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Bizalmon alapuló közigazgatási rendszert szeretne kiépíteni a kormányzat Magyarországon, 

amelynek egyik vezérelve az, hogy ahol az államnak nem kell feltétlenül beavatkoznia, ott ne is 

tegye meg – jelentette ki a Magyar Időknek Tuzson Bence közszolgáltatásokért felelős államtitkár. 

Hozzátette: a gazdasági és a családbarát szempontok mellett a hivatal tevékenységének a nemzeti 

kultúra megerősítése is irányt szab. 

 

Nemzetközi viszonylatban is rövidnek számít az átlagosan 15-30 perces várakozási idő a 

kormányablakokban, így ezen a területen nemcsak a korábban – 10-15 éve – Magyarországon 

jellemző ügyintézési gyakorlathoz képest tettünk nagy előrelépést, hanem még Ausztriát is 

megelőzzük. Nemrégiben az osztrák kollégákkal folytattam tapasztalatcserét, és Bécsben nagy 

érdeklődéssel fogadták, amit kormányablak témában elértünk – jelentette ki a Magyar Időknek 

Tuzson Bence. 

 

A közszolgáltatásokért felelős államtitkár szintén jelentős eredményként emelte ki a területi 

közigazgatásban megvalósított átalakításokat, köztük azt, hogy a vidéki kormányablakokban 

ugyanazt az egységes arculatú és minőségű szolgáltatást kapják az ügyfelek, mint példádul 

Budapest belvárosában. Hozzátette: a vidékiek ügyintézését számottevően megkönnyíti a 

kormányablakbusz-program. 

 

– Fontosnak tartjuk, ha Magyarországon valaki vidéken születik, és ott is szeretné élni az életét, 

akkor ne érezze, hogy sokkal nehezebb számára az élet. Jelenleg 11 kormányablakbusz működik, 

jövőre újabb tízet állítunk üzembe, s távolabbi célunk, hogy az egész ország területét lefedjük ezzel 

a szolgáltatással – hangsúlyozta Tuzson Bence. 



 

  

Az államtitkár arra is kitért: ki akarják vezetni azt a több évtizedes közigazgatási gyakorlatot, amely 

abból indul ki, hogy az emberek át akarják hágni a szabályokat. 

 

– Bizalmon alapuló szisztémát szeretnénk kiépíteni, s ez a szemlélet tükröződik az – eddigi 

tapasztalatok alapján megfelelően működő – új építési rendszer számos elemében. Sok esetben 

lehetséges engedélyeztetés nélkül, mindössze bejelentési kötelezettséggel építeni, és a jövőben 

tovább szeretnénk szélesíteni a magyarok lehetőségeit arra, hogy élhessenek építési jogaikkal. A 

nagyjából két és fél ezer-féle ügytípusból hétszázat azonosítottunk, ahol szeretnénk tovább lépni 

az egyszerűsítés, az összevonás vagy éppen a megszüntetés irányába – fejtette ki a politikus, 

hangsúlyozva: versenyképességi kérdés is, hogy ahol az államnak nem kell feltétlenül 

beavatkoznia, ott ne is tegye meg. 

 

– A kormányzat alapvető célja, hogy Magyarország Európa egyik legélhetőbb országává váljon 

2030-ra, s ebben fontos szerepe van az építészetnek is, hiszen egy adott kor arculatát az épületek 

jelentős mértékben meghatározzák. A helyi szinten felhalmozódott tudást az oktatásban – az 

építészképzésben – is szeretnénk megjeleníteni, és tájjellegű elemekkel is gazdagítanánk a 

modern magyar építészetet – sorolta Tuzson Bence, hozzátéve: a Magyar falu programhoz 

kapcsolódva népi építészeti és génmentési programokat is indítanak. 

 

– Nemrég fogadtuk el a településrendezési törvényt, amely meghatározza azokat a kereteket, 

amelyek alapján Magyarországot tovább lehet fejleszteni – közölte az államtitkár, aki 

előrelépésként értékelte, hogy önkormányzati szinten elkészültek a különböző településkép-

védelmi rendeletek. – A helyi közösségek feldolgozhatják a saját településük múltját, és 

meghatározhatják azokat az építészeti elemeket, amelyeket alkalmazhatónak ítélnek, vagy amiket 

kizárnának – húzta alá Tuzson Bence. 

 

A néhány éve indult Nemzeti kastély- és várprogrammal kapcsolatban az államtitkár azt 

hangsúlyozta: nem a múltnak egy megfagyott pillanatát, „térdig érő romokat” szeretnének 

bemutatni, hanem élő állapotot, s szavai szerint erre a szemléletváltásra van szükség a 

műemlékvédelem teljes területén. Mint mondta, a sokat kritizált füzéri vár felújítása is jó példája 

annak, hogyan lehet megmutatni: Magyarország nem a romok és a kudarc országa, hanem a 

jövőé. 

 

– Erről szól a diósgyőri vár megújítása is, és tervezzük, hogy a jövőben a visegrádi palota és a 

fellegvár megújításával is foglalkozunk – sorolta a politikus. Hozzátette: a programban jelenleg 19 

vár és 20 kastély szerepel, de – több évtizedes távlatban – szeretnék hazánk teljes kastély- és 

várvagyonát – legalábbis amelyeknek a nemzet történelme szempontjából kiemelt jelentősége van 

– a közhasznú Nemzeti örökségfejlesztő Kft. gondozásába vonni és a fenti szempontok mentén 

fejleszteni. Az államtitkár kiemelte: a gazdasági és a családbarát szempontok mellett a hivatala 

tevékenységének a nemzeti kultúra megerősítése is irányt szab. 

 

– A kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra 

meg újra meg nem szerzi magának – idézte Tuzson Bence Kodály Zoltán szavait. 

 

Forrás: Magyar Idők 



 

  
 

 

 

A NAV ügyfélszolgálatok kormányablakokba történő integrálása egy fontos lépés volt a szolgáltató 

állam megvalósításában, melynek célja a bürokrácia csökkentése mellett a gyors, hatékony 

ügyintézés. Jelenleg Tolna megye 4 járásában (Bonyhádi, Paksi, Tamási és Tolnai járás) van 

lehetőség adóügyek kormányablakokban történő intézésére. 

 

A Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala által működtetett kormányablakban 

hosszabb idő óta lehetősége van az ügyfeleknek arra, hogy az ott üzemeltetett postai szolgáltató 

ponton fizethessék be az egyes készpénz-átutalási megbízásaikat. 

 

A Tolna Megyei Kormányhivatal ezt a jól bevált gyakorlatot régóta szerette volna kiterjeszteni a 

többi Járási Hivatal által működtetett kormányablakra is, melynek érdekében a Miniszterelnökség 

közreműködésével tárgyalásokat kezdeményezett a Magyar Posta Zrt-vel. 

 

Az egyeztetés eredményeként valamennyi járásszékhely településén található, valamint a 

simontornyai kormányablakban postai szolgáltató pont került kialakításra. Így 2018. március 

1. napjától, valamint a simontornyai kormányablak megnyitása óta, ott is lehetőség van a 

készpénz-átutalási megbízások kormányablakban történő befizetésére, az ügyfélbarát 

közigazgatás keretén belül, az ügyek gyorsabb, egy helyen történő elintézése érdekében.  

 

A postapontokon a kormányablakok által kibocsátott, illetve az integrált NAV ügyfélszolgálat által 

kiadott készpénz-átutalási megbízások befogadására van lehetőség. 

 

A kormányablakokban található postapontok nyitva tartása a Posta által megadott járati rendhez 

igazítva a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. MNB rendelet szabályainak figyelembe 

vételével került meghatározásra. 

 

Bővebb információ a Tolna Megyei Kormányhivatal honlapján: 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna/hirdetmenyek/tolna-megyei-kormanyhivatal-kormanyablakai-

2018, valamint a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna/hirdetmenyek/tolna-megyei-

kormanyhivatal-nav-ugyfelfogadas oldalain olvasható.  

 

 

 

 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna/hirdetmenyek/tolna-megyei-kormanyhivatal-kormanyablakai-2018
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna/hirdetmenyek/tolna-megyei-kormanyhivatal-kormanyablakai-2018
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna/hirdetmenyek/tolna-megyei-kormanyhivatal-nav-ugyfelfogadas
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna/hirdetmenyek/tolna-megyei-kormanyhivatal-nav-ugyfelfogadas


 

  

 

 

 

 

 

2018. december 27-én a Magyar Közlöny 2018. évi 212. számában kihirdetésre került a mező- és 

erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényt (a továbbiakban: Földforgalmi 

törvény), illetve a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel 

összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvényt (a 

továbbiakban: Fétv.) is módosító 2018. évi CXXXVI. törvény, mely 2019. január 11. napján lépett 

hatályba. 

 

A legfontosabbnak tartott, ügyfeleinket érintő változások röviden az alábbiak szerint foglalhatók 

össze: 

 

1. A helyben lakó szomszéd fogalmának átdolgozása: ezentúl akkor is érvényesíthető a jogcím, ha 

a jogosult a szomszédos település vonatkozásában minősül csupán helyben lakónak.  

 

Példa.: Tolnán fekszik a föld, van szomszédos földrészlet a vevő tulajdonában/használatában, de a 

vevő Faddon lakik életvitelszerűen. Eddig ez a konstrukció nem felelt meg a helyben lakó 

szomszéd fogalmának, a módosítást követően azonban így is gyakorolható az 

elővásárlási/előhaszonbérleti jog. 

 

2. Az állattartó telep üzemeltetőjét megillető elővásárlási/előhaszonbérleti jogcím átalakítása. 

 

- elővásárlási jog: már csak helyben lakó földműves hivatkozhat rá, a joggyakorlást megelőzően 

legalább 3 éve kell az állattartó telepet üzemeltetni, művelési áganként eltérő, hogy mely 

állatfajokat lehet figyelembe venni az állatsűrűség számításnál. A jogcím a helyben lakó 

szomszédot követő ranghelyen érvényesíthető.  

 

 - előhaszonbérleti jog: a joggyakorlást  megelőzően legalább 3 éve kell az állattartó telepet 

üzemeltetni, művelési áganként eltérő, hogy mely állatfajokat lehet figyelembe venni az 

állatsűrűség számításnál. A jogcím immáron a volt haszonbérlővel megegyező ranghelyen 

érvényesíthető.  

 

3. Az állattartókkal (továbbá földrajzi árujelzéssel, eredet megjelöléssel ellátott termékek 

előállításával foglalkozókkal, ill. ökológiai gazdálkodókkal) egy szinten álló új 

elővásárlási/előhaszonbérleti jogcímek bevezetése:  

 



 

  

- kert, szőlő, gyümölcsös esetében a helyben lakó földműves (haszonbérlet esetében helybeli 

illetőségű mezőgazdasági termelőszervezet is), akinek célja kertészeti tevékenység folytatásához 

szükséges terület biztosítása;  

 

- szántó esetében a helyben lakó földműves (haszonbérlet esetében helybeli illetőségű 

mezőgazdasági termelőszervezet is), akinek célja vetőmag/szaporítóanyag előállításához 

szükséges terület biztosítása.  

 

4. A mezőgazdasági igazgatási szervnek ezentúl a csereszerződések hatósági jóváhagyása 

esetén is be kell szereznie a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (a továbbiakban: NAK) 

állásfoglalását. Ha a NAK valamely/bármely cserélő fél vonatkozásában nem támogatja a jogügylet 

hatósági jóváhagyását, úgy a csereszerződés hatósági jóváhagyásának megtagadásáról kell 

döntést hozni. 

 

5. A NAK vizsgálati köre jelentősen bővül, ezentúl 30 napja van meghozni az állásfoglalást a 

korábbi 15 nap helyett. Az állásfoglalás elleni kifogás intézménye megszűnik, jogorvoslattal 

kizárólag a mezőgazdasági igazgatási szerv döntése elleni indított közigazgatási perben lehet élni. 

Így a települési önkormányzat a szerződések kifüggesztését követően az eljárás további 

szakaszában nem vesz részt. 

 

6. A feles bérlet és részesművelés lehetősége a továbbiakban megszűnik. A módosítás hatályba 

lépésétől (2019. január 11.) ilyen szerződés nem köthető, nem hagyható jóvá és nem is jelenthető 

be földhasználati nyilvántartásba. Azaz 2019. január 10-én lehet utoljára kötni feles bérleti, illetve 

szerződést, amit aláírástól számított 8 napon belül jóváhagyásra be is kell nyújtani. A jóváhagyott 

szerződéseket hivatalból még át lehet vezetni a földhasználati nyilvántartásban. A fennálló feles 

bérleti/részesművelési szerződések lejárati idejét 2019. január 11-től hosszabbítani már nem lehet, 

e szerződések a törvény erejénél fogva (ha addig nem vesztették hatályukat) 2028. december 31. 

napjával megszűnnek. 

 

7. Új intézményként megjelenik a vételi jog lehetősége a soron következő elővásárlási jogosult 

(vagy szerződés szerinti vevő), illetve az állam részére, ha a földtulajdonos (akivel a 

mezőgazdasági igazgatási szerv a jogügyletet jóváhagyta) bírság kiszabását követően sem tesz 

eleget a vállalt kötelezettségeinek.  

 

8. A termőföld ingatlanokra alapított vételi jog gyakorlása (érvényesítése) esetén is kell a 

mezőgazdasági igazgatási szerv hatósági jóváhagyása a jogosult tulajdonjogának ingatlan-

nyilvántartásba történő bejegyzését megelőzően. 

 

A 2018. évi CXXXVI. törvénnyel megállapított új szabályokat főszabályként a hatálybalépést 

követően megkötött szerződések esetében kell alkalmazni. 

 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a törvénymódosítás kapcsán megjelentetett egy rendkívül 

informatív tájékoztató kiadványt, mely az alábbi címen érhető el: 

 

http://nak.hu/kiadvanyok/kiadvanyok/2645-valtozasok-a-foldforgalmi-szabalyozasban/file 

http://nak.hu/kiadvanyok/kiadvanyok/2645-valtozasok-a-foldforgalmi-szabalyozasban/file


 

  

 

 

2018. december 14-én hatályba lépett a sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások 

feltételeiről szóló 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet, melyben egyik fontos változás, hogy a 2019-es 

évre vonatkozóan mind a részvételhez, mind a kifizetéshez szükséges, az állategészségügyi és 

állatvédelmi szabályok betartását, valamint az állategészségügyi nyilvántartási kötelezettségeknek 

való megfelelésről szóló hatósági bizonyítványt az állattartás helye szerint illetékes járási hivatal 

adja ki. 

 

 

 

 

Az afrikai sertéspestis vírusának múlt év áprilisában, Heves megyében történt első kimutatása óta 

Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Nógrád megyében is megállapításra került a 

betegség a vaddisznó állományokban. A járvány terjedésének következtében a fenti megyék egyre 

nagyobb részét kellett a fertőzött terület alá sorolni, és sajnos várható ennek a területnek a további 

növekedése, más megyék érintettsége is. 

Az afrikai sertéspestis járvány elleni védekezés elsődleges és legfontosabb elemeit az országos 

főállatorvos által kiadott határozatok és utasítások tartalmazzák. Ezeknek megfelelően az afrikai 

sertéspestis vírusával fertőzött területen egyéni vadászatot csak járványügyi képzést elvégzett, 

sikeres vizsgát tett és erről tanúsítvánnyal rendelkező vadász folytathat. A fertőzött terület 

növekedése, az ott közvetlenül érintett és az ország mentes területéről a fertőzött területre 

vendégvadászként érkezők nagy száma miatt nagyon magas és folyamatos az igény a vadászok 

részéről a képzés elvégzésére. 

Az Országos Járványügyi Központ az általa kidolgozott „ e-learning Járványügyi Vadászképzés” 

2019. január 14-től elérhető a Nébih távoktatási oldalán. Az online járványügyi képzés, vizsga és 

ezután letölthető tanúsítvány segítséget nyújt a vadászok számára a megnövekedett igény gyors 

és folyamatos kielégítéséhez, illetve a képzéssel megbízott helyi állategészségügyi hatóságok 

munkájának könnyítéséhez, tehermentesítéséhez. Az online felületen elérhető információk, 

utasítások, előírások folyamatosan frissítésre kerülnek, így a képzést már elvégzett vadászok is 

bármikor hozzájuthatnak a legfrissebb rendelkezésekhez nemzetközi tapasztalatokhoz a 

járványhelyzet aktuális állásáról, az őket érintő legfontosabb kérdésekről kaphatnak folyamatos 

tájékoztatást. 

 

Az e-learning képzés elérhető a NÉBIH távoktatási portálján, az EDU-n (http://edu.nebih.gov.hu). 

Az EDU portál használata regisztrációhoz kötött, a jogosultsági igényt elektronikus úton névvel és 

e-mail címmel együtt Palló Imola a NÉBIH képzési és szociális referense felé a 

palloi@nebih.gov.hu címre kell megküldeni.  

http://edu.nebih.gov.hu/
mailto:palloi@nebih.gov.hu


 

  

 

 

 

 
 

1. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. 

törvény (a továbbiakban: Vtv.) módosításai. 

 

 2019. január 11-ével megváltozott a Vtv. 81. § (2) bekezdése. 

A Vtv. 81. § (2) bekezdésének korábbi szabályozása szerint, ha a károsult és a kárért felelős 

személy között az (1) bekezdés szerinti közléstől számított öt napon belül nem jön létre egyezség 

a kár megtérítéséről és a kártérítés mértékéről, és a károsult kárának megtérítését nem közvetlenül 

a bíróságtól kéri, a károsult a károkozás helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjétől 

(a továbbiakban: jegyző) öt napon belül írásban vagy szóban kérelmezheti a károsult és a kárért 

felelős személy közötti egyezség létrehozására irányuló kárfelmérési eljárás lefolytatását. A 

határidő elmulasztása esetén az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti 

igazolási kérelemnek van helye.  

A 2019. január 11-el a 81. § (2) bekezdésből kimaradt az „és a károsult kárának megtérítését 

nem közvetlenül a bíróságtól kéri” rendelkezés, azaz a károsult csak a jegyzőhöz fordulhat, és 

csak ha a felek között nem jön létre egyezség vagy az nem hagyható jóvá, abban az esetben lehet 

a bírósághoz fordulni. 

 

 A Vtv. 81. §-a 2019. január 11-től az alábbi (9) bekezdéssel egészül ki: 

81. § (9) Abban az esetben, ha a károsult kérésére a közjegyző előzetes bizonyítási eljárás 

keretében vadkár felmérés céljából szakértőt rendel ki, a szakértő a kárfelmérési eljárás 

megindításáról, valamint a helyszíni felmérés helyéről és időpontjáról köteles igazolható módon 

értesíteni a vadászatra jogosultat. A vadászatra jogosult a szakértő eljárásáról készülő 

jegyzőkönyvben foglaltakra jogosult észrevételeket tenni a kár tényével és mértékével 

összefüggésben. Ha a vadászatra jogosult képviselője a szakértő értesítése ellenére nem jelenik 

meg a kárfelmérési eljárás helyszínén, úgy ez az eljárás lefolytatását nem akadályozza. 

 

 

2. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2019. január 1-el hatályba lépett legfontosabb 

módosításai 

 

 7. § e) pont: 

Az önkormányzat adómegállapítási jogát korlátozó rendelkezések körében – a vállalkozó üzleti célt 

szolgáló épülete, épületrésze felsorolás kiegészült a vállalkozó reklámhordozója elemmel, az új 

jogszabályhely a következő:  

7. § e) pont: Az önkormányzat adómegállapítási jogát korlátozza, hogy a vállalkozó (52. § 26. pont) 

üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze, reklámhordozója utáni építményadó, telke utáni telekadó 

és a helyi iparűzési adó megállapítása során - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - a 6. § d) 

pontja nem alkalmazható. A helyi iparűzési adó esetén egy adómérték alkalmazható. 



 

  

 

 35. § (2) bekezdés: 

A 35. § (2) bekezdésében az adóalanyának meghatározásánál kimaradt az „Az adó alanya 

továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján 

kezelt vagyon” részt, a jogszabály új szövege a következő: „35. § (2) Az adó alanya a vállalkozó.” 

 

 39/B. § (6) bekezdése az alábbiak szerint módosult: 

39/B. § (6) bekezdés: A (3) bekezdés szerinti adóalap-megállapítást alkalmazó kisadózó 

vállalkozás a naptári év egészére (mint adóévre) egy adóbevallást nyújt be az adóévet követő év 

január 15-ig, ha 

a) az adóévre fizetendő adó az adóévre ténylegesen megfizetett adóösszegnél azért kevesebb, 

mert a kisadózó vállalkozások tételes adójában az adófizetési kötelezettség - egy vagy több 

alkalommal - szünetelt, 

b) az önkormányzat rendelete alapján az adóévben adóalap-mentességre, adókedvezményre, a 

40/A. § alapján az adó csökkentésére jogosult és a fizetendő adót csökkenteni kívánja.” 

 39/C. § bekezdéseinek számozása megváltozott:  

A korábban a (3) bekezdésben szabályozott, a háziorvos és védőnő vállalkozó számára 

megállapított adókedvezmény illetve adómentesség szabályozása a (4) bekezdésbe került, a 

korábbi (4) bekezdés, amely alapján a vállalkozó beruházása után adókedvezmény vagy 

adómentesség volt megállapítható, hatályon kívül helyezték. 

 39/D § szakasz: A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentességet szabályozó 

39/D. §-t hatályon kívül helyezték. 

 

 

3. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: At.) legfontosabb 

módosításai: 

 

 Az At. 62. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

A haláleset bejelentését követően, az eltemettetésre kötelezett személynek a halottvizsgálati 

bizonyítvány kiállításáról szóló értesítésétől számított 5 napon belül az eltemettetésre kötelezett 

személy vagy az ügyben eljáró temetkezési szolgáltató a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban 

a) bevándoroltként, letelepedettként, menekültként vagy oltalmazottként nyilvántartott személy 

magyar hatóságok által kiállított személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványát, a 

személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, 

b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy idegenrendészeti hatóság által 

kiállított regisztrációs igazolását és a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági 

igazolványát, 

továbbá - ha az az eltemettetésre kötelezett személy vagy az ügyben eljáró temetkezési 

szolgáltató rendelkezésére áll - a családi állapotát tanúsító okiratát az anyakönyvvezetőnek átadja, 

valamint a halottvizsgálati bizonyítvány eltemettetői példányát bemutatja. 

 

 Az At. 62. §-a a következő (2a)-(2b) bekezdéssel egészül ki: 

A haláleset bejelentését követően, az eltemettetésre kötelezett személynek a halottvizsgálati 

bizonyítvány kiállításáról szóló értesítésétől számított 5 napon belül az eltemettetésre kötelezett 

személy vagy az ügyben eljáró temetkezési szolgáltató az idegenrendészeti vagy menekültügyi 



 

  

hatóság által kiállított, magyarországi tartózkodásra jogosító okmányokat, továbbá - ha az az 

eltemettetésre kötelezett személy vagy az ügyben eljáró temetkezési szolgáltató rendelkezésére áll 

- a családi állapotát tanúsító okiratát az anyakönyvvezetőnek átadja, valamint a halottvizsgálati 

bizonyítvány eltemettetői példányát bemutatja. 

 

Az anyakönyvvezető 

a) az elhalt magyar hatóságok által kiállított személyazonosító igazolványát, úti okmányát, vezetői 

engedélyét, továbbá a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát az elhalt 

lakóhelye, ennek hiányában utolsó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalnak, 

b) az idegenrendészeti vagy menekültügyi hatóság által kiállított magyarországi tartózkodásra vagy 

külföldi utazásra jogosító okmányokat a kiállító idegenrendészeti vagy menekültügyi hatóságnak 

érvénytelenítés és az érvénytelenítés tényének az okmány-nyilvántartásban történő átvezetése 

céljából megküldi.  

 

 Az At. 62. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

A (2)-(2b) bekezdésben nem szereplő nem magyar állampolgár halálesetének anyakönyvezési 

eljárása során az eltemettetésre kötelezett személynek a halottvizsgálati bizonyítvány kiállításáról 

szóló értesítésétől számított 5 napon belül az eltemettetésre kötelezett személynek vagy az 

ügyben eljáró temetkezési szolgáltatónak az elhalt személyazonosításra alkalmas okmányait, 

továbbá a halottvizsgálati bizonyítványt az anyakönyvvezető részére be kell mutatnia. Az 

anyakönyvezető, az elhalt külföldi hatóság által kiállított úti okmányában lévő érvényes, 

magyarországi tartózkodásra jogosító vízumon, illetve a magyarországi tartózkodási jogosultságra 

vonatkozó egyéb bejegyzésen az egyedi elektronikus anyakönyvi azonosító feltüntetésével 

„érvénytelen” bejegyzést tesz, és a külföldi hatóságok által kiállított okmányokat a megjelent 

személynek visszaadja. A bejegyzés megtörténtének tényéről az úti okmány adatainak közlésével 

az idegenrendészeti és a menekültügyi hatóságot értesíti. 

 

 Az At. a következő 91/B-91/D. §-sal egészül ki: 

91/B. § szakasz: Az anyakönyvvezető vagy az anyakönyvi szerv, ha a házassággal vagy a 

bejegyzett élettársi kapcsolattal összefüggésben menekült, oltalmazott, menedékes vagy 

befogadott jogállású személy külföldön történt halálesete, továbbá magyar vagy külföldi bíróság 

vagy más hatóság Magyarországon elismerhető határozata alapján holtnak nyilvánítás vagy halál 

ténye bírói megállapítása miatt adatváltozást vezet át az elektronikus anyakönyvben, e tényről 5 

napon belül értesíti a menekültügyi hatóságot. 

91/C. § szakasz: Az anyakönyvvezető vagy az anyakönyvi szerv - az anyakönyvi adatváltozásnak 

az elektronikus anyakönyvben történő átvezetését követő 5 munkanapon belül - értesíti a központi 

idegenrendészeti szervet az apaság vélelmének bíróság általi megdöntéséről, ha 

a) a gyermek magyar állampolgárságú anyától származik és harmadik országbeli állampolgár férfi 

tett rá korábban teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot, vagy 

b) a gyermek harmadik országbeli állampolgár anyától származik, és magyar állampolgárságú férfi 

tett rá korábban teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot. 

91/D. § Az anyakönyvvezető vagy az anyakönyvi szerv - az anyakönyvi adatváltozásnak az 

elektronikus anyakönyvben történő átvezetését követő 5 munkanapon belül - értesíti a központi 

idegenrendészeti szervet, ha a házasságot vagy a bejegyzett élettársi kapcsolatot bíróság, 

közjegyző vagy más hatóság 



 

  

a) érvénytelenítette, 

b) felbontotta, 

c) megszüntette, 

d) annak nem létezését mondta ki, feltéve, hogy az egyik fél magyar, a másik fél pedig harmadik 

országbeli állampolgár.” 

 

 Az At. 89. § (3) bekezdésében az „a központi idegenrendészeti nyilvántartást vezető szervet” 

szövegrész helyébe az „a központi idegenrendészeti nyilvántartást vezető szervet, menedékes 

vagy befogadott jogállású személy esetén pedig a menekültügyi hatóságot” szöveg lép. 

 Az At. 3. §-a a következő w) ponttal egészül ki: 

(E törvény alkalmazásában) 

w) hivatali munkaidő: a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényen alapuló általános munkarend 

szerinti munkaidő. 

 

 

4. Az építésügyi jogszabályok fontosabb változásai: 

 

A településrendezéssel és településtervezéssel összefüggő kormányrendeletek módosításáról 

szóló 217/2018. (XI.27.) Korm. rendelet többek között módosította az országos településrendezési 

és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendeletet (OTÉK).  

A változás a meglévő épületek körében kedvezőbb jogszabályi alkalmazást tesz lehetővé az 

utólagos akadálymentesítésre vonatkozóan. Például a rámpa, lejtő, pihenő az előírt legkisebb elő – 

és oldalkert méretén belül is elhelyezhető; továbbá a telek beépítettsége eltérhet az övezetre előírt 

legnagyobb beépítettség mértékéről. 

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. 

törvény néhány szakaszában módosította az építési törvényt (Étv.)  

 

 Az Étv. 2. §-a az alábbi új fogalommal egészült ki: 

42. Építésügyi műszaki irányelv: jogszabály vagy európai vagy nemzeti szabvány által nem vagy 

nem teljeskörűen szabályozott területen, ismételt vagy folyamatos alkalmazás céljára, széles körű 

szakmai összefogással és állami felügyelet mellett létrehozott, magyar nyelven kiadott, mindenki 

számára hozzáférhető műszaki előírás. 

 

 Kártalanítás tekintetében az Étv. 30. § (5a) és (11) bekezdésekkel egészült ki:  

Étv. 30. § (5a) bekezdés:
 
Nem jár kártalanítás, ha a 13. § (1) bekezdés szerinti építési jog 

keletkezését követően nem történt a helyi építési szabályzatnak megfelelő telekalakítás vagy nem 

kezdődött meg építési tevékenység, és az építési jogot a települési önkormányzat az építési jog 

keletkezésétől számított 7 évet követően módosítja vagy megszünteti. 

 

Étv. 30. § (11) bekezdés:
 
A települési (a fővárosban a fővárosi és a kerületi) önkormányzatot 

kártalanítási kötelezettség nem terheli, amennyiben a településrendezési eszköz (1) bekezdés 

szerinti előírása területrendezési tárgyú jogszabály települési szintű érvényesítésének közvetlen 

következménye. 

 



 

  

Az Étv. 33/A. § módosításával már az egyszerű bejelentés keretében létesíthető a lakóépület 

megvalósításához szükséges támfal és tereprendezés. 

Pontosításra került a saját lakhatás fogalma: saját lakhatásnak minősül minden olyan eset, 

amelynek során az építtető a lakóépületet vagy lakást életvitelszerű bentlakás céljából használja. 

 

 

 

 

 

Az étkeztetés szabályainak változásai 

 

A szociális alapszolgáltatások tekintetében a befogadott ellátotti létszám a szolgáltatói 

nyilvántartásban (MŰKENG rendszer) rögzítésre kerül mind a szociális konyha, mind a népkonyha 

szolgáltatási formára, így ezt követően befogadást már csak meghatározott ellátotti létszámra lehet 

kapni. A dokumentáció is szigorodik, és a népkonyha sem mentesül a név szerinti, TAJ alapú 

jelentési kötelezettség alól (KENYSZI rendszer). 

 

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági 

nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet (továbbiakban Sznyr.) 

50/C. § (1) bekezdése szabályozza a befogadott létszám bejegyzésének folyamatát, mely szerint 

az étkeztetés esetén a befogadott ellátott létszámnak az Szt. 134/G. § (4) bekezdése szerinti 

bejegyzéséhez szükséges adatokat a Központ 2019. január 20-áig küldi meg a miniszternek, aki 

azokat 2019. január 31-éig továbbítja a működést engedélyező szerveknek. A működést 

engedélyező szervek az Szt. 134/G. § (4) bekezdése szerinti adatokat 2019. január 1-jei hatállyal, 

2019. március 31-éig, hivatalból jegyzik be a szolgáltatói nyilvántartásba. 

 

A befogadott ellátotti létszám megállapításakor a szociális konyha esetében az igénybevevői 

nyilvántartásban rögzített megállapodások 2018. évi legmagasabb számát, népkonyha esetében a 

nem állami, egyházi szolgáltatók körében a 2018. július 1-én hatályos kincstári határozatban foglalt 

feladatmutató szerinti számot kell alapul venni. 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 

92/K. § (6) bekezdése alapján a házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés esetében az 

ellátottak száma éves átlagban nem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásba véglegessé vált 

döntéssel bejegyzett ellátotti létszám száz százalékát. 

 

A szociális szolgáltatói nyilvántartás ideiglenes hatályú bejegyzései 

 

Tolna megyében jelenleg összesen 8 fenntartót, 17 telephelyet, 30 szolgáltatást és 2222 

engedélyezett befogadott létszámot érint az ideiglenes hatályú bejegyzések. A fentiekből 17 a 

személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátás (ápolást, gondozást nyújtó- és 



 

  

rehabilitációs intézményi ellátás) és 13 a szociális alapellátás (jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés és időskorúak nappali ellátása).  

Az Sznyr. 50. § (1) bekezdése alapján a működést engedélyező szerv hivatalból, kizárólag ellátási 

érdekből 2020. december 31-ig meghosszabbíthatja a 2018. december 31-én vagy azt követően 

hatályukat veszítő ideiglenes hatályú bejegyzések hatályát, ha a fenntartó benyújtja a határozatlan 

vagy határozott idejű bejegyzéshez szükséges feltételek megteremtésére vonatkozó szakmai 

tervét vagy az ennek érdekében igényelt európai uniós forrás felhasználásra megkötött támogatási 

szerződés másolatát. 2019. március 31-ig kell dönteni a meghosszabbításról. A döntés véglegessé 

válásáig az ideiglenes hatályú bejegyzés hatálya meghosszabbodik.  

 

 

Jogszabályváltozások a hajléktalan-ellátás vonatkozásában 

 

A Kormány 1498/2018.(X.12.) Korm. határozatában a hajléktalan ellátásban 2018. október 15-ét 

követően jelentkező azonnali feladatok ellátásához szükséges források biztosításáról és a további 

feladatok meghatározásáról döntött. (Első befogadó hely modellprogram, vis maior helyzetek 

megoldására és kapacitás problémák gyors kezelésére forrás biztosítása, önkormányzatok 

intézkedési terv készítési kötelezettségének előírása.) 

Az éjjeli menedékhelyek és a nappali melegedők nyitvatartási idejének 24 órás ellátás biztosítása 

összehangolásra került.  

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet (továbbiakban Szr.) 2018. október 15-én 

kiegészült a következő szabályozásokkal: 

 103/A. §
 
a nappali melegedő – a 76. §-ban foglaltaktól eltérően – a hét minden napján legalább 

8 óra és 18 óra között nyitva tart. 

 107.§ (2) bekezdése szerint az éjjeli menedékhely a hét minden napján legalább 18 óra és 8 

óra között nyitva tart. 

 

További változás, hogy az Szr. 105. § (2) bekezdés a) pontjának törlése és az Szr. 107. § (1) 

bekezdésének módosítása után a hajléktalan személyek átmeneti szállásán egy lakószobában 

tizenöt személynél több, illetve az éjjeli menedékhelyen egy lakószobában húsz személynél több is 

elhelyezhető. 

A hajléktalanok átmeneti szállását, az éjjeli menedékhelyet, valamint a nappali melegedőt 

működtető fenntartó a közterületen vagy lakhatásra alkalmatlan helyiségben életvitelszerűen 

tartózkodó hajléktalan személyek ellátásának, a közvetlen életveszély elhárításának érdekében a 

téli időszakban időszakos férőhelyeket biztosíthat.  

Az Szr. 107/B. § változása alapján az időszakos férőhelyszám-bővítés abban az esetben hajtható 

végre, ha a bővítés az időszakot megelőző férőhelyeket igénybe vevők ellátását nem zavarja. A 

végrehajtott férőhelyszám-bővítés nem haladhatja meg az intézmény ideiglenes vagy állandó 

működési engedélyében szereplő férőhelyszám 30%-át.  

 

Az időszakos férőhelyszám-bővítéskor az intézmény biztosítja az Szr. 105. § (2) bekezdésében és 

a 107. § (2) bekezdésében foglaltakat, azzal, hogy 

 a lakószobában egy ellátottra legalább három négyzetméter nagyságú lakóterület jut, 

 huszonöt ellátottra jut legalább egy zuhanyzó és egy illemhely, 



 

  

 folyamatosan biztosítja a fűtést, világítást és a meleg vízzel való ellátást, 

 biztosítja az egészségügyi alapellátás megszervezését, szükség szerint a szakellátáshoz való 

hozzájutás segítését. 

 

Az Sznyr. 50/C. §. (2) bekezdése alapján a szolgáltatói nyilvántartásba 2018. december 31-én 

véglegessé vált határozattal bejegyzett időszakos férőhelyek 2019. november 30-áig – téli 

időszakon kívül is – adatmódosítás nélkül tovább működhetnek. 

Az Szt. kibővült a 85. §-al, mely szerint a külső férőhelyen nyújtott lakhatási szolgáltatás nappali 

melegedőhöz kapcsolódóan is létrehozható olyan településen, ahol a települési önkormányzat nem 

köteles átmeneti szállás biztosítására. A nappali intézmények mellett létrehozott külső férőhelyek a 

központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás igénybevétele szempontjából egy 

tekintet alá esnek az átmeneti szállás mellett működő külső férőhelyekkel. 

 

 

Gyermekjóléti szolgáltatás szabályainak változásai 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban 

Gyvt.) 39. §-a kiegészül az alábbi (3a) bekezdéssel, mely szerint a gyermekjóléti szolgáltatás a 

gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében óvodai és iskolai szociális segítő 

tevékenységet biztosít. 

 A Gyvt. 39/A §-a kiegészült az alábbi (1)-(5) bekezdésekkel 

Egyszemélyes család- és gyermekjóléti szolgálat nem vehet részt az e Fejezet szerinti feladatok 

ellátásában, ha az érintett gyermek szülője a szolgáltatást nyújtó személy maga, a fenntartó 

önkormányzat polgármestere, alpolgármestere, jegyzője vagy aljegyzője. 

Család- és gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti központ nem vehet részt az e Fejezet 

szerinti feladatok ellátásában, ha az érintett gyermek szülője a szolgálat, központ szakmai vezetője 

vagy intézményvezetője, a fenntartó önkormányzat polgármestere, alpolgármestere, jegyzője vagy 

aljegyzője. 

Elfogult az a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó személy, akitől nem várható el az eset 

tárgyilagos megítélése. 

 

Az összeférhetetlenséggel vagy elfogultsággal érintett személy, vagy a szolgálat, központ vezetője 

köteles azt bejelenteni az ok tudomására jutásától számított 5 munkanapon belül a család- és 

gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti központ székhelye szerint illetékes fővárosi és 

megyei kormányhivatalnak. A szolgáltatás igénybe vevője az összeférhetetlenséget vagy 

elfogultságot bármikor bejelentheti a család- és gyermekjóléti szolgálat, család- és gyermekjóléti 

központ székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnak. A fővárosi és megyei 

kormányhivatal megvizsgálja a bejelentés megalapozottságát, és ha szükséges, kijelöli az e 

Fejezet szerinti feladatokat ellátó szolgálatot, központot vagy személyt. 

Az összeférhetetlenséggel vagy elfogultsággal érintett szolgáltatást nyújtó személy az igénybe 

vevő felé fennálló tájékoztatási kötelezettségének köteles eleget tenni az összeférhetetlenség, 

elfogultság fennállása esetén is. 

A Gyvt. 40/A (2) bekezdése kiegészült a c) és d) pontokkal, melyek szerint a család és 

gyermekjóléti központ többek között szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő 

gyermekjóléti szolgálatok számára, és elkészíti a szociális diagnózist az Szt. 64/A. §-a szerint. 



 

  

 

Foglalkoztatási tilalom a gyermeki jogok védelme érdekében 

 

A gyermekeknek a gyermekvédelem rendszerében velük foglalkozó, de korábban meghatározott 

bűncselekményeket elkövetett személyektől való megóvása érdekében a foglalkoztatást kizáró 

okok körét igen részletesen szabályozza a hatályos Gyvt.  

A Gyvt. felépítéséből adódóan azonban a részletes rendelkezések korábban a gyermekjogi 

képviselőnél szerepeltek (Gyvt. 11/A. § (8) bek.).  

A szabályozás súlyára figyelemmel a foglalkoztatási tilalmakat 2019. január 1-től a Gyvt. 10/A. § 

(2) bekezdése alapján külön alcím alá rendezte, és ezáltal e fontos kérdés leválasztásra került a 

gyermekjogi képviselő feladatainak szabályozásáról.  

A foglalkoztatási tilalmakat megalapozó bűncselekmények köre  kiegészült továbbá a Büntető 

Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVIII. Fejezetében (302. §) meghatározott, a 

bántalmazás közfeladatot ellátó személy eljárásában bűncselekménnyel (Gyvt. 10/A. § (1) b) 

pontja). 

 

 

Tanoda szolgáltatás bejegyzése a szolgáltatói nyilvántartásba 

 

 Az Sznyr. 2018. december 5. napjától kiegészült az 50/A. §-al: 

Sznyr. 50/A. § (1) bekezdés: A fenntartó 2019. június 30-áig köteles kérelmezni a 2018. december 

31-én működő tanodájának a bejegyzését a szolgáltatói nyilvántartásba. Ha a kérelmet 

határidőben benyújtják, 

a) az eljárás befejezéséig úgy kell tekinteni, mintha a tanoda véglegessé vált döntéssel be lenne 

jegyezve a szolgáltatói nyilvántartásba azzal az eltéréssel, hogy a támogató szolgáltatás és a 

közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló kormányrendelet szerinti finanszírozási 

szerződés e rendelkezés alapján nem köthető meg, 

b) a tanodát 2019. január 1-jei hatállyal kell bejegyezni, feltéve, hogy a bejegyzés feltételeinek 

megfelel. 

Sznyr. 50/A. § (2) bekezdés: A szolgáltatói nyilvántartásba már bejegyzett engedélyes esetén a 

tanoda bejegyzésére irányuló, 2019. június 30-áig benyújtott adatmódosítási kérelem a 29. § (1) 

bekezdése szerinti korlátozásokra tekintet nélkül benyújtható, és a 29. § (1) bekezdésének 

alkalmazása során nem vehető figyelembe. 

Sznyr. 50/A. § (3) bekezdés: Tanoda esetén az engedélyes bejegyzése vagy adatmódosítás iránti, 

2019. január 1-jét megelőzően indult eljárásra a rendelet szabályait azzal az eltéréssel kell 

alkalmazni, hogy az ügyintézési határidő 45 nap. 

 

Egyházak által végezett karitatív tevékenység: 

 

Nem tartozik majd az Szt. hatálya alá az egyházi jogi személy által szervezett, egyházi személyek, 

illetve a tevékenységet ellenszolgáltatás nélkül végző más személyek által nyújtott szállás, étkezés 

vagy más segítő, karitatív tevékenység, ha azt az igénybe vevőtől, hozzátartozójától, vagy rájuk 

tekintettel harmadik személytől származó ellenszolgáltatás, és állami, helyi önkormányzati 

támogatás nélkül nyújtják. 



 

  

 

 

 

 

 

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának 

rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése értelmében az államigazgatási 

szerveknél – a Bkr. szerinti integrált kockázatkezelési rendszer keretében – évente december 31-

éig fel kell mérni az államigazgatási szerv működésével kapcsolatos integritási és korrupciós 

kockázatokat, és a felmérés alapján egyéves intézkedési tervet kell megfogalmazni a kockázatok 

kezelésére. Az integritási és korrupciós kockázatok kezelésére kidolgozott intézkedési terv (a 

továbbiakban: intézkedési terv) a kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. 

rendelet 15. alcíme szerinti intézményi munkaterv melléklete.  

 

A szervezeti egységek körében az integritás tanácsadó a felmérést a 2018. év végén elkészítette, 

amely alapján összeállításra került a Tolna Megyei Kormányhivatal 2019. évi Integritási és 

Korrupciós Kockázatok Kezelésére vonatkozó Intézkedési Terve. 

 
 

 

 

 

Kormányablak ügyintéző képzés 

 

„A területi államigazgatási szervek humánerőforrásának fejlesztése” tárgyú, kiemelt projekt 

keretében olyan belső képzéseken vehettek részt a területi államigazgatási szervek munkatársai, 

amelyek hosszú távon képesek javítani a szolgáltató szemléletű feladatellátáshoz szükséges 

intézményi és személyi feltételeket, és ez által növelik az ügyintézés minőségét, az ügyfelek 

elégedettségét. 

 

Ennek elérése érdekében a kormányablak ügyintézők körében egy komplex képzési program 

került kidolgozásra melyben hallgatóknak a tanúsítvány megszerzéséhez e-learning és blended 

learning típusú képzéseken szükséges részt venniük, majd a tanultakból vizsgát tenniük. 

A kormányablak ügyintéző képzés 2018. május 7-én immáron ötödik alkalommal került 

megszervezésre a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére. Az eddigi négy ütemben a Tolna 

Megyei Kormányhivatal részéről összesen 39 kormányablak ügyintéző munkatárs tett sikeres 



 

  

vizsgát. A Kormányablak ügyintézői képzés V. ütemében hat kollégánk tett sikeres vizsgát 2018. 

november 5-én. A képzést sikeresen elvégző munkatársak dr. Lehőcz Regina főigazgató 

asszonytól. 2018. december 11-én vehették át, ünnepélyes keretek között az oklevelet. 

 

ÁTTV képzés 

 

2017. január 1-jén hatályba lépett az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény (a 

továbbiakban Áttv.), mely jelentős mértékben átalakította a közszolgálati továbbképzés rendszerét, 

és speciális szabályokat állapított meg az állami tisztviselők továbbképzésére vonatkozóan. 

 

Míg az érettségi végzettségű állami tisztviselők számára az Áttv. továbbra is a közigazgatási 

alapvizsgát határozza meg kötelező továbbképzésként (kinevezéstől számított két éven belül), a 

felsőfokú állami tisztviselők és a vezetői munkakört betöltő állami tisztviselők számára új képzési 

kötelezettséget ír elő.  Ennek értelmében a felsőfokú végzettségű állami tisztviselőknek 

Közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettséget, a vezetői munkakört betöltő állami 

tisztviselőknek pedig Kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettséget kell szerezniük. 

 

A Tolna Megyei Kormányhivatal vonatkozásában jelenleg a Közigazgatási tanulmányok 

továbbképzési szak és a Kormányzati tanulmányok továbbképzési szak is zajlik. Mindkét szak 

záróvizsgával fejeződik be, melyekre 2019. január 21-én és 2019. január 22-én kerül sor. A 

hallgatóknak egy min. 3 fős bizottság előtt kell egy digitális prezentációt - általuk választott 

gyakorlati problémát és annak megoldására tett javaslataikat - bemutatni. A gyakorlati képzési 

napokhoz hasonlóan a záróvizsgák is a kormányhivatalnál kerülnek megrendezésre.  

 

 

 

 

 
 

A Központi Időpontfoglaló Alkalmazás (KIA) országosan egységesen biztosítja az online 

időpontfoglalás lehetőségét mind az okmányirodai, mind a kormányablak ügyek intézéséhez: 

https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes 

 

https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes


 

  

  

 

 

A Védőnői Szolgálat feladatai változtak, bővültek az elmúlt 100 évben, de küldetése - az általa 

gondozott családok, különösen a nők, az anyák, a csecsemők, a gyermekek, a fiatalok 

egészségének védelme, megőrzése, fejlesztése - nem változott. 

 

Védőnők az egészségügyi alapellátásban – területi védőnők, iskolai védőnők 

A települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik a védőnői ellátásról. 

Ide tartozik a területi védőnői ellátás, mely magában foglalhatja az oktatási intézmények ellátását 

is, valamint az iskola-egészségügyi ellátást.  

 

A védőnő személyes és közösségi gondozást végez az egészségi állapot megőrzése, a 

betegségek megelőzése, korai felismerése, valamint egészségfejlesztés céljából a várandós 

anyák, a 19. életévet be nem töltött személyek, valamint a családtervezés időszakában lévő 

személyek számára. 

 

A védőnő ellátási területe az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) 

bekezdésében foglaltak szerint megállapított védőnői körzetre terjed ki. (A települési önkormányzat 

képviselő-testülete - rendeletben megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit. 

Több településre is kiterjedő ellátás esetén a körzet székhelyét az érintett települési 

önkormányzatok erre irányuló megállapodásban határozzák meg.) 

 

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény módosítása alapján 2019. 

január 1-től a 6.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lépett: 

„(2) Az (1) bekezdés szerinti körzetek megállapítása és kialakítása során ki kell kérni az 

alapellátásért felelős országos módszertani intézet – védőnői ellátás esetén az országos 

tisztifőorvos –, valamint a működési engedély kiadására hatáskörrel rendelkező egészségügyi 

államigazgatási szerv véleményét is. 

 

A fenti törvény 13. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki, illetve a 13.§ (5) bekezdése 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

 „(1a) A védőnő az (1) bekezdés szerinti ellátást a Magyarország területén lakcímmel rendelkező, 

itt tartózkodó magyar állampolgár, valamint külön kérésére a Magyarország területén lakcímmel 

rendelkező, itt tartózkodó külföldi állampolgár részére nyújtja.”  

 

„(5) A várandós anya, a korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen kiskorú gondozója és 

törvényes képviselője a gyermek egészséges fejlődése érdekében köteles a védőnővel a (3) és (4) 

bekezdésben meghatározott feladatai ellátása során együttműködni. A várandós anya és a 

korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen kiskorú gondozója és törvényes képviselője – 



 

  

ha nem Magyarország területén él – mentesül az együttműködési kötelezettség alól, ha várandós 

anya esetén a saját, kiskorú gyermek esetén a gyermek lakóhelye, ennek hiányában 

tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt írásban értesíti, aki a védőnőt erről 

haladéktalanul tájékoztatja.”  

 

A területi védőnők a legfontosabb életszakaszoknál – a gyermekvárásnál, az újszülött fogadásánál, 

a családi élet kialakításánál, a gyermekek óvodába, iskolába menetelénél vannak jelen a család 

életében.  

 

A nővédelem területén új feladatok épültek be a védőnő alapfeladatai közé, ilyen a lakossági 

célzott szűrővizsgálatok szervezésében részvétel, és a népegészségügyi célú méhnyakszűrés 

végzése. 

 

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESZCSM rendelet 2018. decemberi 

módosítása alapján (42/2018. /XII.18/ EMMI rendelet 2.§.) kikerült a méhnyakszűrés elvégzését 

igazoló képzés bemutatásának határideje a rendeletből, az igazolási kötelezettség azonban 

megmaradt az alábbiak szerint:. 

 

9.§ A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet módosításáról szóló 

28/2013. (IV. 5.) EMMI rendelettel megállapított 4. § (3) bekezdése szerinti képzés elvégzését a 

működési engedély kiadásáért felelős egészségügyi államigazgatási szerv részére igazolni kell. 

11. § 2017. április 1-jét követően is jogosult az a védőnő a 3. § a) pont ad) alpontja szerinti 

tevékenység végzésére, aki igazolja, hogy az e tevékenység elsajátítására irányuló, az Országos 

Tisztifőrvosi Hivatal által szervezett, legalább 40 órás időtartamú választható képzést elvégezte. 

 

A védőnők feladataik ellátása során a tanácsadás módszerét alkalmazzák, amely a 

családközpontú gondozás alapelemeire, a segítségnyújtásra és az elfogadásra támaszkodik. 

Napjainkban a védőnők egyre nagyobb önállósággal és felelősséggel vesznek részt a preventív 

ellátásban. 

 

A primer prevenció a védőnő önállóan végzendő alapfeladata és felelőssége.  

 

A szekunder prevenció során a védőnő az anamnézis megismerésével, megfigyeléssel, 

észleléssel, nyomon követéssel, vizsgálatok, szűrővizsgálatok végzésével közreműködik a 

rizikótényezők, az elváltozások, betegségek korai felismerésében. Jelző rendszerként működve a 

megfelelő szakembernek jelez, illetve hozzá irányítja a gondozott személyt (szülőt). Az ellátást 

végző orvos útmutatásainak megfelelően segíti, támogatja a gyógykezelés eredményességét. 

 

2019. január 1-től Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 8.§-a a 

következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészült ki: 

„(3a) A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében a gyermeket 

ellátó háziorvos, házi gyermekorvos és gyermek lakóhelye szerint illetékes területi védőnő köteles 

egymással együttműködni és egymást kölcsönösen írásban haladéktalanul, de legkésőbb 72 órán 

belül tájékoztatni  

a) a nyilvántartásba vétellel az alapellátás megkezdéséről, 



 

  

 b) a fokozott gondozást igénylő esetekről, 

 c) a nyilvántartás megszűnésével az alapellátás befejeződéséről.  

 

(3b) A gyermeket ellátó háziorvos, házi gyermekorvos köteles haladéktalanul, de legkésőbb 

72 órán belül írásban visszajelzést adni a lakóhely szerint illetékes területi védőnő számára  

a) az életkorhoz kötött kötelező védőoltás megtörténtéről, illetve annak elmaradásáról és 

indokáról,  

b) szűrővizsgálatok során a területi védőnő által a háziorvos felé jelzett észlelt elváltozás 

kivizsgálásának megtörténtéről és annak eredményéről.” 

 

A tercier prevenció során a védőnő a tartós megbetegedésben szenvedő gyermekek 

életminőségének javítása, idő előtti halálozás megelőzése érdekében segíti a kialakult állapot és 

helyzet szükségszerű elfogadását.  

 

Közreműködik a család meggyőzésében a gyógykezelés, az illetékes szakember útmutatásainak 

betartása, az együttműködésben való aktív részvétele érdekében. Az ellátást végző orvos 

útmutatásainak megfelelően segíti, támogatja a gyógykezelés eredményességét. 
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2015 elején kezdődött meg az Ifjúsági Garancia Rendszer (továbbiakban: IGR) és a szorosan 

kapcsolódó GINOP-5.2.1-14 Ifjúsági Garancia kiemelt projekt működtetése a 

Nemzetgazdasági Minisztérium és a megyei kormányhivatalok által létrehozott konzorcium 

megvalósításában, és tervezetten 2017 végéig működött volna. A program célja az Ifjúsági 

Garancia Rendszerbe bevont 25 év alatti álláskereső fiatalok munkaerő-piaci integrációjának 

személyre szabott komplex (támogatás+szolgáltatás) segítségnyújtással történő előmozdítása. 

2016 folyamán a projekt időtartama 2021. október 31-ig kibővült, a felhasználható támogatási 

összeg és a bevonandó létszám pedig az utóbbi években több alkalommal megemelésre került.  

 

A jelenleg érvényes Támogatási szerződés szerint országosan 185 milliárd Ft forint 

használható fel a kiemelt projektben, ebből Tolna megye 5.828 millió Ft-tal részesedik, 

amelyből 4.532 fiatal támogatását kell megvalósítani.  

 

2018 folyamán a 25 év alatti nem dolgozó, nem tanuló fiatalok célcsoportjából 780-an váltak a 

GINOP-5.2.1-14 Ifjúsági Garancia kiemelt projekt résztvevőjévé. 183-an képzésbe kerültek 

bevonásra, 597 főnek közvetlenül támogattuk a munkába állását. A program kezdete óta 2018 

végéig már 2.878 fiatal került bevonásra. 

 

A 2018-ban programrésztvevővé váltak közül a legtöbb fiatal (384 fő) olyan bérköltség 

támogatási konstrukció segítségével helyezkedett el, amelyben az őt alkalmazó munkáltató 6 

hónapig a munkabér + szociális hozzájárulási adó 100%-ának megfelelő összegű 

támogatásban részesül, és ennek fejében további 3 hónapos foglalkoztatási kötelezettséget 

vállal. Az alacsony iskolázottságúak esetében a cégek 10+5 hónapos, 100%-os mértékű 

támogatást vehetnek igénybe, a tárgyévben 81 ilyen típusú támogatás indult. Népszerű volt a 

vállalkozóvá válás 6 hónapos, a minimálbér összegével egyenlő mértékű támogatása is, 69-en 

kaptak ilyen típusú segítséget. 

 

A különféle támogatási elemekre 2018 folyamán összesen 755,2 millió Ft került kifizetésre, 

amely 31%-kal több az egy évvel korábbinál. A teljes forrásfelhasználás – amelybe 

beleértendőek a 2019-re vállalt pénzügyi kötelezettségek is – 53,9%-os, ami azt jelenti, hogy a 

fiatalok támogatása a 2019-2021-es időszakban is folytatódhat. 

 

Az eddig befejeződött egyéni programok 81,3%-a valósult meg sikeresen, ami a képzésben 

résztvevők esetében az új képzettség megszerzését, a többi támogatás esetében pedig a 

foglalkoztatás tervezett időtartamig történő megvalósulását jelenti. A projektből kilépett 



 

  

személyek 42,2%-a rövid időn (28 napon) belül támogatás nélkül újra elhelyezkedett vagy 

megőrizte a támogatás segítségével megszerzett munkahelyét. 

 

2015. október 1-jével indult a GINOP-5.1.1-15 Út a munkaerőpiacra kiemelt projekt, 

amelynek célja egyrészt az álláskeresők és inaktívak, különösen az alacsony iskolai 

végzettségűek foglalkoztathatóságának javítása, nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésének 

támogatása, másrészt a közfoglalkoztatásból a versenyszférába való átlépés elősegítése azon 

közfoglalkoztatottak esetében, akik képessé tehetők és készek munkát vállalni a 

versenyszférában.  

 

A projekt 7 célcsoportjába a 25 év feletti álláskeresők vonhatók be, kiemelten a hátrányos 

helyzettel küzdők. Az eredeti tervek szerint 2018-ban záruló projekt időtartama 2017 folyamán 

2021. október végéig meghosszabbodott, a felhasználható támogatási összeg és a bevonandó 

létszám megemelésre került. Jelenleg a GINOP-5.1.1-15 kiemelt projekt országosan 214 

milliárd Ft összegű forrás felett rendelkezik, ebből 6,6 milliárd Ft használható fel Tolna 

megyében. Országosan 174 ezer, megyei szinten 5.500 fő bevonása a kitűzött cél. 

 

A tárgyévben 1.339 álláskereső került a programba bevonásra, közülük 428-an legfeljebb 

általános iskolai végzettséggel rendelkeztek. A 2018. évi belépők közül 274 fő tanfolyami 

tanulmányokat kezdett, 1.065 főnek pedig az elhelyezkedéséhez, vállalkozóvá válásához 

nyújtottunk támogatást. A program indítása óta már 3.925 fő vált a GINOP-5.1.1-15 

résztvevőjévé, vagyis a kitűzött cél 71,4%-a már megvalósult. 

 

Az Út a munkaerőpiacra program keretében az álláskeresők alkalmazása esetén a munkáltatók 

2018-ban egységesen 8+4 hónapos időtartamú, bérjellegű támogatásokat vehettek igénybe, a 

kiemelt célcsoportok (alacsony iskolázottságúak, 50 év felettiek, közfoglalkoztatásból 30 napnál 

nem régebben kilépők) esetében 100%-os, a többi célcsoport vonatkozásában 70%-os 

támogatási mértékkel. 100%-os támogatással 357 fő, 70%-os mértékűvel 299 fő elhelyezésére 

került sor. Jelentősen megnőtt a minimálbér összegét kínáló 6 hónapos vállalkozóvá válási 

támogatás népszerűsége, 2018-ban 391-en vették igénybe, amely 2017-hez képest 27,8%-os 

növekedést jelent. 

 

A támogatásokhoz kapcsolódóan 2018-ban összesen 1.251,4 millió Ft összegű kifizetés történt, 

amely közel 30%-kal haladta meg az előző évit. A 2018. év végi állapot szerint a teljes, a 

projekt zárásáig rendelkezésre álló forrás 59,1%-át terheli pénzügyi kötelezettségvállalás, így a 

következő években is működtethető a program támogatási rendszere. 

 

Az eredményességi vizsgálatok alapján megállapítható, hogy az eddig befejeződött egyéni 

programok 85,4%-a valósult meg sikeresen, és a projektből történő kilépést követő 28 napon 

belül 57,3%-a állt támogatás nélküli munkaviszonyban, vagy folytatott vállalkozói 

tevékenységet. 

 

 

 

 



 

  

 

 

A nyilvántartott álláskeresők 2018. évi átlagos száma Tolna megyében 5.802 fő volt, 15,3%-kal 

kevesebb az előző évinél. Az álláskeresők a gazdaságilag aktív népesség 6,1%-át tették ki, ez 

1,1%-ponttal kedvezőbb volt az előző évi átlagnál, meghaladta ugyanakkor az 5,5%-os országos 

átlagot.  

 

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 

2016. december - 2018. december 

 
 

Az elhelyezkedési esélyek szempontjából a legfontosabb tényező a legmagasabb iskolai 

végzettség. A megye területén 2018. év átlagában a nyilvántartott álláskeresők 46,3%-a (2.685 fő) 

legfeljebb 8 osztályt végzett, a szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezők aránya 27,6%-os volt, 

22,4% középiskolában szerzett érettségit, felsőfokú végzettséggel pedig 3,7% keresett munkát. Az 

egy évvel korábbihoz képest kedvező tendencia, hogy az alacsony iskolázottságúak aránya 1,4%-

ponttal csökkent, amely valószínűleg annak köszönhető, hogy a munkáltatók az ebből a rétegből 

alkalmazásba vett személyek után kiemelt támogatásban részesülhettek a futó munkaerőpiaci 

programok keretében.  

 

A regisztráltak nemek szerinti megoszlását tekintve 2018. éves átlagban a férfiak aránya 48,6%-

ot, míg a nőké 51,4%-ot tett ki.  A vizsgált időszakban a nyilvántartott álláskeresők 11,1%-a volt 

pályakezdő, havi átlagos létszámuk 642 főt tett ki, ami 165 fővel (20,4%-kal) volt alacsonyabb az 

előző év azonos időszakinál.  

Az álláskeresők 24,8%-a (1.441 fő) egy évnél hosszabb ideje szerepelt a regisztrációban. A 

tartós álláskeresők átlagos létszáma 360 fővel, aránya 1,5%-ponttal csökkent egy év alatt. 

 

2018-ban a munkáltatók Tolna megyében összesen 10.641 főre vonatkozó új munkaerőigényt 

jelentettek be a megyében működő foglalkoztatási osztályokon, ez a megelőző év azonos 

időszakához képest 0,7%-os mérsékelt csökkenést jelent. Így a tárgyévben havonta átlagosan 887 

új állásajánlat állt a munkát keresők rendelkezésére az előző évi 893-mal szemben. Az új ajánlatok 

többsége, 81%-a (8.622) támogatott munkahelyekre vonatkozott – amelyek között csökkent, de 

még mindig jelentős volt a közfoglalkoztatás aránya –, támogatás nélkül 2.019 álláshely (19%) volt 

betölthető.  
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Nők kedvezményes nyugdíja: marad a 40 év 

A nők kedvezményes nyugdíjának alapfeltétele (a legalább 40 évi jogosító idő megszerzése, a 

jogosító követelmény) nem szigorodott.  

 

A nyugdíj feltételei közül kikerült a biztosítási jogviszony megszüntetésének kötelezettsége 

Az öregségi nyugdíj 2018.07.26-ig  csak akkor volt  megállapítható , ha az igénylő a nyugellátás 

egyéb feltételeinek (korhatár betöltése, előírt minimális – teljes nyugdíjhoz 20 évi, résznyugdíjhoz 

15 évi - szolgálati idő megszerzése, illetve a nők kedvezményes nyugdíja esetén a legalább 40 évi 

jogosító idő megszerzése) teljesítése mellett azon a napon, amelytől kéri a nyugdíja 

megállapítását, nem áll biztosítási jogviszonyban. 

2018.07.27-től ez a feltétel már nem szükséges az öregségi nyugdíj megállapításához. 

A korbetöltött öregségi nyugdíj és a nők kedvezményes nyugdíja mellett kiterjed ez az enyhítés az 

átmeneti bányászjáradékra, a táncművészeti életjáradékra, a korhatár előtti ellátásra és a 

szolgálati járandóságra is.  

 

A saját jogú nyugdíjas munkavállalónak nem kell járulékot, a munkáltatójának meg szociális 

hozzájárulási adót fizetnie 2019.01.01-től 

A Munka Törvénykönyve szerinti munkaviszonyban álló saját jogú nyugdíjasnak minősülő 

személynek nem kell a jövedelme után természetbeni egészségbiztosítási járulékot (4%) és 

nyugdíjjárulékot (10%) fizetnie.  

Ezáltal a munkaszerződéssel dolgozó nyugdíjasnak csak a személyi jövedelemadót (15%) kell 

megfizetnie a bére után (ugyanúgy, mintha közérdekű nyugdíjas szövetkezet személyesen 

közreműködő tagjaként kapna díjazást).  

A saját jogú öregségi nyugdíjast a Munka Törvénykönyve szerinti munkaviszonyban 

foglalkoztatónak a nyugdíjas részére kifizetett bér után nem kell szociális hozzájárulási adót 

fizetnie a szociális hozzájárulási adóról szóló új törvény szerint.  

Vagyis a Munka Törvénykönyve szerinti munkaviszonyban foglalkoztatott saját jogú öregségi 

nyugdíjasok után  a bérük összegétől függetlenül a munkáltatót teljes szocho-mentesség illeti meg. 

 

2019.01.01-jét követően már négy nyugdíjas kategóriára is kiterjed a nyugdíjast 

foglalkoztató szocho-mentessége: 

 a kiegészítő tevékenységet folytató, egyéni vagy társas nyugdíjas vállalkozóra, 

 az özvegyi nyugdíjban részesülő olyan egyéni vállalkozóra, aki a rá irányadó öregségi 

nyugdíj-korhatárt már betöltötte, 



 

  

 a közérdekű nyugdíjas szövetkezetnek az öregségi nyugdíjban vagy átmeneti 

bányászjáradékban részesülő tagjára, valamint 

 új kategóriaként a Munka Törvénykönyve szerinti munkaviszonyban foglalkoztatott saját 

jogú nyugdíjas személyre.  

  

A jogszabály módosításból adódóan az a kereset, jövedelem, amely után a nyugdíjas nem fizet 

nyugdíjjárulékot, nem jogosít nyugdíjnövelésre sem.  

Ha a nyugdíj melletti munkavégzés olyan jogviszonyban történik, amely esetében a kereset, 

jövedelem után fizetni kell a nyugdíjjárulékot, akkor a nyugdíjnövelésre való jogosultság 

változatlanul fennáll. Ilyen pl. a vállalkozói kivét vagy a megbízási szerződés alapján szerzett 

jövedelem.  

 

Nem törölték el az éves összeghatárt a nyugdíjkorhatár betöltése előtt kapott ellátások 

melletti munkavégzés tekintetében  

A nők kedvezményes nyugdíja mellett munkát végző hölgyekre vonatkozó éves keretösszeget nem 

törölték el. E korlátozás alapján a kedvezményes nyugdíj csak addig folyósítható a kereset mellett, 

amíg ez utóbbi éves összege meg nem haladja a mindenkori minimálbér 18-szorosát (idén 

149.000 x 18 = 2.682.000 forintot), mert ha valamelyik hónapban a kereset meghaladná ezt az 

összeget, akkor a következő hónaptól az év végéig felfüggesztenék a nyugdíj folyósítását.  

Csakhogy az éves keretösszegbe kizárólag azokat a kereseteket kell beszámítani, amelyek 

után a dolgozó nyugdíjas hölgynek meg kell fizetnie a nyugdíjjárulékot.  

 

Az új szabályok szerint viszont  járulékmentes a munkaviszonyban saját jogú öregségi 

nyugdíjasként szerzett kereset, így a jövőben azt már nem kell beszámítani az éves 

összeghatárba.  

Vagyis az éves összeghatár lényegében elveszítette a jelentőségét – legalábbis a nők 

kedvezményes nyugdíjában részesülő hölgyek számára.  

 

A szolgálati járadékosnak és a korhatár előtti ellátásokban részesülőknek változatlanul figyelemmel 

kell lenniük erre a korlátozásra. 

 

 

 

 

A Pénzügyminisztérium a 2019. évi országos ellenőrzési tervében a munkaügyi és munkavédelmi 

hatósági területre vonatkozóan meghatározta, hogy mely időszakokban, mely ágazatokban, mely 

témákban történik az év során országos célvizsgálat.  

 

A munkaügyi ellenőrzési feladatok tekintetében az építőipari ágazatban működő munkáltatók 

foglalkoztatási gyakorlatának célvizsgálata várható 2019. március – áprilisban, melynek keretében 

a hatóság a 2012. évi I. törvény (Munka törvénykönyve) gyakorlati érvényesülését vizsgálja.  



 

  

A munkavállalók munkaviszonyának rendezettsége érdekében a foglalkoztatásukra vonatkozó 

alapvető szabályok érvényre juttatására – különös tekintettel a foglalkoztatásra irányuló jogviszony 

létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettségre – irányulóan akcióellenőrzésre kerül majd sor 

2019. június – július hónapban. Az akcióellenőrzés keretében a hatóság alapvetően a 

feketefoglalkoztatást fogja kiemelten vizsgálni, annak célja a munkavállalók alapvető jogai 

érvényesülésének elősegítése, illetve a tisztességes, jogkövető vállalkozások versenyhátrányának 

csökkentése. 

 

2019. szeptember – október hónapokban fog megvalósulni a szolgáltatást támogató tevékenységet 

ellátó munkáltatók célvizsgálata, melynek keretében ezen ágazatban szintén a Munka 

törvénykönyvének gyakorlati érvényesülését vizsgálja majd a hatóság. 

 

Munkavédelmi területen a sütő- és cukrászipari tevékenységek célvizsgálata valósul majd meg 

2019. II. negyedévében. A vizsgálat célja a munkavállalókat érintő veszélyforrások vizsgálata, 

különös tekintettel arra, hogy az ágazatban a munkavállalók például a meleg környezetben végzett 

munka, a veszélyes munkatérrel rendelkező gépek használata, az alapanyag- és készárútárolók 

szűk keresztmetszete miatt számos baleseti veszélyforrásnak és egészségkárosító kockázatnak 

vannak kitéve. 

 

Az országos ellenőrzési tervben foglaltakon túl mindkét szakterületet érintően várható megyei 

tervezésű célvizsgálat lefolytatása is az év folyamán. 

 

Az országos ellenőrzési terv a Pénzügyminisztérium honlapján, a 

http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=172&hir_reszlet=654 link alatt érhető el. 

 

 

 

 

A munkaügyi hatóság 2018. november 19. és 2018. december 1. között célvizsgálatot tartott a 

munkaidővel és pihenőidővel kapcsolatos szabályok gyakorlati érvényesülésének vizsgálata 

érdekében. 

 

A célvizsgálat során a 20 ellenőrzött munkáltató 85%-ánál (17 munkáltató) tárt fel 

szabálytalanságot a hatóság. Az ellenőrzött munkavállalók (25 fő) 88%-a volt szabálytalansággal 

érintett. 

A célvizsgálat során feltárt leggyakoribb jogsértés a feketefoglalkoztatás volt (8 esetben 10 fő 

munkavállalót érintően). Bejelentés nélküli foglalkoztatásra 4 esetben intézked(t)ünk 5 fő 

munkavállalót érintően; írásba foglalt munkaszerződés hiányát szintén 4 munkáltatónál tártunk fel, 

5 fő munkavállalót érintően. Hatóságunk feketefoglalkoztatást az építőipar, a vagyonvédelem, a 

vendéglátás és az egyéb ágazatban működő munkáltatóknál tárt fel. 

http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=172&hir_reszlet=654


 

  

A második leggyakoribb jogsértés a munkaidőre vonatkozó szabályok megsértése volt, amely 7 

esetben 10 fő munkavállalót érintően nyert megállapítást. A napi munkaidő mértékére vonatkozó 

szabályok megsértését 1 esetben 1 főt érintően, a munkaidő-beosztás készítésére és közlésére 

vonatkozó szabályok megsértését 6 esetben 9 főt érintően állapítottuk meg az egyéb ágazatban 

lefolytatott munkaügyi ellenőrzések során.  

 

A harmadik leggyakoribb jogsértés a munkaidő-nyilvántartással kapcsolatos jogszabályi 

rendelkezés megsértése volt, amely miatt 5 esetben kerül(t) sor 7 fő munkavállalót érintően 

intézkedésre. Hiányos, hamis nyilvántartás 3 esetben 3 főt érintően, hiányzó nyilvántartás 2 

esetben 4 főt érintően került feltárásra.  

 

A pihenőidővel kapcsolatos jogsértések körében a munkaközi szünetre vonatkozó szabályok 

megsértése 2 esetben 2 fő munkavállalót érintően, a heti pihenőidőre vonatkozó szabályok 

megsértése 1 esetben 1 fő munkavállalót érintően került feltárásra. Úgynevezett egyéb 

jogsértésként 1 esetben a munkáltató nem törvényes határidőben tett eleget az illetékes 

adóhatóság felé fennálló bejelentési kötelezettségének 1 fő munkavállalót érintően. 

 

Hatóságunk a munkaidővel, pihenőidővel, munkaidő-nyilvántartással kapcsolatos jogsértéseket az 

úgynevezett egyéb ágazatban működő munkáltatóknál tárta fel.  

 

 

 

 

A munkaügyi hatóság 2018. szeptember 17. és 2018. október 12. között célvizsgálatot tartott a 

mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati ágazatban, valamint a feldolgozóiparon belül az 

élelmiszergyártási és italgyártási ágazatok területén működő munkáltatókat érintően a 2012. évi I. 

törvény gyakorlati érvényesülésének vizsgálata érdekében, különös tekintettel arra, hogy ezeknek 

a területeknek a vállalkozásai körében évek óta nem történt hasonló jellegű vizsgálat, illetve egyes 

területeken az elmúlt időszakban nőtt a súlyos jogsértések száma.  

 

A célvizsgálat során a 36 ellenőrzött munkáltató 69%-ánál (25 munkáltató) tárt fel 

szabálytalanságot a hatóság. Az ellenőrzött munkavállalók (42 fő) 74%-a volt szabálytalansággal 

érintett. 

 

A célvizsgálat során feltárt leggyakoribb jogsértés a munkaidő-nyilvántartással kapcsolatos 

jogszabályi rendelkezés megsértése volt, amely miatt 16 esetben került sor 18 fő munkavállalót 

érintően intézkedésre. 8-8 esetben intézkedünk hiányos munkaidő-nyilvántartás (8 fő), illetve 

munkaidő-nyilvántartás vezetésének elmulasztása miatt (10 fő).  



 

  

A második leggyakoribb jogsértés a munkaidőre vonatkozó szabályok megsértése volt, amely 9 

esetben 14 fő munkavállalót érintően nyert megállapítást. A munkaidőre vonatkozó szabályok 

megszegése körében hatóságunk 7 esetben 11 fő munkavállalót érintően a munkaidő-beosztás 

készítésére és közlésére vonatkozó szabályok megsértését (69B), valamint 3 esetben 6 fő 

munkavállalót érintően egyéb jogsértést (69C- munkaidőkeretre vonatkozó rendelkezések 

megsértése) tárt fel.  

 

Azonos számban került sor intézkedésre feketefoglalkoztatás, illetve a pihenőidőre vonatkozó 

szabályok megsértése miatt 6-5 fő munkavállalót érintően. Ami a feketefoglalkoztatást illeti, 

bejelentés nélküli foglalkoztatásra (94) 3 esetben intézkedtünk 3 fő munkavállalót érintően; írásba 

foglalt munkaszerződés hiányát (46) 2 munkáltatónál tártunk fel, 3 fő munkavállalót érintően. A 

pihenőidővel kapcsolatos jogsértések körében a munkaközi szünet mértékére vonatkozó szabályok 

megsértését (70A) Hatóságunk 3 esetben 3 fő munkavállalót érintően tapasztalta. Intézkedtünk 

ebben a körben a napi/heti pihenőidő mértékére vonatkozó jogszabályi rendelkezés megsértése 

miatt is 2 esetben 2 fő munkavállalót érintően. 

 

A fenti jogsértések mellett elszórtan ugyan, de tárt fel Hatóságunk munkabérre vonatkozó (3 

munkáltató 4 fő) és egyéb (1 munkáltató 1 fő) jogsértéseket is.  A munkabér védelmére vonatkozó 

szabályok egyéb módon történő megszegését (81B) 1 esetben 1 fő munkavállaló vonatkozásában, 

a rendkívüli munkavégzés ellenértékeként járó pótlékra vonatkozó szabályok megszegését 2 

esetben 3 fő munkavállalót érintően állapította meg Hatóságunk.  

 

Egyéb jogsértésként a munkaviszony bejelentésével kapcsolatos egyéb kötelezettség megszegése 

(késedelmes bejelentés) nyert megállapítást az állattenyésztés ágazatában. 

 

A célvizsgálat tapasztalatairól készült országos összefoglaló jelentés a Pénzügyminisztérium 

honlapján, a http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=172&hir_reszlet=657 link alatt érhető 

el. 

 

 

 

 

 

 

A Kormányzati Ügyfélvonal éjjel-nappal – az év minden napján 0-24 órában – elérhető telefonos és 

elektronikus ügyfélszolgálat, mely közigazgatást és elektronikus közszolgáltatásokat érintő témakö-

rökben nyújt segítséget az ügyfeleknek, a polgárok, vállalkozások és költségvetési szervek 

részére. 

 

http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=172&hir_reszlet=657


 

  

 
 
 

 

A Kormány 284/2018. (XII.21.) számú rendeletével 2019. január 1-től a Közlekedési Alkalmassági 

és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.-t jelölte ki a járművezetők vizsgáztatására, valamint azok 

utánképzésére és képzésfelügyeletére, illetve a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatására 

és képzésfelügyeletére, továbbá a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatával 

kapcsolatos feladatokat ellátására. 

 

A vonatkozó közfeladatok – ide értve elsődlegesen a vizsgáztatás és a vizsgálatok lefolytatását - 

ellátásának folytonossága és folyamatossága biztosított, a képzőszervek tájékoztatása a 

szakrendszereken keresztül, valamint a Vizsgaközpont honlapján, a http://www.kavk.hu címen 

elérhető portálon naprakészen történik. 

 

A Vizsgaközpont a közúti járművezetők vizsgáztatását jelenleg a fővárosi és megyei 

kormányhivatalok, valamint továbbra is a névjegyzékben szereplő, közúti járművezetői 

vizsgabiztosok közreműködésével látja el a szokásos vizsgahelyszíneken a megszokott 

ügyintézéssel. 

 

Vonatkozó jogszabályok: 

 a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 

 284/2018. (XII.21.) Korm. rendelet – A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont 

kijelöléséről és feladatainak meghatározásáról 

 285/2018. (XII.21.) Korm. rendelet – A vizsgaközpont kijelölésével összefüggő egyes 

közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról 

 1775/2018. (XII.21.) Korm. határozat – A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközponttal 

kapcsolatos feladatokról 

 

 
 
 
 
 

http://www.kavk.hu/

