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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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A Nemzeti Jogszabálytár Törvényességi Felügyeleti
Írásbeli Kapcsolattartás Modul továbbfejlesztésével kapcsolatos
tájékoztató
A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program keretében
megtörtént a Nemzeti Jogszabálytár Törvényességi Felügyelet Írásbeli
Kapcsolattartás (továbbiakban: TFIK) Modul továbbfejlesztése.
A továbbfejlesztett rendszert próbaüzem nélkül, 2019. június 1. napján helyezi
üzembe a szolgáltató.
A TFIK rendszerrel kapcsolatban az alábbi fontosabb változásokra hívjuk fel a
figyelmet azzal, hogy a programról felhasználói kézikönyvet, illetve a használatot
segítő oktatási segédanyagot fogunk a Jegyző Kollégák részére kiküldeni, mely
részletesen fogja tartalmazni a program működését.
1. A rendszer funkcióinak elérése továbbra is bejelentkezéshez kötött, melyet
az önkormányzatok munkatársai a TFIK felhasználói nevük és jelszavuk
mellett az Ügyfélkapu azonosítójuk segítségével is megtehetnek.
2.
•
•
•
•
•
•

A jegyzőkönyvek felterjesztésekor bővült a megadandó alapadatok köre:
döntéshozó megnevezése
ülés dátuma
ülés típusa összehívás szerint: soros, soron kívüli
ülés típusa nyilvánosság szerint: nyílt vagy zárt
ülés típusa egyéb szempont szerint: testületi, közmeghallgatás, együttes,
vagy alakuló
az üléseken hozott határozatok, rendeletek száma döntéshozóként

3. A jegyzőkönyvek csatolása előtt el kell végezni a jegyzőkönyv címkézését,
mely a későbbi kereshetőséget segíti majd.
4. A jegyzőkönyvekhez minden esetben „tartalomjegyzéket” kell csatolni,
ebben a jegyzőkönyv főbb tartalmi elemeit (pl. napirendi pontokat)
szükséges felsorolni. A tartalomjegyzék szintén a jegyzőkönyvek közötti
további keresési lehetőséget segíti. Fontos, hogy tartalomjegyzék nélkül a
jegyzőkönyvet nem lehet továbbítani a kormányhivatal felé.
5. A TFIK rendszer lehetőséget fog biztosítani a felhasználók részére a
rendszerben nyilvántartott köztartozásmentes adózók közötti keresésre,
melyhez az adatokat a KOMA adatbázis fogja szolgáltatni.
6. A TFIK rendszer kibővül a „Keresés” funkcióval (egyszerű és részletes
keresés) aminek segítségével a rendszerben rögzített folyamatban lévő,
illetve archív jegyzőkönyvek és egyéb ügyek (pl. törvényességi felhívás,
szakmai segítségnyújtás, törvényességi javaslat stb.) között lehet keresni.
7. A TFIK rendszer-felhasználók adatainak karbantartását, a változások
átvezetését, új felhasználó felvételét már nem Magyar Közlöny Lap- és
Könyvkiadó fogja ellátni, hanem a kormányhivatal.
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8. A tervezettek szerint a törvényességi felügyeleti eljárás során a TIFK
rendszerbe az önkormányzatokon és a kormányhivatalon kívül további
külső felhasználók is beléphetnek, mint a Magyar Államkincstár, Állami
Számvevőszék, bíróságok, amennyiben egy adott ügy vizsgálatához az
szükséges.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a korábbi gyakorlathoz képest jelentős változás fog
történni a 388/2017. (XII.13.) Kormányrendelet szerinti Országos Statisztikai
Adatfelvételi
Programhoz
kapcsolódó,
1621
nyilvántartási
számú,
„Önkormányzati törzsadattár” elnevezésű kötelező statisztikai adatszolgáltatás
terén. Ezt megelőzően az adatszolgáltatást a kormányhivatal küldte meg a
Miniszterelnökség felé, azonban 2019. június 1-jét követően az adatszolgáltatás
továbbítása is a TFIK rendszeren keresztül, az önkormányzati felhasználók
közreműködésével történik.
A statisztikai adatok menüponton keresztül az önkormányzati törzsadatokat az
önkormányzatoknak kell feltölteni és a szükséges változásokat folyamatosan
átvezetni. A statisztikai adatok továbbítása a kitöltött űrlapok alapján a TFIK
rendszerből automatikusan, időzítetten történik. Az űrlapon látható lesz az
utolsó adatküldési esedékesség időpontja és a következő adatküldés határideje
is. Minden adatbeküldés előtt az önkormányzati felhasználónak ellenőriznie kell
a statisztikai adatokat, és ahol szükséges a módosításokat el kell végezni.
Mindezek megtörténtét követően az adatbeküldést az önkormányzati
felhasználónak kell engedélyezni.
A Nemzeti Jogszabálytár Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás
Moduljának fejlesztésével, az új rendszer üzembe helyezésével, használatával
kapcsolatban a kormányhivatal a Jegyző Kollégák részére további tájékoztatást,
szakmai segítségnyújtást fog adni.
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Tájékoztatás a települési önkormányzatok egészségügyi alapellátást
érintő feladatairól
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
alapján az egészségügyi alapellátás biztosítása a települési önkormányzatok
kötelezően ellátandó feladata. Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi
CXXIII. törvényben foglaltak szerint a települési önkormányzat az egészségügyi
alapellátás körében gondoskodik:
• a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról
• a fogorvosi alapellátásról
• az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi és
fogorvosi ügyeleti ellátásról
• a védőnői ellátásról és
• az iskola-egészségügyi ellátásról
A települési önkormányzat képviselő-testülete - a Kormány által kijelölt
praxiskezelő által megadott szempontokat figyelembe véve- rendeletben
megállapítja és kialakítja az egészségügyi alapellátások körzeteit.
Ezen körzetekben a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi feladat
tekintetében az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény alapján
területi ellátási kötelezettséggel és adható vehető praxisjoggal rendelkező
szolgáltatók az önkormányzattal kötött feladat- ellátási szerződés alapján
(melyet a törvény végrehajtási rendeletében meghatározott formában szükséges
megkötni) érvényes működési engedély és finanszírozási szerződés birtokában
működnek.
Egy praxis adásvétellel történő átruházása esetén szükséges beszereznie a
leendő szolgáltatónak az önkormányzattal kötött előszerződést, így az
önkormányzat folyamatosan nyomon kíséri a tevékenységet.
Amennyiben a praxis megüresedik (szerződés felmondása, rendkívüli felmondás,
orvos halála, az orvos egészségügyi tevékenység végzésére való jogosultságának
elvesztése) az ellátást az önkormányzatnak kell tovább is biztosítania, azzal,
hogy a praxisjog a szerződés megszűnését követően még 6 hónapig az orvos
(vagy örökösök esetén 1 évig) által értékesíthető. Ezen időszak alatt az
önkormányzat helyettes alkalmazásával az önkormányzat részére szóló
működési engedéllyel és finanszírozási szerződéssel látja el a feladatot.
Amennyiben a 6 hónap az értékesítést illetően eredménytelenül telik el, a körzet
tartósan betöltetlenné válik.
A korábbi praxisjogot a népegészségügyi
feladatkörében ellátó járási hivatal visszavonja.
Lehetőség van a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által meghirdetett
(letelepedési, praxisvásárlási) pályázatok igénybevételére. Az új szolgáltató
működése megkezdéséig a feladat biztosítása végig az önkormányzat
kötelezettsége marad azzal, hogy a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
tevékenység végzéséről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben (továbbiakban:
Rendelet) foglaltak alapján lehetőség van az Állami Egészségügyi Ellátó
Központtal kötött szerződés alapján nem csak háziorvos végzettségű orvosok
alkalmazására (a képesítés megszerzéséig).
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Támogatott lehetőség a praxisközösség létrehozása, ahol vagy az azonos
telephelyen, vagy a szomszédos településen működő háziorvosi szolgálatok
működtetésére társas vállalkozást hoznak létre
Az
alapellátási
ügyeletek
(háziorvosi,
fogorvosi)
tekintetében
az
önkormányzatoknak több lehetőségük van a megfelelő ellátás biztosítására. A
háziorvosokkal kötött feladat-ellátási szerződésben rögzíteni kell, hogy az
önkormányzat az alapellátási ügyeletben történő részvételt (külön díjazás
ellenében) kéri-e a saját fenntartásában működő szolgáltatónál, vagy más
szolgáltatóval köt feladat-ellátási szerződést (ez esetben a háziorvos az
ügyeletben történő részvételre nem kötelezhető a 43/1999. (III.3.) Korm.
rendelet 7.§ (2) bekezdés d) pontja alapján).
Az ellátás biztosítására az önkormányzatok társulhatnak, bizonyos ellátásoknál
társulniuk is kell (pl. fogászati ügyelet 20000 fő lakosságszám felett kap
finanszírozást).
A többi alapellátási feladatban (védőnői ellátás, iskola-egészségügy) is a körzetek
kialakításáról gondoskodni szükséges. Ezen ellátások esetében a legtöbb
problémát a gyakori személyi változások, a leterheltség miatt a helyettesítések
okozzák.
Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a
működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendelet
alapján a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal által kiadott
működési engedély adataiban történt változást (tevékenységet végzők neve,
rendelési idő stb.) 8 napon belül kell jelenteni az engedélyező hatóságnak.
Az utóbbi időben többször problémát okozott a településszintű lakcímkártyával
rendelkezők egészségügyi alapellátásának biztosítása.
A Rendelet értelmében a háziorvos választás a választani kívánt háziorvosnál
történő jelentkezéssel veszi kezdetét. Az orvos a jelentkezést elutasíthatja, de
csak különösen indokolt esetben utasítható el annak a jelentkezése, akinek a
lakóhelye a háziorvos ellátási területén van.
Ennek alapján több esetben előfordult, hogy a településszintű lakcímkártyával
rendelkezők jelentkezését a háziorvosok elutasították fenti indokra hivatkozva.
Aki valóban hajléktalan annak háziorvosi ellátása a megyeszékhelyeken
megoldott a hajléktalanok ellátását biztosító háziorvos által.
Azok esetében, akik nem megyeszékhelyen laknak, vagy egyéb okokból nem
rendelkeznek csak településszintű lakcímkártyával (pl. nem bejelentkezett
albérlők) előfordulhat, hogy a lakóhelyükön egy háziorvos sem fogadja
jelentkezésüket.
Az önkormányzatoknak ezen személyek egészségügyi alapellátását is szükséges
biztosítani, ezért a háziorvosi feladat-ellátási szerződésben rögzíteni kell a
településszintű lakcímkártyával rendelkező személyek ellátása biztosításának
módját.
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Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály közleményei
2019. március 27. napján a Magyar Közlöny 51. számában megjelent a 2019.
évi XXIII. törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint
halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás
egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosításáról. A törvény a
kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/9126da4af58683886c99e735d80ce
09f85e7e85d/megtekintes
Megkezdődött a 2018. évi kárenyhítő juttatások kifizetése!
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/-/megkezdodott-a-2018-evikarenyhito-juttatasok-kifizeteseFrissült a GIRO kódok listája
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kiemelt-dokumentumok//content/Spx3H7BXqCxL/giro-kodok
Április 9-étől nyújthatók be az egységes támogatási kérelmek
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/mezogazdasagertfelelos-allamtitkarsag/hirek/aprilis-9-etol-nyujthatok-be-az-egysegestamogatasi-kerelmek
(A hír a Magyar Államkincstár honlapján is megjelent:
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/-/aprilis-9-etol-nyujthatok-be-azegyseges-tamogatasi-kerelmek )
A 2019. évi EK benyújtására április 9. napjától nyílik lehetőség
•
•
•

•

A szankciómentes kérelembeadásra 2019. április 9. és 2019. május 15.
közötti időszak áll rendelkezésre.
A változásvezetéssel érintett kérelmeket csak 2019. április 11-től lehet
beadni.
A kérelmeket 2019. május 15-ét követő további 25 naptári napig, 2019.
június 9-éig (a hétvégére és Pünkösd hétfőre tekintettel június 11-ig)
lehet benyújtani, illetve a már benyújtott kérelmek 2019. június 9. (a
hétvégére és Pünkösd hétfőre tekintettel június 11.) napjáig
módosíthatók.
A korábbi évekhez hasonlóan továbbra is érvényben van, hogy mindkét
esetben, a megállapított támogatási összeg munkanaponként 1%-kal
csökken.

A legfontosabb változások:
•
•

bővül a termeléshez kötött jogcímre bejelenthető kultúrák köre, ezentúl
támogatás kérhető a közönséges szurokfű (oregánó), a kivi, a datolyaszilva
és a füge termelésére,
az ökológiai jelentőségű másodvetés akkor is elfogadható EFA-területként,
ha azt a beforgatás helyett más módon dolgozzák be a talajba. A
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•
•

•

módosítás célja a forgatás nélküli talajművelés ösztönzése az erre
alkalmas területeken,
a jogszerű földhasználattal kapcsolatos nyilatkozat megtételére csak
elektronikus úton kerülhet sor,
a vetőmagcélra termesztett növényeknél a termelőnek be kell jelentenie a
szaporítóanyag célú termesztést a NÉBIH-hez. Ennek hiányában a
kárenyhítési rendszer keretében szaporítóanyag célú termesztésre nem
nyújtható be kárenyhítő juttatás iránti kérelem és a kárenyhítő juttatás
számítása az alapnövény adatai alapján történik,
kárenyhítés kapcsán további változás a fóliás termesztésnél, hogy az idei
évtől az EK fogalomtárban szereplő „termesztő berendezésben termesztett
növény” meghatározását kell alkalmazni és ennek értelmében a talaj
fóliatakarása és a fóliaalagút használata nem megengedett.

A MÁK az idei egységes kérelmek beadása során is alkalmazza az előzetes
ellenőrzést, amely nagymértékben segíti, hogy a gazdálkodók hibátlan
kérelmeket nyújtsanak be.
A termelőket az aszálykár-enyhítési rendszer segíti
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/mezogazdasagertfelelos-allamtitkarsag/hirek/a-termeloket-az-aszalykar-enyhitesi-rendszer-segiti

Idén is magasabb összegű biztosítási díjtámogatásra pályázhatnak a
gazdálkodók
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/-/iden-is-magasabb-osszegubiztositasi-dijtamogatasra-palyazhatnak-a-gazdalkodok

Meghosszabbította az Agrárminisztérium a tanyavillamosítási pályázatot
https://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/videkfejlesztesertfelelos-allamtitkarsag/hirek/meghosszabbitotta-az-agrarminiszterium-atanyavillamositasi-palyazatot
Szarvasmarha átlaglétszám igazolás letöltése
• Mostantól a webALI felületén is elérhetik a szarvasmarhaátlaglétszámigazolást a hozzáféréssel rendelkező állattartók.
• A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal fejlesztésének köszönhetően
az igazoló dokumentumot ezentúl nem szükséges írásban kérelmezni,
hiszen az elektronikus felületről közvetlenül kinyomtatható bizonylattal
minden érintett eleget tehet a hatályos jogszabályban előírt igazolási
kötelezettségének.
• A földforgalmi törvény nemrégiben hatályba lépett módosítása szigorította
az elővásárlási, illetve előhaszonbérleti jogra való hivatkozás lehetőségét
egy adott földterület megvásárlási szándéka esetén.
• A jogszabály rendelkezései szerint – takarmányszükségletének biztosítása
érdekében – elővásárlási/előhaszonbérleti jog illeti meg azt a helyben lakó
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•
•

földművest, aki igazolni tudja, hogy legalább 3 éve állattartó telepet
működtet, amelyen a megfelelő állatsűrűséggel is rendelkezik.
A hozzáféréssel rendelkező állattartók vagy az általuk meghatalmazottak a
Szarvasmarha/Listák menüpont alatt találhatják meg a szükséges
adatokat.
A bizonylat elkészítését követően, a felhasználó beállítási szempontjai
szerint tekinthetik meg a tenyészetben tartott összes szarvasmarha,
valamint a tej- és kettőshasznú állatok átlaglétszámát. (A felhasználói
útmutatóban részletes leírás található a beállítási lehetőségekről.) Az
állattartó önmagában a webALI-ról letöltött bizonylattal eleget tehet a
Földforgalmi törvény által előírt igazolási kötelezettségének.

VP – Kötelező képzések
Néhány VP jogcím esetében (pl. AKG, Natura, fiatal gazda, kisüzemek) kötelező a
képzésen történő részvétel. Az első képzések meghirdetésre kerültek, a lista
folyamatosan bővül: https://naknonprofit.hu/kepzesek

Tájékoztató a 2018/2019. végrehajtási időszakban támogatott varroa atka,
a nozematózis, illetve az egyéb kártevők, betegségek elleni gyógyszerekről
és gyógyhatású készítményekről
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo//tamogatas/759/tajekoztatok/tajekoztato-a-2018-2019-vegrehajtasiidoszakban-tamogatott-varroa-atka-a-nozematozis-illetve-az-egyeb-kartevokbetegsegek-elleni-gyogyszerekrol-es-g-6

54/2014. (IV. 29.) VM rendelet a tenyésznyúl tenyésztésbe állításának
mezőgazdasági
csekély
összegű
(de
minimis)
támogatásáról
https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo//tamogatas/632/jogszabalyok/54-2014-iv-29-vm-rendelet
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Integritás és belső kontrollrendszer az önkormányzatoknál
Integritás alatt a képviselő-testület és annak szervei, valamint az önkormányzat
fenntartásában álló intézmények és az önkormányzat tulajdonában álló
gazdasági társaságok szabályszerű, az Alaptörvény és a képviselő-testület által
meghatározott célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működését
értjük.
Az integritásirányítás körébe tartozik minden olyan önkormányzati
szervezeteken belüli intézkedés, amely azt szolgálja, hogy fenntartsa a
szervezetek működésnek az önkormányzat céljai elérésére és értékei, elvei
megvalósítására való irányultságát, vagyis biztosítsa társadalmi rendeltetésének
megvalósulását.
Az Állami Számvevőszék végzi az önkormányzatok tekintetében többek között a
belső kontrollrendszer és az integritásirányítási rendszer kialakításának és
működtetésének ellenőrzését, mely tevékenysége során minden más szervezettől
független, általános hatáskörrel a közpénzekkel, az állami és az önkormányzati
vagyonnal való felelős gazdálkodás ellenőrzését. (Az ellenőrzések tapasztalatai
elérhetőek: https://www.asz.hu/hu/legfrissebb-jelentesek oldalon)
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
119.§ (3) bekezdése a következőket határozza meg a kontrollrendszer működése
kapcsán:
(3) A jegyző köteles - a jogszabályok alapján meghatározott - belső
kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat
rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes
felhasználását.
(4) A jegyző köteles gondoskodni - a belső kontrollrendszeren belül - a belső
ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett
módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok
figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében
gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésről
szóló 370/2011. (XII.31.) számú Korm. rendelet 3.§-a szerint a
költségvetési szerv vezetője felelős a belső kontrollrendszer keretében – a
szervezet minden szintjén érvényesülő – megfelelő kockázatkezelési
rendszer kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért.
Az elmúlt időszakban az integritás és belső kontrollrendszer kiépítést és
erősítését célzó jogszabályok mellett megjelentek olyan módszertani útmutatók,
melyek segítségül szolgálnak az önkormányzatoknak és szerveiknek az ez irányú
tevékenységében. Ezen összefoglalók és módszertani útmutató elérhető a
www.korrupciomegelozes.kormany.hu címen.
(Forrás: www.asz.hu, www.korrupciomegelozes.kormany.hu )
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A Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály közleményei
Meghosszabbításra került a munkásszállások kialakítására kiírt pályázat
A Pénzügyminisztérium döntése alapján a korábban meghirdetettnél két
hónappal tovább, azaz 2019. május 15-ig pályázhatnak az illetékes
Kormányhivatalnál a helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások,
valamint azok 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságai a
„Munkásszállások kialakítása” munkaerő-piaci programra.
Eddig 3,5 milliárd forintból 13 munkásszállás kialakításához nyújtott
támogatást a kormányzat, a hazai forrás felhasználásával így több mint 1600
férőhely kialakítása valósulhat meg.
A kormányzat kiemelten támogatja a munkaerő országon belüli mobilitását
annak érdekében, hogy a vállalatok munkaerőigényét minél hamarabb
biztosítani tudja. A jogszabályi feltételek módosításának köszönhetően a
jelenlegi kiírásban minden eddiginél kedvezőbb feltételekkel van lehetőség a
támogatást igényelni. A korábbi 40 százalék helyett már csak 20 százalék önerőt
kell a támogatás igénylőjének biztosítania, a fennmaradó összeget az állam
finanszírozza, illetve a hatósági szerződés megkötését követően a korábbi három
helyett négy hónap áll rendelkezésre a beruházás megkezdésére.
A szállások a mai igényeknek megfelelően, a munkavállalók elvárásait is
figyelembe véve alakíthatók csak ki, a szállók legalább 80 munkavállaló
befogadására kell, hogy alkalmasak legyenek. Az önkormányzatoknak vagy
gazdasági társaságának az önerő mellett rendelkezniük kell anyagi biztosítékkal,
továbbá az új szálló építését két éven belül be kell fejezni, a meglévő felújítása
pedig nem tarthat tovább egy évnél. A program szabályai szerint a szállók
működtetését
álláskeresőknek
kell
végezniük,
ezzel
tovább
segítve
elhelyezkedési esélyeiket.
A szállókat a megépítéstől számítva legalább tíz évig fenn kell tartani, ehhez
segítséget nyújt, hogy a munkaadóknak bérleti szerződést kell kötniük az
önkormányzattal, vagy annak cégével, a díj pedig a működésre fordítható.
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Az Esztergomi Járási Hivatal közleményei
Népegészségügyi Osztály:
1.) A 2018-ban elindított strandfejlesztési program második ütemében
megújulnak a Dunakanyar strandjai. A második ütemnek köszönhetően
megnyílik a lehetőség a Dunakanyar térségében található vízparti strandok
fejlesztésére is. Elsődleges cél a magasabb színvonalú strandinfrastruktúra
kialakítása a nyílt vízi fürdőhelyeken. Ennek értelmében megújulnak a
partszakaszok, a zöldfelületek, a vízparti lépcsők és burkolatok, az öltözők és
vizesblokkok. A fejlesztéseknél irányadó szempont a magasabb színvonalú
infrastruktúra kiépítése mellett a családbarát szolgáltatások bővítése is.
Amennyiben a program keretében, vagy azon túl egy vízparti terület
tulajdonosa, akár magánszemély, akár gazdasági társaság, akár önkormányzat,
úgy dönt, hogy új, eddig még ki nem jelölt területen, fürdővíz használati
engedéllyel nem rendelkező természetes vízen fürdőhelyet kíván üzemeltetni,
vagy üzemeltetésre kiadni, úgy kérelmet kell benyújtani a Járási Hivatalhoz,
mely kijelölési eljárást folytat le, ennek keretében dönt az üzemeltetni kívánt
fürdőhely kijelöléséről. A kérelmet a fürdőhely üzemeltetésének tervezett
megindítása előtt legalább 30 nappal kell benyújtani a Járási Hivatalnak. A
fürdőhely kijelölésének nem szükséges feltétele a napi átlagban legalább 100 fő
fürdőzőszám várható teljesülése bármely fürdésre kedvező időszakban. A
kijelölés folyóvízen a fürdési idény végéig, állóvízen visszavonásig hatályos.
A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes
fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm.
rendelet szabályozza a kijelölés, fürdővíz használat engedélyezés módját,
feltételeit,
a
fürdőhely
üzemeltetésének
közegészségügyi
szabályait,
követelményeit. Ha a fürdőzésnek az e rendelet szerint szükséges
közegészségügyi követelményei hiányoznak, a Járási Hivatal elrendeli a fürdőzés
tartós tilalmát. A fürdővíz minőségellenőrzését szolgáló mintavételi ütemtervhez
tartozó mintavételek és laboratóriumi vizsgálatok elvégzéséről a fürdőhely
üzemeltetője saját költségére gondoskodik.

2.) A táborok szervezését a korábbi évek gyakorlata szerint a nyitás előtt 6 héttel
be kell jelenteni a Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályánál (12/1991. (V.18.)
NM rendelet).
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A Tatabányai Járási Hivatal közleményei
1.

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Fogyasztóvédelmi szakterület
Várható változások a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
vonatkozásában:
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény (továbbiakban Ker. trv) szerint
a kereskedelmi tevékenységek folytatásának ellenőrzése, indokolt esetben
történő szankcionálása - a jegyzők, a fogyasztóvédelem, és a külön
jogszabályokban meghatározott hatóságok által - a külön jogszabályokban
előírtakkal összhangban kerül megállapításra.
A GDPR kifejezés a General Data Protection Regulation (magyarul: Általános
Adatvédelmi Rendelet) rövidítése. A GDPR a világ első olyan átfogó adatvédelmi
jogszabálya, amely az összes Európai Uniós tagállamra vonatkozik. Mit is jelent
ez? Ha egy vállalkozás, vagy egyéb szerv, intézmény, önkormányzat, hivatal
(továbbiakban: Szervezet) megfelel az Adatvédelmi Rendeletnek, akkor nemcsak
teljesítette a törvényi kötelezettségét – ezzel elkerülve a bírságot-, de rendben és
biztonságban vannak az általuk kezelt ügyfeleik, dolgozóik adatai is.
Az Adatvédelmi rendelet alapján a fogyasztók joga, hogy számukra biztosítani
kell a rájuk vonatkozó személyes adatok védelmét. A kereskedelemben a Ker trv.
5.§(4) bekezdése alapján a vállalkozásoknak biztosítani kell a „jól látható és
könnyen hozzáférhető helyen” elérhető vásárlók könyvét.
Tekintettel arra, hogy bejegyzéseikben a fogyasztók - válaszadás alapfeltételéül okvetlenül megadják személyes adataikat, ahhoz könnyen hozzáférhetnek más
fogyasztók, melyet a GDPR szigorúan tilt.
A Parlament elé benyújtott T/4479. számú törvényjavaslat többek között arról
gondoskodik majd, hogy a vásárlók könyvébe rögzített adatokhoz illetéktelen
hozzáférést megtiltsa, a vállalkozásokat kötelezze a fogyasztók adatainak
megfelelő kezelésére.
A vásárlók könyvi bejegyzések illetéktelenekhez jutásának elkerülése érdekében
sok megoldás létezik. A már beszerzett, hitelesített és kihelyezett mintegy
200.000 vásárlók könyvét – minden ellenkező híreszteléssel szemben természetesen nem szükséges lecserélni. A vállalkozásnak csupán arról kell
gondoskodnia, hogy a rögzített bejegyzések vásárlók könyvében maradt
példányait eltávolítja (kitépi) és gondoskodik azok megfelelő tárolásáról.
A bejegyzések hatóságok felé történő bemutatásának kötelezettsége továbbra is
fennáll. A változás csupán annyi, hogy a korábbi bejegyzéseket a hatóság nem a
„jól látható hely”-ről levéve vizsgálja meg, hanem a folyamatosan számozott
oldalak hitelességét megvizsgálva az üzlet – vásárlók számára nem hozzáférhető
– helyéről előadva kéri bemutatni.
Tekintettel arra, hogy az általános kereskedelmi feltételek elsődleges
ellenőrzésére az önkormányzati jegyző van kijelölve, továbbá a vállalkozások az
Önkormányzatoknál jelentik be kereskedelmi tevékenységüket, javasoljuk, hogy
eljárásaik során a vásárlók könyvével kapcsolatos várható változásokról
megfelelően tájékoztassák az új és meglévő üzleti vállalkozásokat.
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Útügyi szakterület
A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hírlevél 2019. évi évfolyam 1.
számában megjelent az útépítési engedélyek érvényességi idejével kapcsolatos
tájékoztatás, amelynek 4. bekezdésében foglaltakat az Innovációs és
Technológiai Minisztérium által adott egységes jogértelmezés alapján az alábbiak
szerint módosítom:
A rendelet módosítás 2018. december 29-ei hatálybalépése előtt kiadott, 3 év
érvényességi idejű építési engedélyek a jogszabály erejénél fogva 5 évig
érvényesek. Az időbeli hatály meghosszabbítását ezen építési engedélyek
esetében oly módon kell alkalmazni, hogy az érvényességi idejük egyszer 3 évvel,
illetve további 2 évvel hosszabbíthatók abban az esetben, ha a jogszabályban
előírt egyéb feltételek teljesülnek. Összességében, tehát a 2018. december 29-ei
hatálybalépése előtt kiadott építési engedélyek 10, míg az azt követően kiadott
építési engedélyek 11 évig lehetnek érvényesek.
Az 1-3. bekezdések változatlanul érvényben maradnak.
2.

A Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási
Főosztály

Családtámogatási Osztály
A családtámogatási ellátásokban részesülők adatait tartalmazó „szociális
ellátások nyilvántartási rendszere” (CSTINFO) programot a Magyar
Államkincstár üzemelteti, a kormányhivataloknak nincs jogosultságuk a
hozzáférés kéréssel, jelszóigényléssel kapcsolatos bejelentések kezelésére, azt a
Magyar
Államkincstár
Családtámogatási
Főosztályánál
a
csaladtamogatas@onyf.allamkincstar.gov.hu e-mail címen lehet megtenni.
Bővebb
információ
a
Magyar
Államkincstár
www.allamkincstar.gov.hu webcímen található.

honlapján,

a
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3.

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály

Földművelésügyi Osztály
VADKÁRSZAKÉRTŐI NÉVJEGYZÉK
A mezőgazdaságban és erdőgazdaságban a vad által okozott, továbbá a vadban
okozott
kár
mértékének
megállapításával
kapcsolatos
tevékenységre
kirendelhető szakértők:
1. Mezőgazdasági szakirányultság:
N é v
Brunner Sándor

L a k c í m
2835 Agostyán, Kossuth u. 1/a

Goldschmidt János

2890 Tata, Tavasz u. 12.

Hauszknecht Ádám

2527 Máriahalom, Pataksor 13.

Lippai Károly

2890 Tata, Fazekas u. 66.

Márkus Rudolf

2531 Tokod, Szabadság u. 28.

Tomcsák Gyula
Varga Zoltán

2942 Nagyigmánd, József A.
69.I/1.
2943 Bábolna, Víztorony u. 9.

Kása Róbert István

9330 Kapuvár, Szent László út 8.

u.

Telefon
30/4916023
34/382696
30/2269479
30/5601966
33/468480
30/2165580
30/5752653
30/7011349

2. Kertészeti szakirányultság:
Csiszár Éva

2942 Nagyimánd, Bajcsy-Zs. u. 68/a

Kása Róbert István

9330 Kapuvár, Szent László út 8.

30/5529567
30/7011349

3. Erdőgazdasági szakirányultság:
Greiner József

2943 Bábolna, Marek u. 35.

Schweighart Ottó

2890 Tata, Latinka S. u. 2.

Varga Zoltán

2943 Bábolna, Víztorony u. 9.

Kása Róbert István

9330 Kapuvár, Szent László út 8.

20/9432080
34/382394
30/5752653
30/7011349

A szakértői névjegyzékben szereplő személyek megbízatása határozatlan ideig,
illetve a névjegyzékből való törlésig szól.
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Növény- és Talajvédelmi Osztály:
PARLAGFŰVEL KAPCSOLATOS BELTERÜLETI ELJÁRÁSOK
A parlagfű hazánk leggyakoribb gyomnövénye, melynek virágpora több allergiás
megbetegedés kiváltója, mint az összes többi allergén növényé együttvéve. A
hatékony gyomirtás szükségességét nem „csak” az indokolja, hogy allergiát okoz
több millió embernek, hanem jelentős terméskiesést is okozhat a termelésben.
A becslések szerint hazánkban jelenleg minden 5. ember szenved parlagfűhöz
kapcsolt allergiás, ill. asztmás megbetegedésben. A pollenallergia szempontjából
fontos információ, hogy egy átlagos méretű parlagfű (120-140 cm)
pollenproduktuma a tenyészidőszak folyamán virágzáskor 6 milliárd pollenszem
is lehet. A magprodukció is hatalmas, egy közepes nagyságú növényé 3.0004.000 db mag, de extrém esetben egyes generatívvá vált növények
magprodukciója az 50.000-60.000 db magot is elérheti. A növény magvai a
mélyebb talajrétegekben akár 40 évig is képesek nyugalmi állapotban maradni
anélkül, hogy elveszítnék csírázóképességüket. Erősen fertőzött területen a talaj
felső 0-10 cm-es rétegében négyzetméterenként 8.000-10.000 mag is lehet. A
szántóföldi talajok gyommagkészletének egy éven belül csak 10 %-a kel ki, a
megmaradó tekintélyes hányad nyugalmi állapotban marad.
A parlagfű elleni védekezés fő célja a parlagfű virágzásának és magképzésének
megakadályozása, melynek legfontosabb eszköze a tudatos és felelős
földhasználat.
Ennek
hiányában
azonban
a
hatósági
intézkedések
elkerülhetetlenek.
A hatósági eljárás jogi háttere
A hatósági feladatokat meghatározó legfontosabb jogszabályok az alábbiak:
• Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.
törvény (Éltv.)
• A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az
állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és
igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm.
rendelet (Vhr.)
• Az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok kiszámításának
módjáról és mértékéről szóló 194/2008. (VII. 31.) Korm. rendelet (Bírság
rendelet)
• A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (Kijelölő rendelet)
• Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)
• a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei
kormányhivatalok
mezőgazdasági
szakigazgatási
szervei
előtt
kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak
mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének
szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet (Díjtétel rendelet)
• a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010 (IV.3) FVM rendelet
Az Éltv. 17. § (4) bekezdése szerint: „A földhasználó köteles az ingatlanon
a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően
ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”
Az Éltv. mellékletének 30. pontja alapján: „földhasználó: földdel rendelkezik,
illetve azt használja, vagy a föld hasznosítására kötelezett, vagy olyan dologgal
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(eszközzel, berendezéssel, tárggyal) rendelkezik, illetve azt használja, amelyben
növény fenntartható;”
Éltv. 50. § (1) Közérdekű védekezést kell elrendelni, ha a termelő, illetve a földhasználó
védekezési kötelezettségének az azt elrendelő hatósági határozat ellenére sem tesz határidőre
eleget. A közérdekű védekezést az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv rendeli el.
(2) A költségvetési törvényben meghatározott előirányzatból kell biztosítani a közérdekű
védekezés költségeinek megelőlegezését. A közérdekű védekezés elrendelését követően a
költségek tizenöt napon belüli megtérítésére kell kötelezni az (1) bekezdés szerinti mulasztás
elkövetőjét. A kötelezett nem fizetése esetén a közérdekű védekezés költségei az
élelmiszerlánc-felügyeleti szerv javára kerülnek behajtásra.
(3) Amennyiben a költségek megtérítésére kötelezett a közérdekű védekezéssel érintett
ingatlan tulajdonosa és az ingatlan közös tulajdonban áll, a költségek megtérítéséért
valamennyi tulajdonos egyetemlegesen felel.
(4) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően parlagfű elleni közérdekű védekezést kell
elrendelni, ha a földhasználó a 17. § (4) bekezdésében szereplő parlagfű elleni védekezési
kötelezettségének nem tesz eleget. A kötelezettség teljesítésének helyszíni ellenőrzéséről a
földhasználó előzetes értesítése mellőzhető.

Az Éltv. 60. § (1) bekezdésének c) pontja alapján növényvédelmi bírságot kell
kiszabni.
A Vhr. 3. § (1) bekezdés alapján: a helyszíni ellenőrzést
• külterületen az ingatlanügyi hatóság,
• belterületen a jegyző végzi.
A Vhr. 1. § (1) bekezdés alapján: a közérdekű védekezést
külterületen a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi feladatkörében
eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatala (Járási Hivatal NTO),
belterületen a jegyző (kivéve ha az önkormányzat a földhasználó) rendeli el.
A közérdekű védekezést elrendelő határozat végrehajtását az első fokon
eljáró hatóság (külterületen a növényvédelmi hatóság, belterületen a
jegyző) foganatosítja. Tehát a döntés végrehajtásával az Ákr. 134.§-ától
eltérően nem kell az állami adóhatóságot megkeresni. A közérdekű
védekezést elrendelő hatóság az Éltv. 50.§ (6) és a Vhr. 2.§ (1) bekezdésére
tekintettel maga hajtja végre a határozatát.
2018.12.31. napon lépett hatályba az egyes agrárszabályozási tárgyú
törvények módosításáról szóló 2018. évi CXI. törvény, amely módosította
az Éltv. 17.§ (4) bekezdését. A változtatással kikerült a jogszabályból a
védekezési kötelezettséggel kapcsolatos határidő, így az év bármely
szakában, ha a parlagfű virágbimbójának kialakulását a földhasználó nem
előzi meg, közérdekű védekezést kell elrendelni, és növényvédelmi
bírságot kell kiszabni.
A Vhr. 2.§ (3) bekezdése szerint:„A közérdekű védekezés költségeként a növényés talajvédelmi hatóságnál, illetve a jegyzőnél felmerült vállalkozói díj számolható
el.”
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A közérdekű védekezéssel kapcsolatos költségeket végzés formájában kell az
ügyfél számára megküldeni, mely a mentesítéssel megbízott szervezet által
kiadott számlán alapul.
A Vhr. 7. § (1) bekezdése alapján a közérdekű védekezéssel kapcsolatos
költségek előlegezését a jegyző a védekezést elrendelő határozat meghozatala
után igényelheti a növény- és talajvédelmi hatóságtól. Amennyiben a
földhasználó a közérdekű védekezés elrendelését követően tesz eleget védekezési
kötelezettségének, az okafogyottá vált kiszállással felmerült költségeket lehet
érvényesíteni.
A Vhr. 7. § (2) bekezdése alapján a növény- és talajvédelmi hatóság a közérdekű
védekezéssel kapcsolatos költségeket a hozzá érkezett igény szerint a jegyző
részére az előirányzat terhére megelőlegezi, az igénylés beérkezését követő nyolc
napon belül.
A közérdekű védekezést elrendelő hatóság a földhasználó által befizetett, illetve
az adóhatóság által behajtott és a közérdekű védekezést elrendelő hatóságnak
továbbított összeget a beérkezéstől számított nyolc napon belül visszatéríti az
előirányzatba. A jegyző a befizetett, illetve továbbított összeget a növény- és
talajvédelmi hatóságon keresztül téríti vissza az előirányzatba. (Vhr. 8. § (2)
bek.)
A jelenlegi időszak legfontosabb teendői
Az adott településen, a helyben szokásos módon célszerű felhívni a lakosság
figyelmét a parlagfű elleni védekezési kötelezettségre, valamint arra a
tényre, hogy sokkal célravezetőbb a védekezést száras-leveles állapotban
megkezdeni, és az adott év sajátosságait figyelembe véve a tenyészidőszak végéig
folytatni, mint megvárni a virágbimbó kialakulását.
A közérdekű védekezés elvégzésére május 31. napjáig meg kell bízni egy
pályázat útján kiválasztott gazdálkodó szervezetet. A megbízási
szerződésben pontosan rögzíteni szükséges többek között a szerződés tárgyát, a
felek közti kommunikáció rendjét, a mentesítési munka végrehajtására
vonatkozó részleteket, a vállalási díjakat, az elszámolás rendjét, illetve a nem
megfelelő teljesítésre vonatkozó rendelkezéseket.
Amennyiben a parlagfű fenológiai állapota indokolja, már június közepétől
meg lehet kezdeni az ellenőrzéseket. Száras-leveles állapotú parlagfű nagy
tömegű előfordulása esetén lehetőség van arra, hogy a földhasználó figyelmét
felhívjuk a védekezési kötelezettségre. Ha a parlagfű virágbimbója kialakult,
akkor figyelmeztetésre már nincs lehetőség, el kell rendelni a közérdekű
védekezést.
A parlagfű elleni védekezési kötelezettség elmulasztása miatt a növényvédelmi
bírság kiszabása az Éltv. 60. § (1) bekezdés c) pontja alapján minden esetben a
megyei NTO feladata, ennek érdekében a jegyzők által feltárt parlagfűvel
kapcsolatos jogsértések esetében keletkezett iratokat (elsősorban a
jegyzőkönyv, közérdekű védekezést elrendelő határozat) az Ákr. 17. §
alapján át kell tenni a területileg illetékes járási hivatal növény- és
talajvédelmi osztályához.
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Tájékoztatás a közérdekű munka büntetés szankció végrehajtásában
részt vállaló munkáltatók részére
Mi szabályozza a közérdekű munka büntetés végrehajtását?
A közérdekű munka büntetés letöltetésével kapcsolatos szabályokat a
büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési
elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban Bv.tv.)
VIII. fejezete tartalmazza.
•

•

A Bv.tv. 280. §-a értelmében a közérdekű munka végrehajtásának célja,
hogy az elítélt a köz érdekében álló munkát végezzen, és hogy az az elítélt
bűnismétlése megelőzésének és társadalmi beilleszkedésének az
elősegítését is szolgálja.
A közérdekű munka végrehajtásáról a pártfogó felügyelői szolgálat
gondoskodik, amely feladatát a központi vagy helyi önkormányzati
költségvetési szervekkel vagy ezek intézményeivel, helyi közszolgáltatást
végző egyéb szervezetekkel, az állami és önkormányzati tulajdon
kezelésével és fenntartásával megbízott vagy erre a célra az állam vagy az
önkormányzat által létrehozott gazdálkodó szervezetekkel, az egyházi jogi
személyekkel, a közhasznú jogállású szervezetekkel, a civil szervezetekkel,
valamint a gazdálkodó szervezetekkel és az állami foglalkoztatási szervvel
együttműködésben látja el.

Felhívjuk a tisztelt Önkormányzatok figyelmét, hogyha nincs a
jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő más munkahely, a
helyi önkormányzati költségvetési szervek vagy ezek intézményei, a
helyi közszolgáltatást végző egyéb szervezetek, az önkormányzati
tulajdon kezelésével és fenntartásával megbízott vagy erre a célra az
önkormányzat által létrehozott gazdálkodó szervezetek kötelesek a
közérdekű munkavégzés helyét biztosítani.

Mik a közérdekű munka büntetés általános jellemzői?
•

•

•

Legalább 42, legfeljebb 312 óra tartamú középsúlyos büntetés, amelyet
akkor alkalmaznak a bíróságok, ha a büntetési cél szabadságvesztés
kiszabása nélkül is megvalósulhat, de ugyanez a pénzbüntetéstől nem
várható.
A közérdekű munkára ítélt köteles – az egészségi állapotának és
képzettségének megfelelő - az ítéletben meghatározott munkát
pihenőnapján, szabadsága alatt, vagy szabadidejében díjazás nélkül
végezni.
A kijelölt munkahellyel a közérdekű munka időtartamára munkaviszony
nem létesül, a munkavégzéshez nem kapcsolódik járulékfizetési
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•

•
•

•

kötelezettség sem. Az elítélt a munkát büntetés-végrehajtási jogviszony
keretében végzi.
A büntetés-végrehajtási jogviszonyra a Munka Törvénykönyve irányadó,
pl. az elítélt károkozási felelősségének megállapításánál (a hasonló
munkakörben
foglalkoztatott
munkavállalók
távolléti
díjának
figyelembevételével kell megállapítani.).
A közérdekű munka büntetés végrehajtása során a munkáltató viseli az
elítélt munkavédelmi oktatásának, továbbá a munkaruha és a
munkaeszközök biztosításának költségét.
A közérdekű munka végrehajtása során a napi munkaidő legalább négy
óra, legfeljebb tizenkét óra. A közérdekű munkavégzés heti időtartama
legalább négy óra, de a negyvennyolc órát nem haladhatja meg. A letöltött
közérdekű munkát órákban kell nyilvántartani.
Ha az elítélt munkakötelezettségének önként nem tesz eleget, a közérdekű
munka, illetve annak hátralévő része helyébe fogházban letöltendő
szabadságvesztés lép.

Milyen előnyökkel jár a munkahelyek számára a közérdekű munka
büntetés végrehajtásában való együttműködés?
•
•

A közérdekű munkára ítéltek díj- és járulékmentes munkavégzésével
közvetlen gazdasági haszonhoz juthat, a közösség érdekét szolgáló
munka elvégeztetésével.
A közérdekű munkára ítéltekkel eredményesen lehet az időszakosan
jelentkező munkaerőhiányt pótolni, a hirtelen adódó, idényjellegű
munkákat elvégeztetni.
Amennyiben Ön szeretne a közérdekű munka végrehajtásában
együttműködni…

•
•
•
•

Ezáltal lehetőséget biztosít arra, hogy a bűnelkövetők a társadalomnak
okozott kárt hasznos munkával jóvátegyék.
Kíméli a költségvetést azáltal, hogy nem kell a szabadságvesztéssel
együtt járó költségeket megfizetni (pl. a rabtartás naponta közel 7 ezer
Ft-ba kerül),
Segíti az elítéltek munkatapasztalathoz való jutását, ami jövőbeni
munkaerő-piaci megjelenésüket javíthatja.
Hozzájárul ahhoz, hogy a Komárom-Esztergom megyében évente
kiszabott, kb. 500 közérdekű munka büntetés ne évüljön el.
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Hogyan léphet kapcsolatba a közérdekű munka büntetés
végrehajtásáért felelős szervezettel?

A pártfogó felügyelői szolgálatként eljáró Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal tájékoztatja Önt a közérdekű munka büntetés végrehajtásának
részletszabályairól annak érdekében, hogy – a lehetőségek szerint – minél több
olyan elítélteket közvetítsünk, akik szervezete számára értéket tudnak
teremteni.
Az együttműködés érdekében kérem, vegye fel a kapcsolatot Osztályunkkal az
alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Hatósági Főosztály Igazságügyi Osztály
Kapcsolattartó neve, beosztása:
dr. Gazdag-Elek Viktória osztályvezető
Cím: 2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2.
(Integrált Közigazgatási Központ)
Telefonszám: 06-34/515-168
Elektronikus levélcím: gazdag.viktoria@komarom.gov.hu
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Tájékoztatás a jóvátételi munka intézkedés szankció végrehajtásában
részt vállaló munkáltatók részére
Mi szabályozza a jóvátételi munka intézkedés végrehajtását?
A jóvátételi munka intézkedés letöltetésével kapcsolatos szabályokat a Büntető
Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban Btk.), továbbá a
büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési
elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény XXI. fejezete tartalmazza.
•
•

•
•

Az új Btk. a jóvátételi, helyreállító szempontok hatékonyabb érvényesítése
érdekében új intézkedésként bevezette a jóvátételi munkát.
A bíróság meghatározza a jóvátételi munka tartamát, de ennek keretei
között a végrehajtás konkrét részleteiről, feltételeiről az elítélt és a
munkahely állapodik meg. Az elítélt számára egy évi időtartam áll
rendelkezésre ahhoz, hogy a jóvátételi munkavégzés letöltésére alkalmas
munkahelyet találjon, és azt az előírt mértékben teljesítse.
A jóvátételi munkavégzés előírása mellett pártfogó felügyelet is
elrendelhető.
Ha az elítélt pártfogó felügyelet alatt áll, részére a pártfogó felügyelő a
jóvátételi munkavégzés helyének kiválasztásában segítséget nyújt,
továbbá a pártfogó felügyelő a jóvátételi munka elvégzését ellenőrzi.

Mik a jóvátételi munka intézkedés általános jellemzői?
•
•
•

•
•
•

Legalább 24, legfeljebb 150 óra tartamú intézkedés. Az intézkedések a
büntetőjogban az egyéniesítés megvalósítására hivatottak, és – a
büntetésekkel szemben – nem eredményeznek büntetett előéletet.
Az elkövető – választása szerint – állami vagy önkormányzati fenntartású
intézménynél, közhasznú jogállású civil szervezetnél, egyházi jogi
személynél vagy azok részére végezheti a jóvátételi munkát.
A választott munkahellyel a jóvátételi munka időtartamára munkaviszony
nem létesül, a munkavégzéshez nem kapcsolódik járulékfizetési
kötelezettség sem. A jóvátételi munka nem minősül szervezett
munkavégzésnek.
Az elkövető köteles a jóvátételi munkavégzés helyét biztosító szervezet
vagy intézmény munkabiztonságra vonatkozó rendelkezéseit megtartani.
A jóvátételi munkát a bíróság által megállapított munkaórák szerinti
tartamban kell elvégezni, az elítélt és a munkavégzés helyét biztosító
szervezet vagy intézmény megegyezése szerinti feltételekkel.
A jóvátételi munka elvégzéséről az érintett állami vagy önkormányzati
fenntartású intézmény vezetője, közhasznú jogállású civil szervezet vezető
tisztségviselője, az egyházi jogi személy képviselője vagy a képviseletre
feljogosított tisztségviselője két példányban igazolást állít ki. Az igazolás
közokirat. Az elkövető az igazolás egyik példányát a bíróság részére
átadja. (Ha az elkövető pártfogó felügyelet alatt áll, az igazolást a pártfogó
felügyelőnek is átadhatja, aki azt továbbítja a bíróság részére.)
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•

Ha az elkövető a jóvátételi munka elvégzését nem igazolja, vagy a pártfogó
felügyelet szabályait súlyosan megszegi, a bíróság büntetést szab ki. Ha
az elkövető a jóvátételi munka elvégzését egészségügyi okból nem tudja
igazolni, a jóvátételi munka elvégzése igazolásának határideje egy
alkalommal legfeljebb egy évvel meghosszabbítható.

Milyen előnyökkel jár a munkahelyek számára a jóvátételi munka
intézkedés végrehajtásában való együttműködés?
•
•

A jóvátételi munkára kötelezettek díj- és járulékmentes munkavégzésével
közvetlen gazdasági haszonhoz juthat, a közösség érdekét szolgáló munka
elvégeztetésével.
A jóvátételi munkára kötelezettekkel eredményesen lehet az időszakosan
jelentkező munkaerőhiányt pótolni, a hirtelen adódó, idényjellegű
munkákat elvégeztetni.

Amennyiben Ön szeretne a jóvátételi munka végrehajtásában
együttműködni…
•
•
•

Ezáltal lehetőséget biztosít arra, hogy a bűnelkövetők a társadalomnak
okozott kárt hasznos munkával jóvátegyék.
Kíméli a költségvetést azáltal, hogy nem kell az esetleges
szabadságvesztéssel együtt járó költségeket megfizetni (pl. a rabtartás
naponta közel hétezer forintba kerül).
Segíti az elítéltek munkatapasztalathoz való jutását, ami jövőbeni
munkaerő-piaci megjelenésüket javíthatja.

Hogyan léphet kapcsolatba a jóvátételi munka intézkedés
végrehajtásáért felelős szervezettel?
A pártfogó felügyelői szolgálatként eljáró Komárom-Esztergom Megyei
Kormányhivatal tájékoztatja Önt a jóvátételi munka intézkedés végrehajtásának
részletszabályairól annak érdekében, hogy – a lehetőségek szerint – minél több
olyan elkövetőt közvetítsünk, akik Szervezete számára értéket tudnak teremteni.
Az együttműködés érdekében kérem, vegye fel a kapcsolatot Osztályunkkal az
alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Hatósági Főosztály Igazságügyi Osztály
Kapcsolattartó neve, beosztása:
dr. Gazdag-Elek Viktória osztályvezető
Cím: 2800 Tatabánya, Bárdos László utca 2.
(Integrált Közigazgatási Központ)
Telefonszám: 06-34/515-168
Elektronikus levélcím: gazdag.viktoria@komarom.gov.hu
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A Komárom-Esztergom Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság közleményei

Szabadtéri tűzgyújtás és irányított égetés
A szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyesebb időszak, hiszen a jó
időben egyre többen választanak szabadtéri égetéssel járó tevékenységeket, mint
avar égetése, vagy a kerti sütés, stb. A veszélyt egyrészről a száraz aljnövényzet
és avar jelenti, ahol könnyen és gyorsan terjed a tűz, de veszélyt jelent a felszálló
izzó pernye is az alacsony nedvesség tartalmú lombkoronák környezetében. A
legnagyobb kockázat azonban az őrizetlenül hagyott, vagy nem tökéletesen
eloltott (parázsló) tűz, vagy a túl nagyméretű lángot eredményező biomassza
égetése is. Kockázatot fokozza, ha a terület gondozatlan, dús száraz vegetációjú.
A szabadban keletkezett tüzek 99 százalékát emberi mulasztás okozza.
A károk akkor előzhetők meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a
biztonságos szabadtéri tűzgyújtás és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival.
Bel- és külterületen a jogszabályok alapján eltérőek az égetés szabályai. A
belterületi ingatlanok tekintetében, a kerti hulladéktól a tulajdonosok általában
égetéssel szabadulnak meg, mivel ez a legegyszerűbbnek tűnő és megszokott
megoldás.
A kerti hulladék égetése a hatályos jogi szabályozás alapján tiltott. Ez alól a
tiltás alól belterületen abban az esetben van kivétel, ha az önkormányzat helyi
rendeletben szabályozza az égetés feltételeit. Amennyiben nincs ilyen rendelete
az önkormányzatnak, abban az esetben tilos kerti hulladékot égetni. 2015 óta,
amikor is a jelenleg hatályos vonatkozó jogszabály (54/2014. (XII. 5.) BM
rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról) életbelépett, a tapasztalatok azt
mutatják, hogy egy jól átgondolt és megfelelően szabályozott helyi
önkormányzati rendelet nagyban hozzájárul az ingatlanok területén kialakuló
tüzek megelőzéséhez.
A külterületi ingatlanok területén az ingatlan tulajdonosa, használója a
tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított
égetést végezhet. A bejelentés által megelőzhetők a téves bejelentések és
növelhető a biztonság. Tűzgyújtási tilalom idején irányított égetés nem
engedélyezhető.
Rendezvények engedélyezési, illetve bejelentési kötelezettsége
A nyári időszak közeledtével megnövekszik a szabadban tartandó rendezvények
száma. A rendezvények biztonságos megszervezése és lebonyolítása érdekében
fontos megismerni és alkalmazni a vonatkozó tűzvédelmi követelményeket. Egy
alkalmi rendezvény megszervezése során a szervezőnek rendkívül körültekintően
kell eljárnia. Több jogszabály hatálya is kiterjedhet egy adott rendezvényre attól
függően, hogy azt építményben vagy szabad téren rendezik meg, illetőleg, hogy
mekkora résztvevői létszámra számítanak a rendezvény során. Nem csak nagy
létszámú, nagy területű rendezvények szervezőinek kell ismerni a vonatkozó
előírásokat, hanem akár egy települési önkormányzat polgármesterének is, aki
megszervezi a helyben szokásos falunapot, egyéb rendezvényeket.
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A rendezvények tűzvédelmi követelményeit alapvetően, a zenés, táncos
rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.)
Korm. rendelet és az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott Országos
Tűzvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: OTSZ) tartalmazza. A szabadtéri
rendezvények a hivatkozott rendeletek értelmében lehetnek engedélykötelesek,
illetve bejelentés kötelesek.
1. Bejelentés köteles
A bejelentés köteles rendezvények nem tartoznak a 23/2011. (III. 8.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) rendelet hatálya alá, ellenben a
szabadtéri rendezvényekre a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági
intézkedéseket a rendezvény szervezője köteles írásban meghatározni és a
rendezvény kezdetének időpontja előtt tíz nappal azt tájékoztatás céljából az
illetékes első fokú tűzvédelmi hatóságnak (Katasztrófavédelmi Kirendeltség)
eljuttatni.
A bejelentés köteles rendezvények tűzvédelmi követelményeit az OTSZ határozza
meg. Szabadtéri rendezvény: az 1.000 főt vagy az 5.000 m2 területet meghaladó,
épületen kívüli területen megtartott szervezett esemény, ide nem értve a
létesítmény működési engedélyével összefüggő rendezvényeket.
2. Engedélyköteles
Azok a rendezvények, amelyek a zenés, táncos rendezvények működésének
biztonságosabbá tételéről szóló Korm. rendelet hatálya kiterjed, csak
rendezvénytartási engedély birtokában tarthatók. Ezek azon rendezvények
amelyeket a) az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben meghatározott tömegtartózkodásra
szolgáló építményben, építményen, tömegtartózkodásra szolgáló helyiséget
tartalmazó építményben, építményen, vagy tömegtartózkodásra szolgáló
helyiségben (a továbbiakban együtt: építmény) tartanak; (300 főt meghaladó) b)
a szabadban tartanak és a rendezvény időtartama alatt várhatóan lesz olyan
időpont, amelyen a résztvevők létszáma az 1000 főt meghaladja (a
továbbiakban: szabadtéri rendezvény).
Rendezvénysátrak tűzvédelme
Elég
széles
körben
alkalmaznak
gyorsan és
könnyen
telepíthető
rendezvénysátrakat, szabadtéri rendezvények területén, különböző célokra.
Színpad védelmére, eső, napsütés elleni védelem, öltöző sátrak, disco sátrak, és
még sorolhatnánk. A tűzvédelmi hatóság szempontjából lényeges, hogy az
ideiglenes rendezvénysátrakat miként kezelje. Az OTSZ a „Ponyvaszerkezetű
építmények”-et speciális építménynek tekinti. A rendezvénysátort a tűzvédelmi
hatóság ideiglenes építménynek tekinti, ezért a 300 fő feletti befogadásra
alkalmas sátor felállítása, továbbá ha a rendezvény megfelel a Korm.
rendeletben
foglalt
előírásoknak,
akkor
ez
esetben
szükséges
a
rendezvénytartási engedély beszerzése. Fontos szempont az engedéllyel
kapcsolatban, hogy az nyilvános, nem zártkörű, válogatott lemezbemutatás vagy
élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó
rendezvényre, amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni,
vonatkozik. Ezek alapján egy nagyobb szabású falunap, melyen alkalmaznak
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sátor jellegű építményt is könnyen tartozhat a jogszabály hatálya alá,
amennyiben a főszolgáltatás a zeneszolgáltatás.
Közös helyszíni szemle
A másik észrevétel a jogszabály 2018. január 1-i módosításával kapcsolatban,
hogy a kötelező helyszíni szemle az engedély megadása előtt kikerült a
jogszabályból, azonban annak megtartásának lehetőségét megtartotta a
jogalkotó. A tűzvédelmi hatóság számára fontos, hogy a felmerülő kérdések egy
helyszíni szemle keretében tisztázhatók legyenek, ahol a hatóságoknak is
lehetősége nyílik egyeztetni, az esetleg egymással ellentétes álláspontjukat, ezért
mindenképpen javasolt a szemle során, vagy azt követően ilyen irányú
egyeztetés.

28

