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Előszó
A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00041 azonosítószámú, „a szolgáltató
kormányhivatali és közigazgatási modell bevezetése” elnevezésű projekt
keretében elfogadott Szolgáltatói Stratégia 2017-2018 az önkormányzati
kapcsolatrendszer erősítése érdekében Önkormányzati Hírlevél kiadását
tűzte célul.
A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal a negyedévente megjelenő
Önkormányzati Hírlevélben szakmai tájékoztatókkal és közleményekkel
próbálja segíteni az önkormányzati feladatellátást, ezzel kiegészítve a
rendszeresen
megszervezésre
kerülő
jegyzői
értekezletek
szakmai
információátadását.
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
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November 25. – A nők elleni erőszak megszüntetésének napja –
Tévhitek a családon belüli erőszakról

November 25. napját az ENSZ közgyűlése 1999. december 17-én a nők elleni
erőszak megszüntetésének nemzetközi napjává nyilvánította. Az ENSZ
felkérte a kormányokat és nemzetközi szervezeteket, hogy e napon
figyelemfelhívásul szervezzenek programokat, többek között ennek nyomán
kerül megrendezésre évek óta a 16 akciónap a nők elleni erőszak ellen.
(Utóbbit világszerte november 25. és december 10. napja, az emberi jogok
világnapja között rendezik meg annak érdekében, hogy felhívják a
nyilvánosság figyelmét, és tájékoztatást nyújtsanak a nők elleni erőszakról,
kifejezzék szolidaritásukat az áldozatok iránt.)
Annak érdekében, hogy a Kormányhivatal részéről is felhívjuk a figyelmet a
nők elleni erőszak elleni küzdelem fontosságára, fontosnak tartjuk felhívni a
figyelmet a családon belüli erőszakkal összefüggésben rendszeresen
felmerülő alábbi tévhitekre.

„Megérdemeli a verést, hiszen állandóan kiprovokálja azt.”
Nem igaz. Jelenleg egyetlen esetben megengedett más személy sérelmére
elkövetett fizikai bántalmazás és az nem más, mint a jogos védelem
meglehetősen szűk köre. Senki nem érdemel verést még akkor sem, ha az ő
viselkedése a másik fél számára idegesítő vagy zavaró.
„Megérdemli a verést, ő választott magának erőszakos partnert.”
Nem igaz. Eredendően senki nem az erőszakot, a brutalitást választja.
Hosszútávon azonban megvalósulhat a tanult tehetetlenség és a traumás
kötődés kialakulása, a bántalmazóval történő azonosulás, gondoljunk csak a
Stockholm-szindrómára. Mindez nem a bántalmazott döntésének a
következménye, hanem a tartós bántalmazó kapcsolat lehetséges velejárója.
„Megérdemli a verést, ha hagyja magát bántani és rendszerint
kibékül a bántalmazóval.”
Nem igaz. Fel kell ismerni, hogy az állandó kibékülés a családon belüli
erőszak velejárója, tulajdonképpen a bántalmazási folyamat része. Minden
egyes kibékülésnél élni kell a gyanúperrel, hogy a döntést nem feltétlenül a
bántalmazott hozta meg önállóan és legfőképpen nem biztos, hogy a saját
akarata szerint...
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„Megérdemli a verést, ha nem jelentette fel a bántalmazót.”
Nem igaz. Önmagában a bántalmazó feljelentése nem jelent megoldást a
komplex probléma orvoslására, miképpen önmagában a rendőrség sem
alkalmas arra, hogy minden ide tartozó esetet kezeljen. A gyors, hatékony,
szakszerű rendőri fellépés mindössze egy fontos láncszeme lenne egy olyan
rendszernek, mely a családon belüli erőszakkal kapcsolatba kerülő
szakterületek (igazságszolgáltatás, egészségügy, oktatás, gyermekvédelem,
áldozatsegítés, stb.) együttműködésén alapulna.
„Kizárólag azért állítja, hogy a párja megverte, mert bosszút akar
állni a partnerén.”
Kétségtelen, hogy előfordulnak olyan esetek, melyek alkalmával egy gyermek
elhelyezésével kapcsolatos peres eljárásban vagy egy házassági közös vagyon
megosztása iránti perben az egyik fél a másik ellen indított
büntetőeljárás(ok), gyámhatósági eljárás(ok) során feltárt körülményekre
hivatkozik. Tisztán kell azonban látni, hogy önmagában egy feljelentés
megtétele vagy egy közigazgatási hatósági eljárás kezdeményezése a másik fél
ellen semmilyen döntő hatással nem lesz a polgári eljárás kimenetelére.
Pusztán a feljelentés alapján, egyéb bizonyítékok hiányában nem kerül sor a
vélt bántalmazó elleni vádemelésre vagy elítélésére, a feljelentőnek azonban
büntetőjogi felelőssége tudatában kell mást bűncselekmény elkövetésével
(hamisan) vádolnia. A közhiedelemmel ellentétben meglehetősen csekély
azoknak a száma, akik fenti megfontolásból hamisan vádolják meg
partnerüket.
„Nem szabad beavatkozni egy család magánéletébe, az ő dolguk,
hogy mi folyik a négy fal között.”
Tévedés. A családon belüli erőszak nemhogy nem magánügy, hanem az egész
társadalmat érintő problematika. Különösen így van ez, ha a négy fal között
súlyos, közvádra üldözendő bűncselekmények valósulnak meg, vagy ha az
erőszakkal kiskorú gyermek is érintett. Hangsúlyozni kell továbbá, hogy a
beavatkozás egyes szervezeteknek – pl. a jelzőrendszerrel kapcsolatos
jogszabályokban felsorolt intézményeknek és munkatársaiknak - nem
választási lehetőség, hanem kötelezettség, annak elmulasztása minden
esetben fegyelmi felelősségre vonást hoz maga után.
„A családon belüli erőszak
családokban fordul elő.”

csak

az

iskolázatlan,

műveletlen

Önmagában nem igaz. Bár az alacsonyabb társadalmi rétegekből kikerülő
személyek a nehéz anyagi helyzetük, iskolázatlanságuk, önálló keresetük
hiánya miatt fokozottan kerülhetnek kiszolgáltatott, függő helyzetbe, a
bántalmazás a jómódú, iskolázott párok kapcsolatában is előfordul. Ezekben
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az esetekben a bántalmazónak –elsősorban a rendelkezésére álló anyagi
javak miatt – akár cizelláltabb eszközök, technikák is a rendelkezésére állnak
az erőszakra.
„A családon belüli erőszakról szóló statisztikák, híradások túlzóak,
szélsőségesek és túlreagálják a jelenség súlyát.”
Sajnos nem igaz. A családon belüli erőszakról rendelkezésre álló statisztikák
és a híradásokban megjelenő esetek csak a jéghegy csúcsát jelentik. A
jelenséget olyan mértékű látencia övezi, hogy még megbecsülni sem lehet az
érintett családok számát.
„Nem tudok feljelentést tenni, mert nincs tanúm a bántalmazásra.”
A családon belüli erőszak jellemzője, hogy a cselekmények általában otthon,
tanúk jelenléte vagy kizárólag a kiskorú gyermekek jelenlétében történik.
Mindez – bűncselekmény megvalósulása esetén - nem akadálya annak, hogy
a bántalmazott kezdeményezze a bántalmazó büntetőjogi felelősségre
vonását. A tanúk vallomása –a szakértői vélemény, az okirati bizonyítékok és
egyebek mellett - a bizonyításnak mindösszesen egy eszköze, önmagában
azok hiánya nem jelenti, hogy a cselekmény nem történt meg vagy nem
bizonyítható.
„Addig nem tudnak segíteni rajtam, amíg vér nem folyik.”
Az elmúlt években bekövetkezett jogszabályváltozások, az eljáró
hatóságoknál megkezdődött szemléletváltozás alapján ez az állítás is
cáfolható. Évek óta bűncselekmény a zaklatás, a hatályos Btk. büntetni
rendeli a kapcsolati erőszakot, de ezeken felül számos egyéb fizikai
erőszakkal nem feltétlenül járó, de a családon belüli erőszak körébe
sorolható cselekmény büntetendő (pl. kiskorú veszélyeztetése, személyi
szabadság megsértése, kényszerítés, stb.).
„Megöl, ha megtudja, hogy feljelentem.”
A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a bántalmazó felelősségre
vonásának elmaradása inkább vezet az erőszak súlyosbodásához, mint a
feljelentés és az abból következő felelősségre vonás.
„Senki nem segít.”
Nem igaz. Amennyiben úgy érzi, családon belüli erőszak elszenvedője,
forduljon bizalommal a rendőrséghez vagy kérjen segítséget a járási hivatalok
igazságügyi szakterületeinek áldozatsegítő munkatársaitól az alábbi
elérhetőségek valamelyikén:
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Tatabányai Járási Hivatal
Hatósági Főosztály Gyámügyi Osztály
2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2. (Integrált Közigazgatási Központ)
Telefonszám: 34/795-696
Elektronikus levélcím: tatabanya.gyam@komarom.gov.hu
Kijelölt kapcsolattartó: Altmann Mónika
Telefonszám: 34/795-696
Elektronikus levélcím: altmann.monika@komarom.gov.hu
Ügyfélfogadási idő: Hétfő 13.00 – 17.00, Szerda 8.00-12.00 és13.00-16.00,
Péntek: 8.00-12.00
Tatai Járási Hivatal
Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
2890 Tata, Ady Endre utca 24.
Telefonszám: 34/795-756
Elektronikus levélcím: hatosag.gyamugy.tata@komarom.gov.hu
Kijelölt kapcsolattartó: Dr. Szalay Petra
Telefonszám: 34/795-768
Elektronikus levélcím: szalay.petra@komarom.gov.hu
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8.00 – 12.00, 13.00 - 16.00, Szerda: 13.00-15.30,
Péntek: 8.00 – 12.00
Oroszlányi Járási Hivatal
Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc út 78.
Telefonszám: 34/795-700
Elektronikus levélcím: gyamugy.oroszlany@komarom.gov.hu
Kijelölt kapcsolattartó: Borka Márta
Telefonszám: 34/795-721
Elektronikus levélcím: borka.marta@komarom.gov.hu
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 13.00 – 17.00, Szerda: 8.00-12.00, 13.00-16.00,
Péntek: 8.00 – 12.00
Komáromi Járási Hivatal
Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály 2900 Komárom, Szabadság tér 1.
Telefonszám: 34/795-780
Elektronikus levélcím: hivatal.komarom@komarom.gov.hu
Kijelölt kapcsolattartó: Dr. Szarvas Erzsébet
2900 Komárom, Szabadság tér 1. fsz. 13. iroda
Telefonszám: 34/795-821
Elektronikus levélcím: szarvas.erzsebet@komarom.gov.hu
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 13.00 – 15.30, Szerda: 8.00 – 12.00, Csütörtök:
14.00 – 18.00
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Kisbéri Járási Hivatal
Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
2870 Kisbér, Angol kert 4.
Telefonszám: 34/795-734
Elektronikus levélcím: gyamugy.kisber@komarom.gov.hu
Kijelölt kapcsolattartó: Dr. Szarvas Erzsébet
Telefonszám: 34/795-739
Elektronikus levélcím: szarvas.erzsebet@komarom.gov.hu
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8.00 – 12.00, Szerda: 13.30 – 16.00
Esztergomi Járási Hivatal
Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
2500 Esztergom, Bottyán János utca 3.
Telefonszám: 33/795-033
Elektronikus levélcím: gyamugy.esztergom@komarom.gov.hu
Kijelölt kapcsolattartó: Dr. Palcsó Anita
Telefonszám: 33/795-040
Elektronikus levélcím: palcso.anita@komarom.gov.hu
Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 8.00-16.00, Szerda: 8.00-16.00
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Előadássorozat az idős korosztályt érintő bűncselekmények és
balesetek megelőzésének lehetőségeiről
2018. szeptember 3. és 2018. október 1. napja közötti időszakban – hétfői
napokon - a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság és a
Komárom-Esztergom Megyei Baleset-megelőzési Bizottság a KomáromEsztergom Megyei Kormányhivatallal közösen előadássorozatot szervez
azokról a jelenségekről, melyek érintik - sok esetben megkeserítik - az idősek
életét.
Az előadások helyszíne a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
(Integrált Közigazgatási Központ, Tatabánya, Bárdos László utca 2.) II.
emeleti konferenciaterme.
A helyszín megközelíthető a tatabányai autóbusz-végállomástól (Vértes
Center) a következő helyi járatos autóbuszokkal: 1,5,10,11,15,16 (Omega
Park megálló)
Előadások:
2018. szeptember 3. 10.00-11.30 A trükkös lopások megelőzési
lehetőségei
előadó: Csonkáné Huszár Anita c. r. alezredes, a Komárom-Esztergom
Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztály Bűnmegelőzési Alosztály
vezetője
2018. szeptember 10. 10.00-11.30 Egészségszűrés vagy átverés? Új
köntösben a termékbemutatók
előadó: Dr. Nagy Sándor, a Tatabányai Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési
és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztályának jogi
szakügyintézője

2018. szeptember 17. 10.00-11.30 A vagyonvédelem lehetőségei
előadó: Csonkáné Huszár Anita c. r. alezr., a Komárom-Esztergom Megyei
Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztály Bűnmegelőzési Alosztály vezetője
2018. szeptember 24. 10.00-11.30 Van segítség a bűncselekmények
áldozatainak!
előadó: Dr. Gulyás Renáta, a KEM Kormányhivatal Hatósági Főosztály
Igazságügyi Osztályának vezetője
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2018. október 1. (Idősek világnapja) 10.00-11.30 Baleset-megelőzés idős
korban
előadó: Buoczné Miklán Erzsébet r. alezredes, a Komárom-Esztergom Megyei
Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának baleset-megelőzési
előadója
11.45 Oklevelek, ajándék átadása azon hallgatóknak, akik minden
előadáson részt vettek, állófogadás
Kérjük, hogy részvételi szándékát jelezze a 34/517-755 telefonszámon vagy a
bunmeg@komarom.police.hu e-mail címen!
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A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli
ellátásra való jogosultság feltételeinek vizsgálata
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 19. § (1a) bekezdése alapján a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek
családbafogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra jogosult,
ha a) a gyermek tartására köteles, és b) nyugellátásban, korhatár előtti
ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban, átmeneti
bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban,
időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a
nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály
hatálya alá tartozik.
A Gyvt. 5. § f) pontja szerint a gyermek tartására köteles személy: a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.)
meghatározott feltételek és sorrend szerint a szülő, más felmenő egyenesági
rokon, a nagykorú testvér, a szülő házastársa. A gyámhatóságokról, valamint
a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 65/C. § b) pontja alapján a Gyvt. 19. § (1a)
bekezdése szerinti esetben a települési önkormányzat jegyzője a Ptk. 4:196.
és 4:197. §-ában foglaltak alapján megvizsgálja a kérelmező tartási
kötelezettségét.
A Ptk. 4:196. § (1) bekezdése szerint a tartási kötelezettség - ha e törvény
eltérően nem rendelkezik - az egyenesági rokonokat terheli egymással
szemben. A (2) bekezdés értelmében tartási kötelezettsége áll fenn elsősorban
a szülőnek a gyermekével és a nagykorú gyermeknek a rászoruló szülőjével
szemben. A (3) bekezdés szerint, ha a tartásra jogosult gyermeknek tartásra
kötelezhető szülője nincs, eltartása távolabbi felmenőire hárul. Az (5) bekezdés
alapján a tartásra jogosulthoz a leszármazás rendjében közelebb álló rokon
tartási kötelezettsége a távolabbi rokonét megelőzi.
A Ptk. 4:197. § alapján azt a kiskorút, akinek tartásra kötelezhető
egyenesági rokona nincs, nagykorú testvére köteles eltartani, feltéve, hogy
ezt saját maga, házastársa, élettársa és tartásra rászoruló egyenesági
rokonai szükséges tartásának veszélyeztetése nélkül képes teljesíteni.
A Ptk. 4:224. §- a szerint a gyám - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - a
gyámsága alatt álló gyermek gondozója, nevelője, vagyonának kezelője és a
gyermek törvényes képviselője.
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A Ptk. 4:196. §-ában szereplő hozzátartozó abban az esetben köteles a
gyermek tartására, a jogszabályban meghatározott sorrendben, ha nincs
tartásra kötelezhető szülő.
Önmagában azonban a gyámi tisztség, a szülők felügyeleti jogának
szünetelése nem jelent tartási kötelezettséget a gyám részéről. Nem alapozza
meg a gyám tartási kötelezettségét az sem, ha szülők nem tesznek eleget
tartási kötelezettségüknek. A Ptk. 4:224. §-ában megfogalmazott gondozási,
nevelési jog a gyermekek fizikai és érzelmi ellátását jelenti, mely nem
értelmezhető a gyám Ptk. 4:196. § és 4:197. § szerinti tartási
kötelezettségeként.
A Kúria KGD2012.208. számú határozata alapján: „A tartásra kötelezettek a
gyermekek szülei és mindaddig nem tekinthető a gyámul rendelt nagyszülő
tartásra kötelezettnek, amíg a gyermekek szülei élnek, a tartásra nem válnak
képtelenné vagy a nagyszülő tartási kötelezettségét jogerős ítélet ki nem
mondja. Az a tény, hogy a szülők a tartási kötelezettségüket elmulasztják,
nem alapozza meg a nagyszülő tartási kötelezettségének megállapítását, a
tartási kötelezettség nem hárítható át más személyre a nem teljesítés okán.
(…) A gyámként kirendelt személynek tartást nem, csak gondoskodást,
gondozást kell biztosítania a gyámsága alatt álló kiskorú gyermekek részére.”
A pénzbeli ellátás megállapítására irányuló kérelem esetén tehát a fentiek
alapján kell vizsgálni, hogy a kérelmező gyám köteles vagy sem a gyermek
tartására, és amennyiben nem, a pénzbeli ellátás megállapításának – a Gyvt.
19. § (1a) bekezdés a) pontja szerinti feltétel hiányában - nincs helye.
Amennyiben a gyámrendelés oka a gyermek családbafogadása volt,
figyelemmel kell lenni arra is, hogy a Ptk. 188. § (4) bekezdése alapján a
családbafogadás a szülő tartási kötelezettségét nem érinti.
Ezzel összefüggésben megjegyzendő, hogy ha a gyám a gyermek tartására
nem köteles, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság
megállapításakor, az egy főre jutó jövedelem meghatározásakor a Gyer. 66. §
(3) bekezdése értelmében kizárólag a gyermek személyét és az ő megélhetését
szolgáló juttatásokat kell figyelembe venni (pl. családi pótlék), más, vele egy
háztartásban élő személyt, illetve annak jövedelmét azonban nem.
Amennyiben a gyám a gyermek tartására köteles, a Gyvt. 19. § (4)
bekezdésében felsorolt személyeket kell az egy főre jutó jövedelem
meghatározásakor figyelembe venni, azzal, hogy a Gyvt. 19. § (5) bekezdése
értelmében a (4) bekezdés alkalmazásában szülő alatt ez esetben a
családbafogadó gyámot kell érteni.
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Országos műszaki mentési verseny

A hivatásos tűzoltók részvételével a BM Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság idén első alkalommal rendezi meg az Országos Tűzoltó
Műszaki - Mentő versenyt. A verseny időpontja 2018. október 2-3. A
beavatkozó állomány a versengés keretein belül adhat számot a közlekedési
balesetek során bekövetkezett műszaki mentések végrehajtásával
kapcsolatos felkészültségéről.
A verseny célja a készenléti állomány közlekedési balesetek során
végrehajtott műszaki mentési feladatainak minél szakszerűbb és
hatékonyabb végrehajtása, valamint a versenyfeladatok végrehajtásán
keresztül tapasztalatok szerzése és átadása. A beavatkozó, irányítói
állomány, tanult, és megszerzett műszaki mentési ismereteinek, tudásának
bemutatása,
fejlesztése,
műszaki-mentési
eszközök
használatának
gyakorlása. Sérült kimentésének, kiemelésének, ellátásának gyakorlása. Az
állomány
csapatmunkájának,
csapatkommunikációjának
gyakorlása,
fejlesztése. Tűzoltói versenyszellem, bajtársiasság, és csapatszellem
erősítése.
A versenyen a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok és a Fővárosi
Katasztrófavédelmi Igazgatóság egy-egy csapattal vesz részt. A roncsokban
valós élő emberek fogják a sérült szerepét játszani. A beavatkozó tűzoltók
ugyanazokat az eszközöket fogják használni, mint az éles bevetések
alkalmával.
A bajnokság helye és ideje:
Helye: Tata
Ideje: 2018. október 2-3.
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Oktatási intézmények tűzvédelme

A
Komárom-Esztergom
Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
katasztrófavédelmi kirendeltségei szeptember-november hónapokban az
általános iskolákat ellenőrzik. Az ellenőrzést megelőzően valamennyi esetben
biztosítunk konzultációs lehetőségeket az ellenőrzésekről szóló kiértesítésben
foglaltak szerint ezzel segítve az intézmények felkészülését. A konzultációs
lehetőségeket rendkívül fontosnak tartjuk elsősorban az intézményben
tartózkodók védelme és nem utolsó sorban a beavatkozó tűzoltók
munkájának segítése érdekében. A kiértesítésben a konzultáció lehetséges
módjain túl iratok előkészítését is valamennyi esetben kértük annak
érdekében,
hogy
az
intézmények
tűzvédelmi
ellenőrzései
minél
hatékonyabbak lehessenek és az intézmények napi munkáját ezzel ne
zavarjuk. Az előkészítendő iratok:
Tűzvédelmi Szabályzat és mellékletei (Tűzriadó Terv),
A tűzvédelmi feladatok ellátására, a belső tűzvédelmi szervezet
kialakítására
vonatkozó,
vagy
ezt
igazoló
esetleges
külön
dokumentumok, meghatalmazások,
tűzvédelmi oktatás, továbbképzés és szakvizsgáztatás anyagai,
jegyzőkönyvei,
elektromos és villámvédelmi berendezések időszakos tűzvédelmi
felülvizsgálatának anyagai,
tűzvédelmi berendezések, készülékek, eszközök, felszerelések, tűzoltó
vízforrások nyilvántartásai, felülvizsgálati dokumentumai,
a hatályban lévő tűzvédelmi határozatokat,
a létesítmény legutóbbi átfogó ellenőrzése óta a létesítmény tűzvédelmi
helyzetében bekövetkezett változások dokumentumait, esetlegesen az
erre vonatkozóan kapott közigazgatási határozatokat,
termelő, tároló épületek, létesítmények esetében a tűzterhelés számítást,
tűz- és robbanásveszélyes gépek, berendezések tanúsítványai
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A Nyugat-nílusi vírus (WNV)

/NÉBIH közlemény részlet/
A Nyugat-nílusi vírus (WNV) a Flavivírusok törzsébe tartozó zoonotikus RNS
vírus, amely emberekben, madarakban, lovakban idéz elő idegrendszeri
megbetegedéseket. A kórokozó arbovírus, vagyis átviteléért legfőképpen
ízeltlábú vektorok, elsősorban szúnyogok a felelősek. A felnőtt szúnyogok a
vérszívás során oltják a madarakba vagy más gerinces gazdába.
Fontos kiemelni, hogy a fertőzött lovak és emberek egymásra nem jelentenek
veszélyt, nem fertőznek!
A vírusszaporodás un. városi ciklusa az ember közelében élő madarak és
szúnyogok között zajlik. Bizonyos szúnyogok a ciklus első felében csak
madarakon majd később a nyár folyamán, emlősökön szívnak vért, ennek
oka, hogy augusztus elején jelentős változás történik a madarak
viselkedésében. A költési időszak végével a madarak szétszélednek az
országban, a lakott területen élő madarak kihúzódnak a külterületekre és
lassan megindulnak a költöző madarak is, így a szúnyogok jóval gyakrabban
kénytelenek emlősökön (lovakon, embereken) vért szívni.
A vírus sokszorozódás függ a hőmérséklettől és a páratartalomtól is, és
meleg időjárás esetében kb. 2 hét alatt lezajlik. Az ízeltlábú vektorok
aktivitásának és a kórokozó replikációjának megfelelően a lovakban és
emberekben kialakuló megbetegedések előfordulásában is szezonalitás
figyelhető meg.
A legtöbb megbetegedés a vektorok jelenléte és az adott ország klímájának
megfelelően, Magyarországon augusztus-november között jelentkezik.
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Az emberek és állatok fertőződése nem minden esetben nyilvánul meg
észlelhető klinikai tünetekben. A szeropozitív lovak kb. 10%-ában
jelentkeznek idegrendszeri tünetek.
Emberekben a WNV legtöbbször csak náthára emlékeztető, influenzaszerű
tünetekben nyilvánul meg és az esetek mindössze 1%-ában okoz
idegrendszeri megbetegedést.
A védekezés hatékonyságát növelheti a szúnyogok tenyészőhelyének (sekély
álló vizek) csökkentése az állatok közelében.
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TÁJÉKOZTATÓ LÓTARTÓK RÉSZÉRE!
Tekintettel arra, hogy hazánkban is előfordult a bejelentési kötelezettség
alá tartozó Nyugat-nílusi vírus (továbbiakban: WNV) okozta megbetegedés
lovak, szamarak körében, hatóságunk összefoglaló állategészségügyi
tájékoztatót állított össze Komárom-Esztergom megye lótartói számára.
JÁRVÁNYÜGYI TÁJÉKOZTATÁS: Megyénk területén 2018. évben (júliusaugusztus hónapokban) két tartási helyen lévő, idegrendszeri tüneteket
mutató lónál diagnosztizálták a WNV fertőzöttséget. Az eset 3 lovat
érintett, melyből egy lónál - kritikus állapotára való tekintettel - a végleges
elaltatása mellett döntöttek, további két, azonos tartási helyen lévő ló
meggyógyult.
A WNV emberekben,
megbetegedéseket.

madarakban,

lovakban

idéz

elő

idegrendszeri

Az emberek és állatok fertőződése nem minden esetben nyilvánul meg
észlelhető klinikai tünetekben. A fertőződött lovak kb. 10 %-ában
jelentkeznek idegrendszeri tünetek. Fontos kiemelni, hogy - bár a betegség
zoonotikus jelentőségű - a fertőzött lovak és emberek egymásra nem
jelentenek veszélyt. A kórokozót legfőképpen ízeltlábú vektorok, elsősorban
szúnyogok oltják a madarakba vagy más gerinces gazdába.
Lovak esetében a fertőződést követően átmeneti láz, hőemelkedés alakulhat
ki, a betegség kezdetén gyakran jelentkezik kólikás nyugtalanság,
étvágytalanság esetleg sántaság is. A legáltalánosabb tünetek a bőr
túlérzékenysége, az ataxia (koordinálatlan mozgás), izomremegés, a
végtag gyengeség, esetleg elfekvés. Előfordulhat viselkedészavar, a fejnyak izmainak remegése, az aluszékonyság, az agresszió, akár nyelési zavar,
egyéb idegrendszeri tünet.
Bővebben a Nyugat-nílusi láz járványtanáról a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal (továbbiakban: NÉBIH) honlapján, az alábbi linken lehet
tájékozódni:
http://portal.nebih.gov.hu/-/a-nyugat-nilusi-virus-wnvMEGELŐZÉS LEHETŐSÉGEI: A. Vektorszegény környezet biztosítása az
esti óráktól kezdődő istállózással, az állatokon és a környezetükben végzett
megfelelő inszekticidek alkalmazása, UV-fénnyel kombinált elektromos
szúnyogirtó használata, szúnyogriasztók alkalmazása, magas fű nyírása,
aljnövényzet ritkítása, a szúnyogok tenyészőhelyének (sekély álló vizek)
csökkentése az állatok közelében. B. Vakcinázás, megelőző védőoltás
alkalmazása: Minden évben tavasszal a szúnyog tömeges megjelenése előtt
ideális az immunizálást elvégeztetni. Ha a járvány előfordulásának
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időszakában (augusztus-november) vakcinázunk, akkor az adott egyed a
járvány időszakában már csak részleges védelemben részesülhet.
BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG: A hatósági állatorvos Nyugat-nílusi láz
előfordulása esetén csak a kötelező adatfelvételt végzi az állattartónál
(állattartó telep címe, GPS koordináták, fogékony állatok száma, beteg
állatok száma, beteg állat sorsa, tünetek, tartási mód, tartási hely
azonosító, tenyészetkód, a fogékony és beteg állatok egyedi lóútlevelének
száma stb.)
Mivel a betegség lóról lóra nem terjed - a WNV laboratóriumi megerősítését
követően - jogszabályi előírások szerint nincs szükség forgalmi korlátozás,
egyéb állategészségügyi hatósági intézkedés fenntartására.
A betegség gyanúja esetén a bejelentést az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban: Éltv.) 18. § (1)
bekezdés f) és h) pontjában, illetve (2) és (4) bekezdésében leírtak szerint a
magánállatorvosnak vagy a hatósági állatorvosnak köteles megtenni az
állattartó. A Nyugat-nílusi láz bejelentési kötelezettségét az állatbetegségek
bejelentésének rendjéről szóló 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet határozza
meg.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy idegrendszeri tünetek más fertőző
betegségek tünetei is lehetnek - mint veszettség, herpesz - ezért a
laboratóriumi eredményközlésig, a biztos kórjelzésig szükséges intézkedni
a lómozgás korlátozásáról, a tüneteket mutató ló elkülönítéséről.
TÉRÍTÉSMENTES VÉRVIZSGÁLAT: Az idegrendszeri tüneteket mutató
állatból vett vérmintából állami költségre, a lótartók számára
térítésmentesen lehet elvégeztetni a WNV-ra irányuló szerológiai vizsgálatot
a NÉBIH-ÁDI laboratóriumában. Tüneteket nem mutató lófélék WNV szűrő
vizsgálatát a tulajdonos költségére lehet elvégeztetni.
TENYÉSZETKÓD, TARTÁSI HELY AZONOSÍTÓ IGÉNYLÉSE: A tartási
helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos
nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet 4. § (1) c)
pontja értelmében az állattartónak be kell jelentenie és az Országos
Adatbázisban nyilván kell tartani minden olyan tartási helyet, illetve
tenyészetet, ahol legalább egy lóféle állatot tartanak.
Állattartó telep létesítéséhez az állattartónak rendelkeznie kell az
ügyfélregisztrációs számmal. A kérelem benyújtásához szükséges
nyomtatványok (G1010-01 vagy G1020-01) elektronikus formában a
https://mvh.allamkincstar.gov.hu weboldalról is letölthetők.
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A tenyészet bejelentéséhez a 2150-es Tenyészet bejelentő lap
nyomtatványt kell kitölteni és a bejelentéshez minden esetben csatolni kell
legalább egy 2152-es Tartási hely bejelentő lapot is. Elektronikus
formában a nyomtatványok a https://enar.hu weboldalról letölthetők.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az adatok adatbázisban történő regisztrálásához
mindkét formanyomtatvány esetében a területileg illetékes hatósági
állatorvos ellenjegyzése szükséges!
Kitöltés után a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal illetékes Járási
Hivatalához
vagy
a
Komárom-Esztergom
Megyei
Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági
és Állategészségügyi Osztályára vagy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal ENAR Központ címére (NÉBIH-ENAR, 1537 Budapest, Pf. 397.) ENAR megjelöléssel - lehet postázni.
Felhívjuk a figyelmet továbbá arra, hogy lófélék egyedeinek azonosításáról
szóló 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet 7 § (2) pontjának g) bekezdése szerint
a lóféle új tartási helyre érkezését a megérkezést követő tíz napon belül kell
bejelenteni a NÉBIH-nek.
A lótartási hely bejelentésére vonatkozó nyomtatványok és tájékoztató
letölthetők:
http://portal.nebih.gov.hu/web/guest/ugyintezes/allat/nyomtatvanyo
k vagy https://enar.hu
LÓÚTLEVÉL IGÉNYLÉSE: Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a lóféle egyedi
jelölésével egyidejűleg a lóútlevél kiváltása kötelező, az adásvétel során az új
tulajdonosra történő átírást kezdeményezni kell, a ló szállításának
alkalmával a lóútlevélnek minden esetben kísérnie kell az állatot. A
lóútlevéllel kapcsolatos ügyintézést (lóútlevél-igénylés, valamint lótulajdonosváltozás, lótartó/lótartó-változás bejelentése) a NÉBIH Lóútlevél irodájában
tudják intézni. A Lóútlevél Iroda elérhetősége Cím: 1144 Budapest, Remény
utca 42/b. Telefon: 06-1/316-0663
http://portal.nebih.gov.hu/-/loutlevel-iroda
Lóútlevél igénylésének tudnivalói a Magyar Lótenyésztők Országos
Szövetségének honlapján is megtalálhatók és az alábbi linken érhetők el:
http://www.mlosz.hu/loutlevel/loutlevel-igenyles/
A lófélék egyedeinek azonosításáról szóló 110/2013 (IV.9) Kormányrendelet
tartalmazza a lóútlevélre vonatkozó jogszabályi előírásokat is.
Komárom-Esztergom megye területén Szakál Endre lótenyésztési felügyelő
végzi a lovak egyedi azonosítását, a lóútlevél kiváltása nála kérelmezhető.
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Elérhetősége: +3670-319-5725.
http://www.mlosz.hu/szovetseg/dolgozoink/
ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI ELŐÍRÁSOK: Az Állategészségügyi Szabályzat
kiadásáról szóló 41/1997 (V.28.) FM rendelet (továbbiakban: ÁSZ.) 65. §,
195. § és 196. § rendelkezik az alábbi állategészségügyi követelményekről.
Minden fél évnél idősebb lófélének (amely ló a tartási helyét nem hagyja el)
kötelezően rendelkeznie kell 3 éven belüli takonykórra (TK) és 3 éven
belüli lovak fertőző kevésvérűségére (FKV) vonatkozó vérvizsgálati
eredménnyel.
Lovasversenyen, lóversenyen, lovas rendezvényen (pl. szüreti felvonulás)
részt vevő, illetve mindazon lovak, amelyeket tartási helyükről más helyre
szállítanak évente kell, hogy FKV-re vizsgálva legyenek, továbbá 3 évente
takonykórra.
A lóverseny vagy lósport rendezvény rendezője köteles annak időpontját és
helyét az illetékes járási hivatalnak előzetesen bejelenteni. A járási hivatal
által kijelölt hatósági állatorvos köteles a versenyre érkezett lovak egészségi
állapotát és Lóútlevelét ellenőrizni.
A fedezőméneknél betartandó állategészségügyi előírásokat egyes állatok
szaporításának, a szaporítóanyag felhasználásának, valamint behozatalának
és kivitelének állategészségügyi feltételeiről szóló 61/2002 (VIII. 1.) FVM
rendelet, valamint a ló fertőző arteritise elleni védekezésről szóló 7/2003 (II.
4.) FVM rendelet szabályozza.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a lovak diagnosztikai vizsgálatát kizárólag
a jogszabályban előírtak szerint egyedileg azonosított/megjelölt állatok
véréből lehet elvégeztetni. Jelöletlen lovaknál előforduló bejelentési
kötelezettségű megbetegedés esetén az összes költség a lótartót terheli.
Felhívjuk a lótartók figyelmét arra is, hogy érvényes egyedi azonosítás és
Lóútlevél nélkül, tenyészet és tartási hely bejelentésének hiányában, továbbá
érvényes vérvizsgálati eredmények (FKV, TK) nélkül - a jogszabályban
meghatározott - bejelentési kötelezettségű betegségek előfordulásakor (pl.
FKV) állami kártalanítás nem adható. (Az állami kártalanítások rendjéről
és állategészségügyi szabályairól az Éltv., az egyes állat-járványügyi
intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló
74/2013. (VIII. 30.) VM rendelet, a 113/2008. (VIII. 30.) FVM rendelet,
továbbá az ÁSZ. rendelkezik.)
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A
nyomtatványok
a
Komárom-Esztergom
Megyei
Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályán, továbbá az Esztergomi
Járási Hivatalban, a Kisbéri Járási Hivatalban és a Tatabányai Járási
Hivatalban beszerezhetők.
Hivatalok elérhetőségei:
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és
Földhivatali Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály,
cím: 2890 Tata, Új út 17.
telefon: (34)316-077., e-mail: elba@komarom.gov.hu
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály, cím: 2500 Esztergom,
Széchenyi tér 6.
telefon: (33)509-035., e-mail: elba-esztergom@komarom.gov.hu
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Kisbéri Járási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály, cím: 2870 Vásártér
u. 7.
telefon: (34)795-943., e-mail: elba-kisber@komarom.gov.hu
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály, cím:
2890 Tata, Új út 17. telefon: (34)513-916, (34)513-914., e-mail: elbatatabanya@komarom.gov.hu

22

A biztosítási jogviszony fennállása alatt is megállapítható az öregségi
nyugdíj

Azokban az esetekben, amikor a nyugellátás illetve a korhatár előtti
ellátások megállapításának kezdő napja 2018. július 25. utáni, az
ellátás megállapításának már nem feltétele a biztosítási jogviszony
megszüntetése.
2018. július 26-tól nem kell megszüntetni a biztosítási kötelezettséggel járó
jogviszonyokat az öregségi nyugdíj, a korhatár előtti ellátás, a táncművészeti
életjáradék és az átmeneti bányászjáradék igénybevételéhez. A 2018. évi XL.
törvény 2018. július 26-tól hatályon kívül helyezte azokat a rendelkezéseket,
amelyek alapján csak a Tbj. 5. § (1) bekezdés a)-b) és e)-g) pontja szerinti
biztosítási jogviszonyban nem álló személynek állapítható meg az ellátás.
Ennek megfelelően az öregségi nyugdíjak (öregségi teljes nyugdíj,
öregségi résznyugdíj, a nők kedvezményes öregségi nyugdíja)
megállapítására az egyéb jogosultsági feltételek teljesülése esetén akkor is
sor kerülhet, ha a kérelmező munkaviszonya, foglalkoztatási jellegű
jogviszonya, vagy megbízási jogviszonya nem szűnt meg.
A korhatár előtti ellátás, az átmeneti bányászjáradék valamint a
táncművészeti
életjáradék
igénylése
esetén
pedig
az
ellátás
megállapítására akkor is sor kerülhet az egyéb jogosultsági feltételek
fennállása esetén, ha a kérelmező munkaviszonya, foglalkoztatási jellegű
jogviszonya, vagy megbízási jogviszonya nem került megszüntetésre, ha az
egyéni vállalkozói jogviszony nem kerül szüneteltetésre, valamint ha társas
vállalkozói jogviszonyban, a társas vállalkozás tevékenységében történő
személyes közreműködés nem kerül megszüntetésre.
Amennyiben azonban a nyugellátás, illetve a korhatár előtti ellátás
megállapításának a kezdő napja 2018. július 26. előtti, az ellátásra
jogosultság kezdő napján hatályos feltételek az irányadóak, tehát az
ellátás csak a Tbj. 5. § (1) bekezdés a)-b) és e)-g) pontja szerinti
biztosítási jogviszonyban nem álló igénylő számára állapítható meg.
Fontos, hogy az ellátások 2018. július 25. utáni időponttól történő
megállapítása esetén is figyelemmel kell lenni a folyósítás szüneteltetésének
szabályaira.
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83/C.
§ alapján az öregségi nyugdíj folyósítását - a jogviszony kezdő hónapját
követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó
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napjáig - szüneteltetni kell, ha a nyugdíjas közalkalmazotti jogviszonyban,
kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami szolgálati jogviszonyban, állami
vezetői szolgálati jogviszonyban, köztisztviselőként vagy közszolgálati
ügykezelőként közszolgálati jogviszonyban, bírói szolgálati viszonyban,
igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban, ügyészségi szolgálati
viszonyban, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának
szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti hivatásos szolgálati
jogviszonyban, vagy a Magyar Honvédséggel szerződéses vagy hivatásos
szolgálati viszonyban áll.
A hivatkozott rendelkezést a korhatár előtti ellátásban részesülőkre és a
fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati járandóságára is
alkalmazni kell.
Az öregségi nyugdíj szünetelésének időtartama alatt az érintett nyugdíjasnak
minősül.
Az öregségi nyugdíj 0,5 százalékos növelése
Az öregségi nyugellátásban részesülő személy nyugellátását a saját jogú
nyugdíjasként történt foglalkoztatása, illetve egyéni vagy társas
vállalkozóként végzett kiegészítő tevékenysége alapján, a naptári évben elért,
nyugdíjjárulék alapot képező jövedelme figyelembevételével növelni kell.
A saját jogú nyugdíjas biztosított részére járó 0,5 százalékos növelés ahhoz a
nyugdíjhoz kapcsolódik, amelynek a folyósítása alatt a növelést megalapozó
munkavégzés, járulékfizetés megtörtént.
A nyugdíjnövelést 2017. január elsejétől nem kell külön kérni, azt a Magyar
Államkincstár Központ hivatalból állapítja meg a jövedelem megszerzését
követő év október 31-éig. (2017. évben fennállt biztosítási jogviszonyok
alapján legkésőbb 2018. október 31-éig.)
A növelés visszamenőlegesen attól az időponttól kerül megállapításra,
amikortól az – kérelem benyújtása esetén – az érintettet a legkorábban
megillette volna.
A növelés megállapításához a Nemzeti Adó és Vámhivatal által közölt,
konszolidált kereseti adatokat kell figyelembe venni. Tekintettel a bevallási
határidőkre, ezek az adatok jellemzően a tárgyév második felében kerülnek
be a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásba, ezért az elbírálás a fenti határidőt
megelőzően, azaz a tárgyévet követő év első felében nem hajtható végre.
A növelést és annak visszamenőleges összegét a jogosultság megszerzésének
időpontjától járó, időközi nyugdíjemelések mértékével növelt összegben kell
folyósítani. Ha a növelés korábban megszűnt saját jogú nyugellátás mellett
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szerzett nyugdíjjárulék-alapot képező kereset, jövedelem alapján kerül
megállapításra, a megállapított nyugdíjnövelést a Nyugdíjfolyósító
Igazgatóság az öregségi nyugdíj megállapítása esetén fogja folyósítani.
Jogszabály:1997. évi LXXXI. törvény 22/A. §
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Lakossági tájékoztató ágyi poloska észlelés esetére

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal
Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztályára egyre több panasz érkezik
ágyi poloska bejelentéssel kapcsolatban. Ezekben az ügyekben Osztályunk
csak közvetítő szerepet tölt be a lakosság és az irtást végző szakemberek
között.
Ágyi poloska kerülhet az ingatlanba:
1. POLOSKÁS TÁRGY BEHURCOLÁSÁVAL pl. lomtalanítás során
beszerzett bútor, hagyatéki bútor, antikváriumos könyv, régiség,
bontott faanyag, hanglemez stb.
2. UTAZÁST KÖVETŐEN hazahozhatjuk
csillagos szállodákból is.

a

bőröndünkkel,

akár

öt

3. SZOMSZÉDBÓL IS ÁTVÁNDOROLHAT, ami társasházaknál gyakori
jelenség. Függőleges irányban, repedések vagy csőáttörések mentén,
ezért fontos az érintett lakások egyidejű többszöri poloska mentesítése,
valamint a rések tömítése.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a zsúfolt rendezetlen lakásban a sikeres irtás
szinte lehetetlen, ugyanis a poloska a rejtett zugokat kedveli (zsúfoltság,
felhalmozott tárgyak, textíliák megakadályozzák az irtószer megfelelő, minél
nagyobb felületre történő kijutását, illetve a poloskák számára sokkal
nagyobb a megbújási lehetőség).
Az ágyi poloskának járványügyi jelentősége nincs, gazdát nem cserél
fertőző betegséget nem terjeszt.
Az ágyi poloskát csak szakember (egészségügyi gázmester) segítségével
lehet kiirtani!
További információ elérhető: ”www.oek.hu/aktuális témák/ágyi poloska”
címszó alatt.
Kérjük, tájékoztassa a lakosságot a fentiekről!
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Közlemények
-

Az Esztergomi Járási Hivatal Nyergesújfalui Okmányirodája 2018.
júliustól kormányablakká alakult, így már az eddigi ügyek mellett,
többek között gyes, gyed, nyugdíjügyeket is kezdeményezhetnek az
ügyfelek Nyergesújfalun.

-

Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 51.
pontjának 2018. július 1. naptól életbe lépő módosítása alapján,
tárgyuknál fogva illetékmentes eljárások körébe tartozik évente egy
alkalommal az állandó személyazonosító igazolvány és a lakcímet
igazoló hatósági igazolvány kiadására irányuló eljárás.

-

Az influenzaszezonra való felkészülés a népegészségügyi területen
elkezdődött. Az influenza figyelőszolgálatba területünkről kb. 12 orvos
kerül bevonásra (háziorvosok, házi gyermekorvosok), akik hetente
jelentik majd az influenzaszerű megbetegedéseket. A járási
összesítések egy országos helyzetkép kialakítását teszik lehetővé,
valamint „járvány” kihirdetését is az esetszámok alakulásától függően.
A térítésmentes oltóanyagra jogosult csoportokat az országos
tisztifőorvos körlevele után fogjuk az egészségügyi szolgáltatóknak,
önkormányzatoknak megküldeni. Kérjük, hogy saját területükön a
védelemben részesítettek számának emelkedését segítsék majd elő.

-

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (új Be.) 2018.07.01.
napján történt hatályba lépésével a jogi
segítségnyújtás
szakterületet érintő változások:
Az új Be. egy új támogatást vezetett be a jogi segítségnyújtásról szóló
2003. évi LXXX tv. rendszerébe: a terhelt részére biztosított
költségkedvezményt, mely szerint a terhelt részére kirendelt védő díját
az állam előlegezi és viseli. A kérelmet a jogi segítségnyújtó szolgálat
bírálja el és engedélyezés esetén értesíti a nyomozó hatóságot, az
ügyészséget vagy a bíróságot (a kérelem formanyomtatványon
nyújtható be, a járási hivataloknál).

-

Az állategészségügyi hatóság bejelentési kötelezettsége alá tartozó,
mézelő
méhek
nyúlós
költésrothadása
fertőző
méhbetegség
megállapítása miatt zárlat elrendelése vált szükségessé.
A községi zárlat kiterjed: Tokodaltáró, Tokod, Bajót, Nyergesújfalu, Tát,
Mogyorósbánya, Úny, Leányvár, Dág, Máriahalom községre és az
érintett községek egész közigazgatási területeire.
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A községi zárlat alatt álló területről tilos:
a méheket, betegség terjesztésére alkalmas anyagokat, méhészeti
berendezési tárgyakat (kaptár, keret, lép, viasz, méhészeti eszközök,
stb.) a méhészetből
 kivinni,
 vándoroltatni,
 a községbe méheket bevinni,
 a méhészeteket a tulajdonoson, méhegészségügyi felelősön,
hatósági állatorvoson kívül látogatni.
-

Az Oroszlányi Járási Hivatal közérdekű tájékoztatója a Hatósági,
Gyámügyi és Igazságügyi Osztály átköltözéséről
Tájékoztatjuk az Oroszlányi Járás lakosságát, hogy 2018. augusztus 1től az Oroszlányi Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi
Osztálya átköltözött az Oroszlány Rákóczi F. út 78. szám alatti
Polgármesteri Hivatal épületéből az Oroszlány Fürst S. u. 29. szám
alatt lévő Szolgáltató Városközpont I. emeletére.
A fentiek értelmében a Járási hivatal hatáskörébe tartozó
valamennyi ügykörben, így a Kormányablak és a Foglalkoztatási
Osztály ügyeinek intézése mellett a Hatósági, Gyámügyi és
Igazságügyi Osztály ügyei is egy épületben intézhetők, változatlan
ügyfélfogadási időben.
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Elhelyezkedést elősegítő támogatások
Az Oroszlányi Járási Hivatal a GINOP 5.1.1-15-2015-00001 „Út a
munkaerőpiacra” és az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló
GINOP
5.2.1-14-2015-00001
munkaerőpiaci
programok
keretében
foglalkoztatást elősegítő támogatásokat biztosít.
A Projekt keretein belül elhelyezkedést elősegítő támogatásokat nyújtunk
foglalkoztatók részére:
1. bértámogatás nyújtása (munkáltatónak);
2. bérköltség támogatás nyújtása (munkáltatónak);
3. munkatapasztalat-szerzést elősegítő bérköltség-támogatás nyújtása
(munkáltatónak);
4. mobilitás támogatása (utazási, lakhatási támogatás);
5. vállalkozóvá válás támogatása;
álláskeresők részére
6. munkaerőpiaci képzés.
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Induló képzések

Képzés megnevezése

Képzés helyszíne

Angol alapfokú "komplex"
államilag elismert
Esztergom/Tatabánya
nyelvvizsgára felkészítő (KER
B1)
Angol középfokú "komplex"
államilag elismert
Tatabánya
nyelvvizsgára felkészítő (KER
B2)
Élelmiszer-, vegyi áru eladó

Esztergom/Tatabánya

Képző

EDUTUS

Oxford

TSZC

Képzés
óraszáma

420

750

240

Bemenet

tervezett
indulás

szakma

2018.
szeptember
közepe

12

szakma

2018.
szeptember
eleje

16

alapfokú
iskola

2018.
szeptember
közepe
2018.
szeptember
vége

Létsz.

12

Építő-és anyagmozgató gép
kezelője (targoncavezető) +
Raktáros

Tatabánya/Esztergom

EUROKT

350

16

alapfokú
iskola

Irodai titkár

Tatabánya

TSZC

804

14

érettségi

2018. október
eleje

Logisztikai és
szállítmányozási ügyintéző

Tatabánya

TSZC

960

14

érettségi

2018. október
eleje

Óvodai dajka

PLC programozó

Tatabánya

Tatabánya

SZGYF

TSZC

320

400

alapfokú
iskola

2018.
szeptember
közepe

12

érettségi

2018.
szeptember
vége
2018.
szeptember
vége

14

Szakács

Tatabánya

TSZC

960

12

alapfokú
iskola

Társadalombiztosítási
ügyintéző + Bérügyintéző

Tatabánya/Esztergom

EDUTUS

190

16

érettségi

2018. október
közepe

14

alapfokú
iskola

2018.
szeptember
vége

12

alapfokú
iskola

2018.
szeptember
közepe

Vendéglátó eladó

Villanyszerelő

Tatabánya

Tata

TSZC

TSZC

360

960
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Kik azok, akik programrésztvevők lehetnek?
Olyan, munkaviszonnyal, vállalkozói, iskolai hallgatói jogviszonnyal nem
rendelkezők, akik Oroszlány Járás területén élnek és álláskeresőként a
Járási Hivatalnál nyilvántartásba vetetetik magukat.
Kérdéseivel, felmerült igényeivel kapcsolatban várjuk az alábbi
elérhetőségeken:
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Oroszlányi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztály
Varga Margit
Tel.: 34/ 364-767
Oroszlány Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztály
Oroszlány, Fürst Sándor utca 29.

