseken alapuló jogvitákban a fogyasztók abban az esetben fordulhatnak a 
megyei kereskedelmi és iparkamarák mellett működő testületekhez, amennyiben a fogyasztó 
megkísérelte az érintett vállalkozással közvetlenül rendezni a vitás ügyet, ám ez 
eredménytelenül zárult.  
 
 
A Felügyelőség gyakorlatában leggyakrabban előforduló más szerv hatáskörébe tartozó 
panaszok az alábbiak:  
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Elektronikus hírközlési szolgáltatással (telefon, televízió, internet) kapcsolatos panaszok 
 
Az elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal kapcsolatban a Felügyelőség csak akkor tud 
eljárást kezdeményezni, ha a szolgáltató a panasz kezelése során nem a vonatkozó jogszabályi 
előírásoknak megfelelően járt el. (Pl.: 30 napon belül írásban nem válaszolta meg a fogyasztó 
írásbeli panaszát.) 
 
Amennyiben a szolgáltatás minőségével (pl. kimaradó szolgáltatás, hibaelhárítás) kapcsolatos 
panasza van a fogyasztónak, úgy azzal a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz fordulhat.  
 
Amennyiben a hírközlési szolgáltató valamely intézkedése vagy annak elmulasztása kapcsán 
érte sérelem a fogyasztót, úgy bejelentéssel élhet a Média és Hírközlési biztosnál. A 
Biztosnak a törvény lehetőséget ad, hogy felhívja a szolgáltatót az elektronikus hírközlésre 
vonatkozó szabály, illetve előfizetői szerződés megsértésének megszüntetésére, illetve 
intézkedés megtételére.  
 
Pénzügyi szervezetekkel, biztosítókkal kapcsolatos fogyasztói panaszok 

A következő pénzügyi szervezeteket, biztosítókat és azok tevékenységét a Pénzügyi 
Szervezetek Állami Felügyelete felügyeli: 

� bank, és más a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. 
törvény hatálya alá tartozó vállalkozás  

� jelzálog hitelintézet  
� lakástakarékpénztár  
� biztosító, viszontbiztosító  
� magánnyugdíjpénztár, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár  
� befektetési vállalkozó  
� befektetési alap, tőzsde, és más a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény hatálya alá 

tartozó vállalkozás  
� elektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézet  

A fenti társaságok tevékenységével (reklámok kivételével) kapcsolatban a fogyasztóvédelmi 
felügyelőségnek nincs hatásköre eljárni. 
 
Élelmiszerek minőségével kapcsolatos panaszok 
 
Hatáskörrel a Tolna Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 
Igazgatósága rendelkezik. 
 
 
A hatáskörünkbe nem tartozó fogyasztói panaszok esetében is tájékoztatást tud nyújtani a 
Felügyelőség a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekről, a fogyasztó jogairól és 
kötelezettségeiről. Tehát bárki, bármilyen kérdéssel fordulhat a Felügyelőséghez 
tájékoztatásért, akár telefonon, akár személyesen vagy írásban, állunk a fogyasztók 
rendelkezésére és lehetőségeinkhez mérten igyekszünk segíteni. 
 
 
 Foltin Gyula 
 mb. felügyelőség vezető 
 Fogyasztóvédelmi Felügyelőség 
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Közlekedési felügyelőség tájékoztatói 
 

KÖZÚTI GÉPKOCSIK FORGALOMBA HELYEZÉSE  

/EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBÓL/ 

A Közlekedési Felügyelőségeknél egyre több honfitársunk érdeklődik, hogy a V963 számú 
okmány birtokában szeretné járművét Magyarországon forgalomba helyeztetni. A KEK KH-
tól kapott információ szerint, ez az okmányt sérült járműre kerül kiadásra az Egyesült 
Királyságban, melyet a biztosítók forgalomból kivontnak nyilvánítanak, vagy töröttnek 
minősítenek az alvázban bekövetkezett sérülés miatt. A V963 számú okmány kiadásakor az 
Egyesült Királyságban a DVLA Hatóság bevonja a sérült jármű V5C papírját (forgalmi 
engedély). A V963 számú okmány birtokában lévő jármű tulajdonosa az Egyesült 
Királyságban a jármű javítását követően eredetiség vizsgálatra bemutatja, s amennyiben a 
jármű az előírt feltételeknek megfelel, úgy ismét kiállítják számára a V5C számú forgalmi 
engedélyt, vagy a V561 számú kiviteli engedélyt, mely alapján Magyarországon is 
forgalomba helyezhető a jármű. 

Az eredetiség vizsgálatot a Jármű és Üzemeltető Szolgáltatások Ügynöksége (VOSA) végzi 
azért, hogy megállapítsa a jármű azonos-e a balesetben károsodott járművel. 
 

A SZEMÉLYGÉPKOCSI ABLAKAINAK FÓLIÁVAL TÖRTÉN Ő ELLÁTÁSA 
 

A személygépkocsi üvegei az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM számú rendelet 21.§ (1) 
bekezdésében foglaltak alapján jóváhagyásra kötelezettek. A jelenleg újonnan forgalomba 
helyezett személygépkocsik üvegei gyárilag színezettek, így a gépjármű mellső ablaküvegei 
fóliával tovább már nem árnyékolhatók. Az árnyékolás céljára kizárólag gépjárművek 
számára minősített, jóváhagyási engedéllyel rendelkező fólia használható. 

Az üvegek fényáteresztő-képességét a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM számú rendelet 97. § (7) 
bekezdése szabályozza, melyet a műszaki vizsgálatkor az eljáró műszaki vizsgabiztosok a 
rendelkezésre álló műszerekkel mérnek, és a mérési engedélyt, illetve a fólia jóváhagyási 
engedélyét a műszaki vizsga programban (KÖKIR) rögzítik. 

A vizsgálat eredménye és jóváhagyási engedély megléte a programból bármikor 
visszaellenőrizhető. 
 
 Baumann Péter 
 szakigazgatási szerv vezető 
 Közlekedési Felügyelőség 

 
Igazságügyi Szolgálat figyelemfelhívása 

A Tolna Megyei Kormányhivatal Igazságügyi szolgálata eddigi címéről (7100 Szekszárd, 
Augusz I. u. 9-11. szám) 2011. május 30. napjával 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 85-87. szám 
alá költözik.  
 
       Dr. Bíró Gyula 
        mb. igazgató 
          Igazságügyi Szolgálat 
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III. FEJEZET 

A TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATALON KÍVÜLI  

MEGYEI SZERVEK TÁJÉKOZTATÓI 

Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatója  

 
NÉPSZÁMLÁLÁS 

 
Magyarország 15. népszámlálására 2011. október 1-je és október 31-e között kerül sor. 
(Pótösszeírás: november 1. – november 8.) 
 
A végrehajtás módja a korábbi népszámlálásokhoz képest megváltozik. Az 
adatszolgáltatóknak módjukban áll választani az  
- internetes, 
- papíralapú önkitöltés, 
- hagyományos összeírókkal lebonyolított interjú típusú adatfelvétel közül. 

 
Az önkormányzatok által megbízott összeírók szeptember utolsó napjaiban adatszolgáltatói 
csomagokat kézbesítenek ki minden körzetbe sorolt lakcímre. Ebben tájékoztatjuk a 
lakosságot a népszámlálási kérdőívek kitöltésének fent említett lehetőségeiről. Az internetet 
és az önkitöltést választó háztartásoknak október 16-ig van lehetőségük adatszolgáltatási 
kötelezettségüket megtenni. Ha ezen időpontig ez nem történik meg, akkor az összeírónak 
végre kell hajtania az interjú típusú felvételt. 
 
Az összeírás szervezete: 
 
A végrehajtás szereplőinek feladatai a népszámlálási törvényben / 2009. évi CXXXIX. Tv./ és 
a végrehajtásról szóló kormányrendeletben /305/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet/ rögzített 
felelősségi renden és munkamegosztáson alapulnak.  

 

1. A KSH feladata a népszámlálás előkészítésével és az adatfelvétel végrehajtásával 
kapcsolatos    feladatok szakmai irányítása. 
A KSH elnöke megyei felelőst nevezett ki, aki szervezi az adatfelvétel végrehajtásának 
előkészítését, irányítja a végrehajtást, a területfelelősök munkáját, valamint kapcsolatot tart a 
megyei közigazgatási népszámlálási felelőssel. 
Tolna megyében Pintérné Grósz Dojna a KSH Szekszárdi osztályának munkatársa a megyei 
népszámlálási felelős. 
 
A KSH a szakmai szempontok érvényesítését a területfelelősi hálózaton keresztül biztosítja. A 
településeken a KSH-t a területfelelős képviseli. A területfelelős szoros kapcsolatot tart fenn 
a települési népszámlálási felelőssel (jegyzővel). A területfelelősök feladata a felülvizsgálói 
hálózat megszervezése, munkájának támogatása, ellenőrzése, a számlálóbiztosok munkájának 
szakmai felügyelete együttműködve a települési népszámlálási felelőssel. 
 
Az ellenőrzési hierarchia következő szereplője a felülvizsgáló, aki a számlálóbiztosok 
munkáját közvetlenül irányítja, ellenőrzi, támogatja. Feladata a beérkezett kérdőívek 
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minőségének értékelése, érkeztetése, az elektronikus monitoring rendszer által kért 
információk rögzítése. Felülvizsgálóval megbízási szerződést a KSH köt.  
 
2. A megyei Kormányhivatal  vezetője az összeírás időszakára megyei közigazgatási 
népszámlálási felelőst nevezett ki. Feladata az adatfelvétel törvényes lefolyásának 
ellenőrzése, szoros együttműködésben a KSH megyei felelősével.  
Tolna megyében a közigazgatási népszámlálási felelős Simonits Ágnes a Tolna Megyei 
Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály főosztályvezető-
helyettese. 
 
3. A népszámlálás helyi előkészítéséről és az adatfelvétel végrehajtásáról a települési 
önkormányzat jegyzője, mint települési népszámlálási felelős gondoskodik. Nagyobb 
települések esetén munkáját segítik a népszámlálási előadó és/vagy népszámlálási ügyintézők. 
A települési népszámlálási felelős feladata a KSH által kialakított számlálókörzetek 
véglegesítése, az adott településen a szükséges számlálóbiztosi létszámról való gondoskodás, 
a végrehajtás technikai feltételeinek biztosítása, az összeírás előrehaladásának felügyelete, az 
adatszolgáltatók által jelzett problémák kezelése, a pótösszeírás megszervezése. A 
népszámlálás előkészítése és végrehajtása során a települési népszámlálási felelős 
együttműködik a KSH területfelelősével. 
 
A számlálóbiztos feladata az adatszolgáltatók tájékoztatása, az interjúk lebonyolítása, az 
önkitöltők papírkérdőíveinek összegyűjtése, a címek pontosítása. Munkáját közvetlenül a 
felülvizsgáló irányítja, ellenőrzi. Megbízási szerződést a számlálóbiztosokkal a polgármesteri 
hivatal, jegyzőség, körjegyzőség köt.  
 
A kiemelt intézetek (Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek által fenntartott intézetek) 
esetében az intézetvezető felelős az intézetben lakók összeírásának végrehajtásáért, 
együttműködve az adott település jegyzőjével. 
 
 
A népszámlálási feladat nagyságát jól tükrözik az alábbi, Tolna megyére vonatkozó 
számok : 
Az összeírandó címek becsült száma alapján a megyében a 109 településen  mintegy 
99 000 címet és közel 234 000 személyt kell összeírniuk a számlálóbiztosoknak.  
 

Az összeírandó címek becsült száma  
 

Lakásállomány 
(2010) 

Lakott egyéb 
lakóegység 

(2001) 

Intézetek száma 
(2001) 

Összeírandó 
címek becsült 
száma (2011) 

98 723 86 177 98 986 
 
 

A számlálókörzetek becsült száma  
 

Belterületi Külterületi Intézeti Hajléktalan Számlálókörzetek 
összesen 

767 118 177 109 1171 
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A népszámlálás végrehajtóinak becsült száma 
 

Számlálóbiztosok száma Felülvizsgálók 
855 171 

 
 
A népszámlálási számlálókörzetek kialakítása és a hozzátartozó címek körzetesítése 
folyamatban van, melyet a Központi Statisztikai Hivatal munkatársaiból álló területfelelősi 
hálózat végez el. A körzetek pontosításához a KSH területfelelősei felveszik a kapcsolatot a 
települési népszámlálási felelősökkel (jegyzőkkel). 
A KSH kéri, hogy a  következő időszakban a hiteles számlálókörzetek kialakítása érdekében 
lehetőség szerint mellőzzék a településeken a  közterületek névváltoztatását, valamint a 
meglévő házszámok átszámozását a népszámlálási időszak (2011. október 31.) végéig.  
A számlálókörzeteket - melyeket a KSH népszámlálásért felelős szakemberei küldenek meg - 
a települések népszámlálási felelőse, a (kör)jegyző fogja hitelesíteni, véglegesíteni, ami 
egyben a számlálókörzetek lezárását is jelenti. A körzetesítési feladat, valamint a 
számlálókörzetek jóváhagyása 2011. május 15-e és június 23-a között kerül végrehajtásra. 
Ezt követően kezdődhet meg a számlálóbiztosok szervezése, amely a települési népszámlálási 
felelős (jegyző/körjegyző) feladata és hatásköre. 

 

Feladatok  A feladat elvégzésének 
határideje, időtartama 

Megjegyzés 

A település (körjegyzőségek) 
körzeteinek jóváhagyása, 
elfogadása 

 
2011. június 23-ig 

A KSH Szekszárdi 
osztálya küldi 

Az elfogadott körzetek 
számának megfelelően 
összeírók toborzása 

 
2011. július 29-ig 

 

 
Az összeírók körzethez 
rendelése 

 
2011. július 29-ig. 

Az összerendelést kérjük 
megküldeni a KSH 
Szekszárdi osztályának. 

A település (körjegyzőség) 
körzeteinek összecsomagolt 
nyomtatványainak fogadása, 
elhelyezése vízmentes, 
biztonságosan zárható helyen. 

 
 
2011. augusztus 31-ig 

 
A kiszállítás előtt 
értesítést küld az ezzel 
megbízott cég. 
 

Körjegyzőségek esetén 
minden, a körjegyzőséghez 
tartozó településre a körzet-
csomagok átszállítása 

 
 
2011. szeptember 9. 

 

Megbízási/vállalkozási 
szerződés megkötése az 
összeírókkal 

 
2011.szeptember 23. 

 

Körzetcsomagok átadása az 
oktatáson részt vett összeírók 
részére  

 
2011. szeptember 26-29. 

 

A településeken jelenlevő 
média segítségével tájékoztatás 
végzése 

 
2011. szeptember 1-október 31. 

A KSH segítséget nyújt a 
tájékoztatásban. 
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A KSH által üzemeltetett 
monitoring rendszer 
segítségével figyelemmel kell 
kísérni településenként az 
összeírás időarányos teljesítést. 

 
 
2011. október 1-31. 

 
Szükség szerint be kell 
avatkozni. 

A Népszámlálás ideje alatt a 
megtagadók kezelése. 
Minden településen biztosítani 
kell, hogy a Polgármesteri 
hivatalokban fel tudják venni 
az adatokat (pótösszeírás ideje 
alatt is). 

 
 
2011.október 1-november 8. 

 
Tartalék kérdőíveket 
biztosítunk. 

Pénzügyi elszámolás 
elkészítése 

2011. december 15-ig Külön ütemterv szerint 

 

A népszámlálás előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos aktuális feladatokról, 
szándékaink szerint, többek között e hírlevél útján is folyamatosan tájékoztatjuk  a települési 
népszámlálási felelősöket. A Központi Statisztikai Hivatal Szekszárdi osztályának 
népszámlálási felelőse, Pintérné Grósz Dojna pedig készséggel ad felvilágosítást és szakmai 
segítséget a  74- 511-020-as telefonszámon a népszámlálási feladatok elvégzéséhez. 

 

 Konstanzerné Nübl Erzsébet 
 osztályvezető 
 KSH Pécsi Igazgatósága Szekszárdi Osztály 
 

 

Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

 
ZENÉS, TÁNCOS SZÓRAKOZÓHELYEK SORON KÍVÜLI ELLEN ŐRZÉSE 

 
A Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságok a 
társszervekkel 2011. január 22.-e óta Tolna Megye területén 42 esetben hajtottak végre cél 
ellenőrzést a zenés, táncos szórakozóhelyeken. A végrehajtott cél ellenőrzéseken az 
alábbiakat tapasztaltuk::  

- Az ellenőrzést végzők 8 esetben nem találtak tűzvédelmi szabálytalanságot. 

- Utóellenőrzésre 5 alkalommal került sor. 4 létesítménynél megszüntették a 
hiányosságokat az utóellenőrzés időpontjáig, 1 létesítménynél folyamatban van a 
feltárt hiányosságok megszüntetése.     

- A település jegyzője által kiadott működési engedélyben a létesítményben 
tartózkodhatók maximális létszáma kevés (10) esetben volt meghatározva. Azoknál a 
létesítményeknél ahol meg van határozva a szórakozóhelyen tartózkodhatók 
maximális létszáma, ott csak becsléssel lett megállapítva, pontos számítások nem 
készültek. 

- Menekülési irányjelző biztonsági jel 19 létesítménynél nem volt megfelelően kiépítve, 
az utánvilágító, vagy világító biztonsági jelek nem voltak felszerelve.  
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- Tűzvédelmi Szabályzattal 19, Tűzriadó Tervvel 15, munkavállalókra vonatkozó 
időszakos és ismétlődő Tűzvédelmi Oktatással 12, szórakozóhely nem rendelkezett. 

- A készenlétben tartott tűzoltó készülék 14 létesítménynél nem volt megfelelő. Több 
létesítménynél a tűzoltó készülék megjelöléséhez hiányozott az utánvilágító vagy 
világító biztonsági jel. 2 létesítménynél a tűzoltó készülék nem állt rendelkezésre. 1 
létesítménynél a fali tűzcsapok időszakos felülvizsgálatát nem végezték el.  

- 2 létesítménynél a kiürítésre számításba vett kijáratok zárva voltak. 

- 3 létesítménynél a kiürítésre figyelembe vett útvonal burkolata éghető anyagból 
készült. 

- Az ellenőrzések következtében 5 esetben tűzvédelmi bírság került kiszabásra.  17 
esetben hatósági felhívás került kiadásra 

- Szórakozóhely bezáratására a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságok, és a 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság által tett intézkedések miatt nem került sor. 

- „A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről” szóló 
23/2011. (III.08.) Kormányrendelet alapján szabályozott „rendezvénytartási engedély” 
kérelmet ez idáig nem nyújtottak be igazgatóságomhoz és a Hivatásos Önkormányzati 
Tűzoltóságokhoz. 

- Az ellenőrzést végző társ hatóságokkal az együttműködés minden esetben 
kifogástalan, problémák nem merültek fel.  

 
Az illetékes tűzoltóságok a feltárt hibákról minden esetben jegyzőkönyvet vettek fel, és 
megkezdték a hibák mértékének megfelelő szankciók kiszabását. Az ellenőrzéseket a 
továbbiakban is közösen folytatjuk a rendőrséggel és a társ hatóságokkal. 

 

 
 
 

GÁZCSERE TELEPEK SORON KÍVÜLI ELLEN ŐRZÉSE 

 

A BM OKF Főigazgató utasítása alapján, a Tolna megyében gázforgalmazással foglalkozó, 
bejelentett, engedéllyel tevékenykedő vagy a tudomásunkra jutó estlegesen engedély nélkül 
működő - cégek telephelyeinek ellenőrzését végezzük. Ellenőrzéseinket elsősorban az 
illetékes tűzoltósággal közösen hajtjuk végre, azonban szükség esetén a Vámhatóság, és 
Bányakapitányság munkatársai is bekapcsolódnak. 

A települések jegyzőitől kapott adatok, valamint a társhatóságok és a gázforgalmazók 
információi alapján Tolna megyében jelenleg 466 db gázcseretelep működik engedéllyel.  

2011. április 11-e óta összesen 49 telephely megtekintésére került sor az alábbi elosztásban: 

- Bonyhád HÖT illetékességi területén 11 th 
- Tamási HÖT illetékességi területén 9 th 
- Paks HÖT illetékességi területén 11 th 
- Szekszárd HÖT illetékességi területén 14 th 
- Dombóvár HÖT illetékességi területén 4 th 
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A 49 ellenőrzött telephelyen összesen 1770 db töltött állapotú, és 1849 db üres gázpalack volt 
előtalálható vegyesen 11,5 kg-os, 23 kg-os és motorikusgáz (12 kg-os) palackos 
kiszerelésben. 

Összesen 122 hiba került feltárásra, melyek nagy része egy – egy telephely esetében a 
tűzvédelmi szabálytalanságok együttes meglétéből adódik. A 49 telephelyből 40 esetben 
tapasztalt tűzvédelmi szabálytalanságot a jelen levő HÖT munkatársa, melyek kapcsán 
további intézkedéseket – szignalizáció, bírság kiszabása – foganatosítanak a mulasztás 
mértékétől függően. 

18 esetben tártuk fel, hogy a telephely gázpalack forgalmazásra, illetve palackos gáz 
mozgóbolt árusítására vonatkozó semmiféle engedéllyel nem rendelkezik, és a település 
szerint illetékes jegyző felé a tevékenységről a szükséges bejelentési kötelezettségüknek 
egyáltalán nem tettek eleget, azonban a tevékenységet már évek óta végzik. 

A katasztrófavédelem hatáskörébe tartozó szempontok vizsgálata során szignalizációval négy 
telephely esetében élünk, ahol a telephelyen levő veszélyes áru szállítására használt jármű 
vizsgálata során kerültek feltárásra mulasztások:  

- a fuvarokmányok tartalma nem megfelelő,  
- a rakományrögzítés nem megoldott,  
- a tűzoltó készülék készenlétben tartása nem felel meg a jogszabályi előírásoknak. 

Az ellenőrzéseinket kiemelt feladatként kezeljük, és fokozott mértékben hajtjuk végre 
továbbra is. Hatóságunk tapasztalata szerint, a települések jegyzői az illetékességi területükön 
palackos gáz forgalmazására, cseretelep működésére vonatkozó engedéllyel rendelkező 
telephelyek megadására irányuló megkereséseinknek csak nehezen, hosszú idő elteltével, 
vagy egyáltalán nem tettek eleget. Az eddigi ellenőrzéseink azt mutatják, hogy a 
nyilvántartásokban szereplő telephelyek jó része már megszűnt, azonban a tevékenység 
megszüntetését az érintettek nem jelentették be, illetve nagyon sok telephely engedély nélkül 
működik több éve, az önkormányzatok tudta nélkül.  

Az adataink naprakészen tartását, valamint a palackos gáz forgalmazásával kapcsolatos 
tevékenységek okozta veszélyeztetettség mértékének csökkentését, a lakosság védelmét 
nagymértékben segítené a 210/2009. (IX.29.) Korm.rendelet 6.§ (1) bekezdésében a jegyzők 
részére előírt nyilvántartások megléte, folyamatos pontosítása és nyilvánossá tétele. 

 
 
 Mácsai Antal 
 mk pv. ezredes 
 Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója 


