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Tisztelt Partnereink! Tisztelt Kollégák! Kedves Olvasók!

A Kormány 2010-ben megkezdett reformtörekvéseinek legfontosabb célkitűzése volt a
„Jó Állam” koncepciójának a megvalósítása, a hatékony és ügyfélbarát közigazgatás
kiépítése, mely az állampolgárok legnagyobb megelégedését szolgálja. Az utóbbi
években végrehajtott szervezeti átalakítások egy merőben más típusú közigazgatás, a
szolgáltató állam kialakítását célozták, ahol az állampolgárok 21. századi technikai
feltételek mellett, szakmailag magas fokon képzett ügyintézők segítségével gyorsan és
hatékonyan intézhetik ügyeiket.

Az elmúlt években bekövetkezett változásoknak, a

kormányablakoknak, valamint az ügysegédi rendszernek köszönhetően az állami
szolgáltatások minden állampolgár számára, egyenlő eséllyel elérhetőek.
A Kormány a szervezetrendszer átalakítását követően, humánpolitikai intézkedéseivel
nagyobb

figyelmet

kívánt

fordítani

munkatársaira,

akik

kiemelkedő

szakmai

munkájukkal, elkötelezettségükkel, a „Jó Állam” helyi megtestesítőiként segítik a
kormányzati célkitűzések megvalósítását, a hatékony szakmai feladatellátást, a
mindennapi ügyintézést.
2016. július 1. napján lépett hatályba az állami tisztviselőkről szóló törvény. A törvény
hatályba lépésével a járási hivatalok kormánytisztviselői állami tisztviselők lettek. Az új
szabályozás révén a Kormány olyan állami tisztviselő kart kíván létrehozni, amelynek
tagjai számára megteremti azt a lehetőséget, hogy munkájával egész életen át a
hazáját, polgártársait szolgálja.
Kiváló kollégáink készséggel állnak mind az ügyfelek, mind partnereink rendelkezésére
a

hétköznapi

ügyintézés

során,

valamint

a

Tolna

Megyei

Kormányhivatal

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna honlapján is folyamatosan frissülő hírekkel, és
közérdekű információkkal várjuk a látogatókat.
Jelen

hírlevelünkben

összeállított,

hivatalunk

szakmai

sokszínűségét

tükröző

tudásanyaggal további segítséget szeretnénk nyújtani az állampolgároknak és a
szakmai szervezeteknek.
Sikeres munkát kívánok!

Dr. Horváth Kálmán
kormánymegbízott

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló 2011. évi CXCI. törvény
(továbbiakban: Mmtv.) több szakasza 2016. május 01. napjától megváltozott, illetve bizonyos
szakaszai kibővültek. Ezen változásokat az alábbiakban foglaljuk össze röviden:
A törvény pontosítja az Mmtv. keresőtevékenység fogalmát, egyértelművé téve, hogy a vállalkozók
a biztosításuk időtartama alatt minősülnek keresőtevékenységet folytatónak. A módosításból
következően azok az egyéni vállalkozók, akiknek vállalkozói jogviszonya szünetel, nem minősülnek
keresőtevékenységet folytatónak.
A rehabilitációs ellátásra való jogosultság időtartamát a komplex minősítés időbeli hatályához
igazítja a jogszabály 2016. május hónap 1. napjától hatályos változása, annak érdekében, hogy a
rehabilitációs ellátás különböző elemei, így a pénzbeli ellátás és a rehabilitációs szolgáltatások
időtartama ne csússzon el egymástól. A rehabilitációs ellátáshoz kapcsolódó szolgáltatás
visszamenőleges igénybe vétele fogalmilag kizárt, a rehabilitációs ellátást tehát főszabály szerint
az eljárást lezáró döntést követő naptól kell megállapítani, kivéve abban az esetben, ha az ügyfél
már rendelkezik komplex minősítéssel, és az eljárás folyamán ismételt minősítésre nem kerül sor.
Ez esetben továbbra is a kérelem benyújtásának időpontjára visszamenőlegesen kell megállapítani
az ellátást.
A korábban hatályos jogszabályok szerint, ha az ügyfél a rehabilitációs tervben foglalt
kötelezettségeinek neki felróható okból nem tesz eleget, a rehabilitációs hatóságok rendelkezésére
álló egyetlen törvényes eszköz az ellátás megszüntetése. A módosítás értelmében az
együttműködési kötelezettség megszegése esetén első alkalommal a rehabilitációs ellátás nem
megszüntetésre, hanem 3 hónapra felfüggesztésre kerül. A megszüntetésről csak a kötelezettség
ismételt megszegése esetén kell rendelkezni. A választott megoldással egy differenciáltabb,
nagyobb visszatartó erőt jelentő, ugyanakkor a rehabilitációs ellátásban részesülőket az ellátásból
nem azonnal kizáró szankciórendszer jön létre.
Annak érdekében, hogy a megváltozott munkaképességű személyek számára nyújtott ellátások
minimum és maximum összegének értékállósága biztosítható legyen, a törvény ezen összegek
vetítési alapját a 2012. évi minimálbér helyett fix összegben határozza meg, és előírja, hogy ez a
vetítési alap (új megnevezése: alapösszeg) a nyugdíjemelés mértékével azonosan emelkedjen. A
törvény szerint az alapösszeg 2016. évi mértéke a jelenlegi vetítési alapnak a 2016. évi
nyugdíjemelés mértékével emelt összege, 94 500 Ft.
A törvény egységesíti a rokkantsági ellátás és a rehabilitációs ellátás melletti keresőtevékenységre
vonatkozó szabályokat. A jogszabály módosítását megelőzően a rokkantsági ellátásban részesülők
esetében keresetkorlát, míg a rehabilitációs ellátásban részesülők vonatkozásában időkorlát
érvényesült. A rokkantsági ellátást meg kellett szüntetni, ha az ellátott keresőtevékenységet folytat,
és jövedelme három egymást követő hónapon keresztül meghaladja a minimálbér 150%-át. A
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keresőtevékenységet folytatni, ennél magasabb óraszámban folytatott keresőtevékenység esetén
az ellátás folyósítását szüneteltetni kellett.
Figyelemmel arra, hogy a rehabilitációs ellátás célja a nyílt munkaerő-piaci integráció támogatása,
amelyet a jelenlegi munkavégzéséi korlát nem szolgál megfelelően, a módosítás értelmében a
rehabilitációs ellátás melletti munkavégzésre is a rokkantsági ellátásra vonatkozó keresetkorlát
érvényesül majd. Tehát a rehabilitációs ellátást akkor kell megszüntetni, ha az ellátásban részesülő
személy keresőtevékenységet folytat, és jövedelme 3 egymást követő hónapon keresztül
meghaladja a minimálbér 150%-át. A rokkantsági ellátásnál alkalmazott szabályhoz hasonlóan
minimálbér alatt a biztosított egyéni és társas vállalkozó esetén a garantált bérminimumot kell
érteni.
Korábban a jogi szabályozás gyakorlatilag korlátozás nélkül lehetővé tette az ügyfelek számára a
kérelem benyújtását, függetlenül attól, hogy részesülnek-e megváltozott munkaképességű
személyek ellátásában vagy sem. Az ellátásra egészségi állapotuk miatt nem jogosult személyek
esetében az Mmtv. már 2016. május hónap 01. előtt is biztosította, hogy csak abban az esetben
kellett újabb hatósági eljárást lefolytatni 12 hónapon belül, ha az ügyfél iratokkal valószínűsítette,
hogy állapotában tartós rosszabbodás következett be. A módosítás ezt a korlátot kiterjeszti a
megállapító döntéseket követően benyújtott kérelmekre is. A törvény ezen túlmenően tisztázza,
hogy az ellátás megállapítását követő 12 hónapon túl benyújtott kérelmeket nem új igényként,
hanem állapotváltozás bejelentéseként kell kezelni.
A rehabilitációs ellátás melletti keresőtevékenységhez kapcsolódó időkorlát keresetkorláttá történő
átalakításával összefüggésben az ellátásban részesülő személy együttműködési és értesítési
kötelezettségei is értelemszerűen változnak. Az esetleges túlfizetések elkerülése végett a
bejelentési kötelezettségek határideje - a rokkantsági és a rehabilitációs ellátásban részesülőkre
vonatkozóan egységesen - 15 napról 10 napra csökken. Mind a rokkantsági, mind a rehabilitációs
ellátás esetében szükséges a keresőtevékenység-korlát meghaladására vonatkozó bejelentéssel
egyidejűleg a jövedelmek igazolása is, annak érdekében, hogy a megszüntetési ok fennállását a
rehabilitációs hatóság meg tudja állapítani.
A törvény értelmében, ha az ellátásban részesülő felülvizsgálata során más minősítési kategória
kerül meghatározásra, mint ami alapján ellátását a felülvizsgálatáig kapta, az ellátást az arról szóló
döntést követő nappal kell megállapítani, mely időpont megegyezik a komplex minősítés időbeli
hatályának kezdő időpontjával. Az ellátás összegének meghatározásakor havi átlagjövedelemként
a korábban figyelembe vett havi átlagjövedelem évente bekövetkezett fogyasztói árnövekedés
felülvizsgálati döntés időpontjában érvényes mértékével növelt összegét kell figyelembe venni. Az
ellátásban részesülők szociális biztonságának erősítése érdekében, garanciális szabályként kerül
beépítésre az a rendelkezés, mely szerint a felülvizsgálat során megállapított összeg állapotjavulás kivételével - nem lehet kevesebb, mint a felülvizsgálatot megelőző hónapra járó
ellátás összege. Amennyiben állapotjavulás esetén az ellátási összeg csökken, úgy a csökkentést
csak a döntést követő második hónap első napjától kell végrehajtani.
Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH), az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági
Szervezetéhez (FAO) hasonlóan, folyamatosan figyelemmel kíséri a bőrcsomósodáskór (LSD)
európai terjedését. A hazai állategészségügyi hatóság felkészült a jelentős gazdasági kárral járó
betegség
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engedélyeztetése érdekében. A betegség gyors terjedésében lényeges szerepe van az illegális
állatszállításoknak is, ezért kulcsfontosságú, hogy az állattartók betartsák az általános
járványvédelmi előírásokat.
Az LSD rendkívül gyorsan terjed. Európában 2015 második felében jelent meg először
Görögországban, majd idén áprilisban Bulgáriában, ahol mintegy 2 hónap alatt az ország fele
fertőzötté vált. A járvány azóta Koszovót, Albániát, Montenegrót és Szerbiát is elérte.
Magyarország déli határától jelenleg mintegy 230 km-re van. A gyors terjedésben fontos szerepe
van az illegális állatszállításoknak is.
Az emberre nem veszélyes betegség rendkívül nagy gazdasági kárt okoz, mivel az érvényes
előírások szerint a fertőzött állományban lévő összes fogékony állatot haladéktalanul le kell ölni,
húsuk pedig nem felhasználható. Az LSD hazai megjelenése exporttevékenységünkre is hatással
lesz: a fertőzött régiók korlátozás alá kerülnek, az ún. harmadik országok pedig várhatóan leállítják
majd az országunkkal folytatott szarvasmarha kereskedelmet.
Kiemelten fontos a betegség behurcolásának és terjedésének megakadályozása. Ennek sikere a
fogékony állatokat tartó telepeken a járványvédelmi előírások szigorú betartásán nyugszik. Mivel a
betegséget elsősorban a legyek és a tünetmentes állatok terjesztik, ezért kiemelten fontos, hogy az
állattartók csak ismert helyről vigyenek állatot a telepekre, valamint a szállítójárműveket különösen
tisztán és lehetőleg rovarmentesen tartsák.
A betegség elleni védekezés leghatékonyabb módja az állatok oltása, vészvakcinázás, illetve
megelőző vakcinázás formájában. Az EU-s szabályozás szerint a megelőző vakcinázás
alkalmazása jelenleg tilos, ezért Bognár Lajos országos főállatorvos egyeztetéseket folytat az EU
érintett szakmai fórumaival annak engedélyezése érdekében. A kezdeményezést számos más EUs tagállam (például Ausztria, Horvátország, Szlovákia és Szlovénia) is támogatja.
A hatóság rendelkezésére álló eszközök tehát jelenleg az ún. vészvakcinázási program, valamint a
betegséggel érintett állományok felszámolása. Ezzel együtt azonban már életbe lépnek a
gazdasági kárt jelentő korlátozások is, ezért különösen fontos az állattartók részéről a
járványvédelmi előírások betartása a megelőzés során.
A NÉBIH folyamatosan figyelemmel kíséri a betegség terjedését és felkészült a szükséges
intézkedések megtételére, többek között mintegy 600 000 adag vakcina beszerzése van
folyamatban.
A szarvasmarhákat és bivalyokat érintő bőrcsomósodáskórt vírus okozza és főleg vérrel táplálkozó
ízeltlábúak (legyek, szúnyogok, esetenként kullancsok stb.) terjesztik. Nevét a megbetegedett
állatok fején, nyakán, hátán, lábain, tőgyén, valamint a farok tájékon lévő bőrfelületen megjelenő 2-

5 cm-es csomókról kapta. Az emberre sem a fertőzött állat, sem az abból származó élelmiszer
nem jelent veszélyt, viszont a betegség megjelenése rendkívül súlyos gazdasági károkat okozhat.

További információk:
http://portal.nebih.gov.hu/gyik/allat/gyakran-ismetelt-kerdesek/borcsomosodaskor
Forrás:
http://portal.nebih.gov.hu/-/a-magyar-hatosag-figyelemmel-kiseri-a-borcsomosodaskor-terjedeset
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály

A narancssárgás vagy tégla színű spanyol meztelen csigát (Arion lusitanicus) Európa 100
legkártékonyabb idegen invazív faja közt tartják számon. A legjelentősebb meztelen csiga kártevő
és nem elhanyagolható szociális, egészségi és gazdasági káros hatásai vannak. Élőhelye: rét, láp,
cserjés, erdő, kert. Kedvenc ételük a zöldségfélék levelei, a különböző díszes és szép virágok, de
szinte bármit megeszik, aminek zöld színe és levele van. Még a büdöske nevű virágot is
elfogyasztják néhány óra alatt. Spanyolcsigákat riasztó növény a begónia, a feketeribizli, a
paradicsom. A csiga 12-15 cm hosszú és roppant falánk, minden növényt válogatás nélkül megrág,
de a vastag, húsos levelű növényeket, a gumókat, a gyökereket, a gombákat szereti a legjobban.
Szívesen tartózkodik parlagon, a zavartalanul fejlődő, szaporodó gyomok hűvös, nyirkos
árnyékában. Fénykerülő, éjszaka táplálkozik. A megmászott növényeket ürülékével, nyálával

elszennyezi. Nagyon vonzó a csigák számára a sörcsapda. Sörrel félig telt poharat a talajszintre
leásva, másnap reggelre rengeteget foghatunk belőlük. Hatásos lehet a vízelvonó szerek – só,
mész, fahamu – használata. De a csiga besózása állatkínzás és környezetszennyezés. Létezik
biológiai fegyver is, az Indonéziában tojástermelésre kinevelt "indiai" futókacsa, ami megeszi a
spanyolcsigát. Nyugat-Európában sok ilyen kacsát tartanak, és bérbe adják a csiga elleni
védekezésre. Hazánkban honos természetes ellenségei a béka, a gyík, a fogoly, a fácán, a
vakond, a sün. A kémiai védekezés a csigaölő szerek alkalmazását jelenti. Szántóföldi és
kertészeti kultúrákban zöldségfélék, dísznövények védelmére, gyakran használt módszer ez a fajta
védekezés. Általánosan használtak a metaldehid hatóanyagot tartalmazó csigairtók, amelyekből 12
különböző van forgalomban. Növénytermesztésnél kerüljük a mély fekvésű, vizenyős területeket.
Csigakerítést helyezhetünk ki a betelepedés irányára merőlegesen megakadályozandó a csigák
bejutását a védendő területre. Készíthető fémlemezből is, minimum 20 cm magasságú legyen,
tetején 45 fokos szögben visszahajló peremmel, a perem a csigák bevándorlásának irányába
nézzen.
Főként a meleg időjárás kedvezett az észak-afrikai eredetű zöld vándorpoloska (Nezara viridula)
elszaporodásának Közép-Európában, így Magyarországon is. A melegebb klíma lehetővé teszi a
zöld vándorpoloska áttelelését, így az kárt tesz a zöldség-gyümölcsös ültetvényeken is. A nagy
számú, a lakásokba is beköltöző rovarok az első fagyokig okoznak kellemetlenséget. A zöld
vándorpoloska az emberre nem veszélyes, ugyanakkor kárt tesz a zöldségekben, gyümölcsökben,
például a paprikában, paradicsomban, almában, körtében. Ahogyan az időjárás hűvösebbre fordul,
védett helyet keresnek, és így a lakásokban is megjelennek. Ellenük a megelőző védekezés a
hatásos. Ott, ahol az egyéb kártevők ellen rendszeresen védekeznek, a zöld vándorpoloska sem
tud elszaporodni. Kártételével, miután már megtelepedett az országban, a továbbiakban is
számolni kell, mennyisége pedig az időjárás függvénye. A zöld vándorpoloska mellett sok az ázsiai
márványos poloska is az országban, amely szintén inváziós kártevőnek számít, de egyelőre még
kevesebb van belőle.
Az üvegházi molytetű, más néven liszteske (Trialeurodes vaporariorum) minden hajtatott növény
veszedelmes levélkártevője. A Közép-Amerikából származó kártevő a fűtött növényházakban
egész évben szaporodik. Szabadföldön nem telel át, de a palántanevelőből a palántán kikerülhet,
és ott is komoly gondokat okozhat. Megfelelően magas hőmérsékleten igen gyorsan szaporodik.
Életciklusa 30 nap, így egy évben 10-12 nemzedék is fertőzhet. Soktápnövényű faj, de különösen
az uborka- és a paradicsomhajtatásban, valamint a palántanevelésben, és a cserepes dísznövénytermesztésben okoz gondot. Táplálkozásukkal legyengítik a növényt, a levelek elhalnak,
lehullanak, és termésveszteséget is okoznak. Az imágó a növényi nedv szívogatása mellett
veszélyes növényi vírusokat is terjeszt, és a levéltetvekhez hasonlóan mézharmatot ürít. A
mézharmaton megtelepszik a korompenész, ami csökkenti a levél asszimilációs felületét,
dísznövények esetében pedig elcsúfítja a lombot. Az üvegházi molytetűt sokféle módon
behurcolhatjuk a növényházba. A leggyakrabban fertőzött szaporítóanyaggal, palántával,
dugvánnyal kerül be a kertészetekbe, de a dolgozó a ruházatán is beviheti az imágót a házba. A
korábbi kultúrák növénymaradványairól is visszakerülhet az új növényekre, valamint a szabadföldi
gazdanövényekről a légáramlat útján is bejuthat. Mindezért az üvegházi molytetű elleni védelem
alapköve a termesztési higiénia szabályainak betartása. A növényház belsejét és környékét tartsuk

gyommentesen, és a zöldségnövényekkel egy légtérben lehetőleg ne termesszünk dísznövényt. Az
üvegházi molytetűt a növényállomány rendszeres átvizsgálásával, illetve sárga lapcsapdákkal
figyelhetjük meg már a palántakortól kezdődően. Már az első egyed észlelésekor kezdjük meg a
védekezéseket kémiai készítményekkel. A kémiai szerek csak a fiatal lárva és az imágó esetében
hatékonyak, az idősebb lárvákat vastagabb viaszréteg védi meg a szerrel való érintkezéstől. A
készítményeket váltogatva alkalmazzuk. A szerrotáció amiatt is indokolt, hogy a rovar is
rezisztenssé válhat a hatóanyaggal szemben. A sárga lapok sűrűbb kihelyezésével nemcsak
előrejelezhetjük a rajzást, hanem gyéríthetjük is az imágókat, ami segít a védekezésben.
Védekezésre

elsősorban

a

piriproxifen,

pimetrozin,

cipermetrin,

deltametrin

hatóanyagú

készítmények ajánlhatók. Kiemelkedő hatékonyságúak a neonikotinoid hatóanyagcsoportba
tartozó szisztémikus szerek, amelyek a levelek fonákán szívogató lárvákat is elpusztítják. A
permetezéseket komolyabb esetben 3-4 naponta, többszöri ismétléssel kell elvégezni. A molytetű
ellen egész évben, így a termésszedés ideje alatt is védekezni kell, ezért az élelmezésegészségügyi várakozási időket mindig pontosan tartsuk be. A zöldséghajtatásban mind
gyakrabban alkalmaznak természetes ellenségeket az üvegházi molytetű gyérítésére, különösen
ott, ahol beporzást segítő poszméheket is telepítettek. A három jól bevált természetes ellenség az
Encarsia formosa és az Eretmocerus eremicus parazitoid fürkészdarázs-fajok, illetve a
Macrolophus caliginosus ragadozó poloska. Az Encarsia formosa szaporodása során petéit az
üvegházi molytetű lárváiba rakja, amelyek így elpusztulnak. A parazitált lárvák 8-10 nap alatt
megfeketednek. Az Encarsia szaporodási üteme 20 fok felett éri el a molytetűét, így a telepítését
ehhez a hőmérsékleti értékhez kell igazítani. A nyári hónapokban azonban az emelkedő
hőmérséklet és a csökkenő páratartalom az Encarsia tevékenységét visszaveti, így a biológiai
védekezésbe ekkor a Macrolophus caliginosus ragadozó poloskát, illetve az Eretmocerus eremicus
fürkészdarazsat kell bevetni. Az utóbbi szintén a lárvát parazitálja, ám az elhalt lárva nem fekete,
hanem sárgás színű lesz. A ragadozópoloska elsősorban a molytetű petéivel, lárváival táplálkozik,
de más kártevőt (takácsatkát, levéltetvet, tripszet, lepketojásokat) is elpusztít.
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály

Tolna megyében 2016. október 9-12. között zajlott a rókák őszi veszettség elleni orális
vakcinázása. Az érintett térségekben a vakcinázás kezdetétől számított huszonegy napig az
illetékes járási főállatorvos ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el. A csalétekszórás a lakott
területeket és a belterületeket nem érinti.
Idén ősszel Magyarország területének közel kétharmadán, mintegy 67 000 négyzetkilométeren
történik a vakcina tartalmú csalétkek kisrepülőgépes kiszórása.
A csalétek az ember számára kellemetlen szagú, belsejében alumínium bliszterben található a
vakcina. Annak érdekében, hogy a rókák minél nagyobb arányban egyék meg a csalétekbe rejtett

oltóanyagot az érintett térségekben a vakcinázás kezdetétől számított 21 napig az illetékes járási
főállatorvos ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el. Tolna megyében az alábbi települések
érintettek (Alsónána, Alsónyék, Aparhant, Báta, Bátaapáti, Bátaszék, Bogyiszló, Bonyhád,
Bonyhádvarasd, Cikó, Decs, Fadd, Gerjen, Grábóc, Györe, Izmény, Kakasd, Kismányok, Mórágy,
Mőcsény, Nagymányok, Őcsény, Pörböly, Sárpilis, Szálka, Szekszárd, Tolna, Váralja, Várdomb)
A vakcinázással kapcsolatos tudnivalókról a települések önkormányzati hirdetőtábláján, illetve
külterületén kihelyezett plakátokról tájékozódhat a lakosság.
A veszettség vírusára a vadon élő és házi emlősállatok egyaránt fogékonyak, de vakcinázással a
betegség megelőzhető. Vadállatokban a fertőzés fő fenntartói a vörös rókák. A magyarországi
rókaállomány becsült nagysága mintegy 75.000 egyed. Hazánkban a betegség a vakcinázási
programnak köszönhetően mára ritkán fordul elő, utoljára idén februárban mutatták ki a vírust egy
rókában. Emberi megbetegedésre 1994 óta nem került sor.
A mintagyűjtés időszaka az immunizált területeken az őszi kampányt követően 2016.11.152017.02.28-ig tart. A 2016/2017. vadászati évben a tavaszi és őszi mintagyűjtési időszakban a
vadászatra jogosultak 100 km²-enként összesen legalább négy felnőtt rókát vagy aranysakált
kötelesek kilőni. Egy vadászatra jogosult a számára kiírt mintaszám legfeljebb 50%-áig terjedő
számban adhat csak le aranysakált.
További információ a http://portal.nebih.gov.hu/ címen található.

Forrás: http://portal.nebih.gov.hu/-/szombaton-indul-a-rokak-veszettseg-elleni-vakcinazasa
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály

Az érettségi vizsga szervezésére évente két alkalommal, tavasszal és ősszel kerül sor. A tavaszi
érettségi vizsgaidőszakban a tanulói jogviszonnyal rendelkező vizsgázók a saját iskolájukban
jelentkezhetnek, a tanulói jogviszonnyal már nem rendelkezők a kormányhivatalban. Az őszi
érettségi vizsgaidőszakban a kijelölt iskolák szervezik az érettségi vizsgákat a kormányhivatal
közreműködésével. A 2016/2017. tanév október-novemberi érettségi vizsgaidőszakában a
Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, valamint a Szekszárdi Garay János
Gimnázium érettségi vizsgaközpontokban lehetett jelentkezni 2016. szeptember 5. napjáig. Ebben
a vizsgaidőszakban minden vizsgázó saját maga döntheti el, hogy a kijelölt iskolák valamelyikébe,
vagy a kormányhivatalba kívánja-e benyújtani jelentkezését. A jelentkezéseket az Oktatási Hivatal
által működtetett kétszintű érettségi szoftverben rögzítjük, itt végezzük el a teljes vizsgaszervezés
adminisztrációját is. Az Oktatási Hivatallal az érettségi vizsgaidőszak alatt folyamatosan tarjuk a
kapcsolatot. Az őszi érettségi vizsgaidőszakban 92 emelt szintű érettségi vizsgára való jelentkezést
rögzítettünk.
A középszintű érettségi vizsgákhoz a vizsgaelnököket a kormányhivatal, míg a kormányhivatali
vizsgabizottság elnökét az Oktatási Hivatal bízza meg. A 2016. évi október-novemberi érettségi
vizsgaidőszakban az első írásbeli vizsganap 2016. október 14. napja, míg az utolsó írásbeli
vizsganap 2016. október 27. napja.
A középszintű szóbeli vizsgák 2016. november 21. és november 25. napja között kerülnek
lebonyolításra.

Az emelt szintű érettségi vizsgák lebonyolításához a kormányhivatal kijelöl

iskolákat, melyek a helyszínt biztosítják mind az emelt szintű írásbeli, mind az emelt szintű szóbeli
vizsgák megszervezéséhez. Az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák 2016. november 11. és 14.
napja között kerülnek megrendezésre. A javító szaktanárokat, a szóbeli vizsgabizottságok elnökeit
és tagjait a megye teljes területéről az erre jogosult középiskolai tanárok közül a kormányhivatal
bízza meg. Az esetleges emelt szintű írásbeli észrevételeket, illetve a fellebbezéseket a
kormányhivatal bírálja el.
Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály

A nemzetgazdasági miniszter 26/2016. (VIII. 22.) NGM rendelete (a továbbiakban: NGM rendelet)
módosította az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes
szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendeletet (a továbbiakban: PM rendelet).
A PM rendelet 6/A. §. (3a) bekezdése értelmében a jegyző birtokvédelmi ügyben hozott
határozatának megváltoztatása iránti perben elektronikus úton eljáró fél az illetéket – a technikai
feltételek megléte esetén – az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren keresztül vagy az
önkormányzati adóhatóság illetékbevételi számlája javára átutalással fizeti meg.
A PM rendelet 6/A. § (5) bekezdése szerint az átutalással történő illetékfizetés tényét az eljáró
bíróság és a jegyző a Kincstártól kapott illetékbevételi számlakivonat adatai alapján, a
számlaforgalomba történő betekintéssel, az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren
keresztül történő illetékfizetés tényét a 6/B. § szerint ellenőrzi. A jegyző az iratok polgári
perrendtartásról szóló törvényben foglaltak szerinti felterjesztésével egyidejűleg az illeték
megfizetésének tényét vagy annak elmulasztását közli a bírósággal.
Az NGM rendelet - a 4. §-a szerint - a kihirdetését követő napon lépett hatályba.
Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály

A kormányhivatal a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletével kapcsolatos feladatait
ellenőrzési munkaterv alapján látja el, melynek alapján a Törvényességi Felügyeleti Osztály által
vizsgálandóak voltak a települési önkormányzatok mindazon építési tárgyú rendeletei, melyek
megalkotására vonatkozó felhatalmazás az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvényből (továbbiakban: Étv.) ered, különös tekintettel a helyi építési
szabályzatot érintően megalkotott rendeletekre.
A vizsgálat keretében kiemelt figyelmet kellett fordítani az önkormányzati rendeletek magasabb
szintű jogszabályi rendelkezésekkel való összhangjára. Vizsgálni kellett továbbá, hogy a

megalkotott rendeletek az önkormányzat honlapján közzétételre, illetve a Nemzeti Jogszabálytár
rendszerén keresztül feltöltésre kerültek-e.
Az Étv. 62. § (6) bekezdés 6. pontja alapján felhatalmazást kaptak a települési önkormányzatok
arra, hogy rendeletben állapítsák meg a helyi építési szabályzatot. Tolna megyében 99
önkormányzat képviselő-testülete élt a rendeletalkotási felhatalmazással és fogadta el helyi
építési szabályzatát, melyek törvényességi felülvizsgálatára sor került. A megyében 10
önkormányzat nem alkotott rendeletet a helyi építési szabályzatáról, mely valamennyi esetben
mulasztásban megnyilvánuló törvénysértést eredményezett.
A főépítész tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján
2015. április 1. napjától az állami főépítészi feladatokat illetékességi területén a fővárosi és megyei
kormányhivatal látja el. Fentiekre tekintettel a településrendezési eszközök módosítására irányuló
eljárásokat a kormányhivatal egy szervezeti egységén belül működő Törvényességi Felügyeleti
Osztályának és Építési Osztályának szakmai együttműködése jellemzi. Kialakult gyakorlat, hogy a
rendelet tervezetek normaszövegének törvényességi felügyeleti szempontból történő áttekintését
követően a jogalkotási és jogszabály-szerkesztési észrevételek a főépítészi vélemény részét
képezik. A 2015-2016. év során összesen 27 önkormányzati rendelet módosítását és 2 új helyi
építési szabályzat elfogadását érintő véleményezési eljárás során gyakorolt az állami főépítészi
hatáskörében eljáró kormányhivatal egyúttal törvényességi felügyeletet is.
A helyi építési szabályzatok törvényességi felülvizsgálatának eredményeképpen összesen 82
önkormányzati rendelet tekintetében élt a kormányhivatal a törvényességi felhívás
eszközével. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 45. § (1)-(4) bekezdésére figyelemmel, a kormányhivatal
valamennyi esetben 2016. december 31. napjáig adott határidőt a jelzett jogszabálysértések
orvoslására. További 10 önkormányzat esetében, ahol helyi építési szabályzat elfogadására
önkormányzati rendelet megalkotásával nem került sor, a kormányhivatal szintén
törvényességi felhívást bocsátott ki és a mulasztásos jogszabálysértés orvoslására 2018.
december 31. napjáig biztosított határidőt.
Az egyéb építési tárgyú rendeletek magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseivel való
összhangjának vizsgálata jelenleg is folyamatban van. A helyi építési szabályzatok törvényességi
felülvizsgálata során az alábbi típushibákat fogalmazta meg a kormányhivatal a törvényességi
felhívásokban:
A rendelet szakhatósági hozzájárulás beszerzését, más államigazgatási szerv közreműködését írta
elő

jogszabálysértő

módon

az

építésügyi

(örökségvédelmi)

hatósági

eljárásokban

(erdőgazdálkodási tevékenység engedélyezése során), mely nem mutatott összhangot az
építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 6.
melléklet I. vagy II. táblázatának tartalmával.

A rendelet szakhatósági hozzájárulás beszerzését, más államigazgatási szerv közreműködését írta
elő jogszabálysértő módon az erdőgazdálkodási tevékenység engedélyezése során, mely nem
mutatott összhangot a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról
szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelettel.
A rendelet az építési engedélyezési dokumentáció tartalmát illetően tartalmazott szabályokat, mely
nem mutatott összhangot a Korm. rendeletben rögzített tartalmi követelményekkel (talajmechanikai
szakvéleményt és geotechnikai dokumentáció, látványterv, favédelmi terv, mérnökgeológiai
szakvélemény, fotódokumentáció).
A képviselő-testület – túlterjeszkedve rendeletalkotási hatáskörén – törvénysértő módon más
államigazgatási szerv (elsőfokú építési hatóság) részére telepít engedélyezési hatáskört a
legnagyobb

homlokzatmagasság

építménymagasság

mértéke

tekintetében,

településrendezési

hiszen
eszköz

a

megengedett

(helyi

építési

legnagyobb

szabályzat)

által

meghatározandó.
A rendelet hatályon kívül helyezett jogszabályra (jogszabályhelyre) hivatkozott, a hatályos
jogszabályi környezet változását követően nem került felülvizsgálatra, illetve pontatlan jogszabályi
hivatkozást rögzített.
A képviselő-testület – túlterjeszkedve rendeletalkotási hatáskörén – jogszabálysértő módon a más
államigazgatási szerv (elsőfokú tűzrendészeti hatóság) részére telepít hozzájárulási hatáskört az
oldalkert méretének csökkentése tekintetében, mert az oldalkert legkisebb szélessége helyi építési
szabályzat által meghatározandó.
A képviselő-testület túlterjeszkedett rendeletalkotási hatáskörén, mikor az építésügyi hatóság által
építési feltételként vizsgálni rendelte: tereprendezés, közművesítettség, elégséges oltóvíz,
rendeletetésnek megfelelő vízellátás biztosíthatósága, a használat során keletkező szennyvizek
ártalommentes elhelyezhetősége, csapadékvizek károkozás nélküli elvezethetősége, építési
költség előzetes befizetése az önkormányzat elkülönített számlájára.
A rendelet közterületen lévő fák kivágását érintő szabályokat tartalmazott törvénysértő módon,
mert a képviselő-testület a közterületen lévő fák kivágását érintően döntési hatáskörrel nem
rendelkezik.
A rendelet az építési tárgyú eljárások kapcsán közreműködő szakhatóságok bevonásáról
rendelkezik, azonban a nevesített hatóságok megszűntek, illetve a szervezeti integrációkat
követően

más

név

alatt

működnek

tovább

(földhivatal,

bányakapitányság,

Kulturális

Örökségvédelmi Szakszolgálat, Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, Állami Erdészeti Szolgálat,
Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Geológiai
Szolgálat).
A rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlását szabályozta, háztartási célú talajvíz
kutak, illetve házi szennyvíztároló létesítését engedélyhez kötötte, mellyel a képviselő-testület

túlterjeszkedett hatáskörén (a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkört első fokon a települési
önkormányzat jegyzője gyakorolja). Szabályokat rögzített és feladatot telepített továbbá a vízügyi
igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek tekintetében,
szintén jogszabálysértő módon.
A képviselő-testület túlterjeszkedett hatáskörén, mikor szélerőmű létesítéséhez, illetve bányászati
tevékenység végzéséhez környezetvédelmi hatástanulmány készítését írta elő. A képviselőtestület a helyi építési szabályzatban a mezőgazdasági haszonállatok egyedszámát szabályozta
annak ellenére, hogy önkormányzati rendelet ezt már nem korlátozhatja. A helyi építési szabályzat
a települési, illetve a megyei főépítész bevonásáról rendelkezett az építésügyi hatósági eljárásban,
továbbá szabályozta a helyi építészeti-műszaki tervtanács működését.
A rendelet a beépítési kötelezettségről, a helyrehozatali kötelezettségről, valamint a beültetési
kötelezettségről rendelkezett úgy, hogy a döntési kötelezettséget a képviselő-testület hatáskörébe
utalta, pedig fentiekben felsorolt településrendezési kötelezettségek tekintetében a polgármester
rendelkezik döntési hatáskörrel.
A képviselő-testület az elvi építési engedélyezési eljárásról rendelkezett jogszabálysértő módon,
mert 2008. január 1. napjától önkormányzati rendeletben nem szabályozható, hogy mikor kötelező
az építési engedélyt megelőzően elvi építési engedély beszerzése.
A képviselő-testület – túlterjeszkedve hatáskörén – a zajjal járó tevékenységekre irányuló hatósági
engedélyezési eljárásról, illetve az eljáráshoz benyújtott dokumentációnak zaj elleni védelemről
szóló munkarésze tartalmáról rendelkezett.
A rendelet a helyi védelem alatt álló fák kivágásáról rendelkezett jogszabálysértő módon, hiszen
egyes védett fák és cserjék természetes állapotának megváltoztatásához, kivágásához a
természetvédelmi

hatóság

engedélye

szükséges.

A

helyi

építési

szabályzat

építésjogi

követelményeket úgy szabályozott, hogy azok nem mutattak összhangot az Étv. 19. § (2)
bekezdésével.
A rendelet a telek beépítésének feltételeit tartalmazta az épületek elhelyezésére vonatkozó
általános előírások között, azonban a szabályozás nem mutatott összhangot az országos
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
(továbbiakban: régi OTÉK) 33. § (1) bekezdésével.
A helyi építési szabályzat rendelkezést tartalmazott a védett településképet és építményeket,
egyedi tájértékeket érintő építésügyi hatósági engedélyezés során az építésügyi hatóság
előírásaira vonatkozóan. A képviselő-testület – túlterjeszkedve rendeletalkotási hatáskörén – más
államigazgatási szerv (elsőfokú építési hatóság, tűzrendészeti hatóság, környezetvédelmi hatóság,
vízügyi igazgatóság, nemzeti park) részére telepít döntési, engedélyezési jogkört.
A helyi építési szabályzat szerint a kiszolgáló és lakóút céljára történő lejegyzésre önkormányzati
rendelettel kerülhet sor, mely rendelkezés nem mutat azonosságot az Étv. 27. § (1) bekezdésével.

A rendelet építési engedélyezéssel kapcsolatos szabályokat tartalmazott, azonban a helyi építési
szabályzat 2008. január 1. napjától nem határozhatja meg az építésügyi hatóság engedélyéhez
kötött építési tevékenységek körét, építés engedélyezésére vonatkozó szabályokat a rendelet nem
tartalmazhat.
A helyi építési szabályzat hivatkozást tartalmazott olyan egyéb önkormányzati rendeletre, melyet
hatályon kívül helyeztek, illetve megalkotására nem került sor.
A településközpont vegyes területre vonatkozó szabályokat tartalmazott (az övezet építési telkein
kivételesen sem helyezhető el – többek között – önálló főépületként nem zavaró hatású egyéb
gazdasági építmény, termelő kertészeti építmény), mely szabályozás nem mutatott összhangot a
régi OTÉK 16. § (3) bekezdésével.
A helyi építési szabályzat módosítására az irányadó jogszabályi előírások mellőzésével (a
módosítást teljes egyeztetési eljárás során kellett volna lefolytatni), a véleményezési eljárás
lefolytatása nélkül került sor.
A helyi építési szabályzat az útépítési és közművesítési hozzájárulás megállapításának szabályait
nem az Étv. 28. §-ával összhangban szabályozta.
A képviselő-testület – túlterjeszkedve hatáskörén, jogszabálysértő módon – rendeletében a
talajvédelmi hatósághoz telepít hatáskört a termőföldön történő tereprendezés, illetve a
kommunális szennyvíz, szennyvíziszap, egyéb nem veszélyes hulladék, valamint reklám
hirdetőtáblák termőföldön történő elhelyezése kapcsán.
A helyi építési szabályzatok rendelkezései nem mutattak összhangot a régi OTÉK építési
övezetekre, illetve övezetekre és azok beépítettségére vonatkozó előírásaival.
A képviselő-testület telekalakítás engedélyezését érintően döntési hatáskörrel nem rendelkezik,
ezért a helyi építési szabályzat erre vonatkozóan rendelkezést nem tartalmazhat.
A helyi építési szabályzatokban szereplő, a településrendezési feladatok megvalósítását biztosító
sajátos jogintézmények, illetve a településrendezési kötelezettségek szabályozása nem volt
összhangban

–

a

hatáskörrel

rendelkező

személy tekintetében

–

az

Étv.

vonatkozó

rendelkezéseivel.
A jogalkotási és jogszabály-szerkesztési szempontokat vizsgálva normatív tartalom lábjegyzetben
történő szabályozása került észrevételezésre, továbbá a rendelet szövege nem tartalmazott utalást
annak mellékletére.
A helyi építési szabályzat mellékletében kerültek rögzítésre: az országos védelem alatt álló
régészeti lelőhelyek listája, országos egyedi műemléki védelem alatt álló építészeti értékek
jegyzéke, védelem alatt álló természeti értékek jegyzéke, a Natura 2000 természetvédelmi
területek, illetve egyéb normatív tartalommal nem bíró információk (fák lombkorona átmérője,
örökségvédelmi hatástanulmány).
A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. §-a alapján a Nemzeti
Jogszabálytárban közzé kell tenni valamennyi – 2013. június 30. után kihirdetett – még hatályba

nem lépett önkormányzati rendelet kihirdetett szövegét, továbbá egységes szerkezetű szöveggel
közzé kell tenni valamennyi, 2013. június 30. után kihirdetett és a lekérdezés napján hatályos,
önkormányzati rendeletnek – ideértve a 2013. június 30. után kihirdetett önkormányzati rendelettel
megváltoztatott önkormányzati rendeletet is – a lekérdezés napján hatályos szövegét és a
lekérdezés napját megelőző, illetve követő egy-egy időállapotát.
A 2013. július 1. napját megelőzően hatályba lépett, 2013. június 30. napját követően
megváltoztatott és a lekérdezés napján hatályos önkormányzati rendelet esetében a Nemzeti
Jogszabálytárban a rendelet lekérdezés napján hatályos egységes szerkezetű szövegét, és a
lekérdezés napját követő egy időállapotát kell közzétenni.
A kormányhivatal vizsgálata szerint a 141 építési tárgyú rendelet esetében 45 rendeletnél állt fenn
publikálási kötelezettség, melyek közül a Nemzeti Jogszabálytár Önkormányzati rendeletek
felületén 35 rendelet publikálásra is került, míg 10 rendelet esetében az érintett önkormányzatok
elmulasztották a feltöltést. 97 építési tárgyú rendelet esetében nincs publikálási kötelezettség,
azonban ezek közül 24 rendelet ennek ellenére megtalálható a rendelettárban. Összességében
elmondható, hogy Tolna megye vonatkozásában a helyi önkormányzatok 59 építési tárgyú
rendelete került megküldésre a Nemzeti Jogszabálytár felületén keresztül a vizsgált
időszakban.
Az önkormányzati rendeletek

– egységes módon történő – közzététele érdekében a

kormányhivatal tájékoztató levélben hívta fel a jegyzők figyelmét az irányadó jogszabályi
rendelkezésekre.
A kormányhivatal ezúton is köszöni a jegyzőknek a helyi önkormányzatok építési tárgyú
rendeleteinek felülvizsgálata során tanúsított támogató együttműködését.
Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály

A Nemzetgazdasági Minisztérium ismét meghirdeti a mikro-, kis- és középvállalkozások
kapacitásbővítő beruházásainak támogatására vonatkozó felhívását.
A felhívás célja
A hazai gazdaság hosszú távú fenntartható növekedésének biztosítása érdekében kiemelten
fontos a vállalkozások növekedési és foglalkoztatási potenciáljának javítása, gazdasági

teljesítményének erősítése, amelyet azonban hátráltat a KKV szektor hagyományos tőkehiánya,
valamint az ebből adódó elavult eszköz- és infrastrukturális ellátottsága. A felhívás célja a KKV-k
fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek
megtartását eredményező beruházások támogatása, a területi különbségek csökkentése, a térségi
felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.
Pályázók köre: mikro-, kis-, és középvállalkozás, amely


rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel,



éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző
legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt.



FELDOLGOZÓIPARI tevékenységekhez kapcsolódó fejlesztést valósít meg (TEÁOR
besorolás szerint)

A támogatás mértéke: Dél-Dunántúli régióban 50%, szabad vállalkozási zónában akár 70%
A támogatás összege: 5 millió Ft és 25 millió Ft közötti vissza nem térítendő (a rendelkezésre
állós forrás erejéig)
Saját forrás: min: 25%
Benyújtás: 2016. november 15-től - 2018. november 15-ig
A támogatási kérelem benyújtásának módja: online benyújtás elektronikus kitöltő programon
keresztül.
A kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez a Felhívás 6. pontjában leírt módon kell
csatolni a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is. A
nyilatkozat papír alapú példányát – ha azt nem minősített elektronikus aláírással10 látták el - postai
úton is be kell nyújtani az elektronikus benyújtást követően minél hamarabb, de legkésőbb az
elektronikus benyújtást követő 3 napon belül zárt csomagolásban, postai ajánlott küldeményként
vagy expressz postai szolgáltatás11/futárposta-szolgáltatás12 (garantált kézbesítési idejű belföldi
postai szolgáltatás) igénybevételével a következő címre:
Nemzetgazdasági Minisztérium
Gazdaságfejlesztési Operatív Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság
1539 Budapest, Postafiók 684

Támogatható tevékenységek:
Eszközbeszerzés költségei:


Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása
(technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 100.000 Ft értékű
eszközök) (Kizárólag a Vámtarifa Szám (VTSZ) szerinti listán szereplő eszközök
beszerzésének költsége támogatható!)

Önállóan nem támogatható projektelemek:


Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdaságitermelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése
megújuló energia előállításával (új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök).



Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó (egyenként minimum nettó 30.000 Ft
értékű) új hardver beszerzése, ehhez kapcsolódó új szoftverek beszerzésének költsége
(kizárólag TESZOR lista szerint).



Online megjelenés: domain név regisztráció (max 30.000 Ft) és hozzá tartozó webtárhely,
holnapkészítés (max 200.000 Ft)

Kötelezettségek:
E-beszerzés funkció használatára vonatkozó kötelezettség
Árbevétel növelése:

2 év alatt min +5 %, vagy a támogatási összeg

Beruházás befejezése:

12 hónapon belül

Fenntartás:

3 év
Foglalkoztatási Főosztály

2016. augusztus 1-jén újra elindult a Karrier Híd Program, mely a közszférából elbocsátott
alkalmazottak versenyszférában történő elhelyezkedését hivatott elősegíteni szociális hozzájárulási
adókedvezmény nyújtásával.
A Programban való részvétel feltételei
A programban az a személy vehet részt, aki


a felmentését (felmondását) közvetlenül megelőzően közszolgálati jogviszonyban,
kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami szolgálati jogviszonyban, közalkalmazotti
jogviszonyban, a Magyar Honvédséggel, a rendvédelmi szervekkel, az Országgyűlési
Őrséggel, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokkal, a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal
hivatásos
igazságügyi

jogviszonyban,
alkalmazotti

a

Magyar

szolgálati

Honvédséggel
viszonyban

szerződéses

vagy

jogviszonyban,

költségvetési

szervnél

munkaviszonyban állt,


és felvételét kéri a 2/2012. (II.7.) NGM rendeletben meghatározott Belépési Nyilatkozat
kitöltésével a kormányhivatal állami foglalkoztatási szervként eljáró lakóhely szerint
illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalához (a továbbiakban: járási hivatal) történő
benyújtásával 2017. augusztus 31-ig.

A Karrierhíd Programban résztvevő személyt a járási hivatal a felmondási idő alatt közvetítést
kérőként, vagy a jogviszony megszűnését követően álláskeresőként veszi nyilvántartásba.

A Program résztvevői jogosultak arra a hatósági bizonyítványra, amely az egyes adótörvények és
azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 462. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján szociális hozzájárulási részadókedvezményt biztosít a későbbi, a
törvényben meghatározott foglalkoztatónak.
Az adókedvezmény igénybevételének feltételei
Az adókedvezményt az a költségvetési szervnek nem minősülő munkáltató veheti igénybe, aki a
hatósági

bizonyítvánnyal

rendelkező

természetes

személyt

adófizetési

kötelezettséget

eredményező munkaviszonyban foglalkoztatja.
A munkáltató az őt a munkaviszonyra tekintettel terhelő szociális hozzájárulási adóból
adókedvezményt vehet igénybe. Az adókedvezmény igénybevételének feltétele, hogy a
természetes személy legkésőbb a munkába lépését megelőző napon rendelkezzen a hatósági
bizonyítvánnyal, és hogy annak eredeti példányát átadja a munkáltató részére.
Az adókedvezmény kedvezmény mértéke, időtartama
A részkedvezményt a hatósági bizonyítvány érvényességi idején belül lehet igénybe venni.
Összege egyenlő az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a munkavállalót terhelő
közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett (bruttó) munkabérnek, de legfeljebb a
minimálbér kétszeresének a 13,5 százalékával. Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény
alapján létesített munkaviszony szerinti munkabért az adókedvezmény összegének kiszámításánál
nem lehet figyelembe venni.
Az adókedvezmény igénybevételének feltétele, hogy a természetes személy legkésőbb a munkába
lépését megelőző napon rendelkezzen a kérelmére kiállított hatósági bizonyítvánnyal.
A hatósági bizonyítvány kiadásának feltételei
A szociális hozzájárulási adókedvezmény igénybevételéhez a hatósági bizonyítványt a
Programban résztvevőt nyilvántartó járási hivatal a résztvevő személy által 2017. augusztus 31-éig
benyújtott kérelem alapján állítja ki.
A hatósági bizonyítvány kiadására vonatkozó kérelmet a járási hivatal határozatban utasítja el
amennyiben:
-

a kérelmező nem jogosult részt venni a programban;

-

a kérelem a program kezdete, azaz 2016. augusztus 1-je előtt került benyújtásra;

-

a kérelmet a munkaviszony létesítése után nyújtották be, mivel a rendelet alapján a
munkaviszony létesítését a programban résztvevő köteles legkésőbb a kereső tevékenység
megkezdését megelőző egy nappal bejelenti a járási hivatalnak;

-

a kérelmet a beadásra nyitva álló határidő, azaz 2017. augusztus 31-ét követően nyújtották
be.

A hatósági bizonyítvány
A hatósági bizonyítvány kiállításának kelte azonos a hatósági bizonyítvány igénylésére
rendszeresített nyomtatvány járási hivatalhoz történő benyújtásának napjával.
A járási hivatal a hatósági bizonyítványt ugyanazon ügyfél kérelmére egy alkalommal állítja ki,
annak egyetlen eredeti példányát adja át az ügyfél részére. A hatósági bizonyítvány a kiállításának

napjától a kiállításának hónapját követő tizenkettedik hónap utolsó napjáig érvényes. A hatósági
bizonyítványon feltüntetésre kerül érvényességi idejének kezdő és utolsó napja.
Adatváltozás miatt a járási hivatal a hatósági bizonyítvány tulajdonosának kérelmére azt kicseréli.
A

hatósági

bizonyítvány

igénylésekor

a

hatósági

bizonyítvány

elvesztéséről

vagy

megsemmisüléséről a hatósági bizonyítvány igénylésére jogosult személy nyilatkozatot tesz.
A hatósági bizonyítvány elvesztését, megsemmisülését a hatósági bizonyítvány tulajdonosa
köteles haladéktalanul, de legkésőbb az elvesztés, megsemmisülés tudomására jutásától számított
3 munkanapon belül a járási hivatalnak bejelenteni.
Ha az új hatósági bizonyítvány igénylése a korábbi hatósági bizonyítvány eltulajdonítása
következtében válik szükségessé, a nyomozó hatósághoz benyújtott feljelentés visszaigazolt
példányát a járási hivatalhoz be kell nyújtani.
A hatósági bizonyítvány ismételt kiadásakor a hatósági bizonyítványon fel kell tüntetni az ismételt
kiadás okát és az eredeti hatósági bizonyítvány érvénytelenségének megállapítását.
A Programban való részvétel megszűnik
-

A Programban résztvevő személy bejelentésére. A programban történő részvétel
megszüntetését a résztvevő a 2/2012. (II.7.) NGM rendelet 2. melléklete szerinti Bejelentési
Nyilatkozatnak a járási hivatalhoz történő benyújtásával teheti meg. A Programban történő
részvétel megszüntetésére irányuló Bejelentési Nyilatkozatot iktatni kell.

-

amennyiben a Programban résztvevő a Belépési Nyilatkozat benyújtásának időpontjában
nem felelt meg a jogszabályban meghatározott feltételeknek;

-

a járási hivatal a Programban a résztvevő személyt törli az álláskeresőként való
nyilvántartásából;

-

amennyiben a Programban résztvevő személynek – az állami foglalkoztatási szervként eljáró
megyei (fővárosi) kormányhivatal által támogatott képzés, valamint közfoglalkoztatásban
történő részvétel kivételével  az álláskeresőként való nyilvántartása szünetel;

-

ha a Programban résztvevő személyt a járási hivatal közvetítést kérő személyként tartja
nyilván, és  az egyszerűsített foglalkoztatás keretében történő munkavégzés kivételével  a
Program alatt kereső tevékenységre vonatkozó jogviszonyt létesít;

-

a programban történő részvétel legkésőbb 2018. szeptember 30-án megszűnik.

A Programba való visszatérésre nincs lehetőség.
A Programmal kapcsolatban bővebb tájékoztatás a Tolna Megyei Kormányhivatal Járási
Hivatalainak Foglalkoztatási Osztályain kérhető.
Foglalkoztatási Főosztály

Harmadik alkalommal rendezte meg az immár hagyományosnak számító Közfoglalkoztatási
Kiállítást és Konferenciát a Tolna Megyei Kormányhivatal és Tamási Város Önkormányzata 2016.
szeptember 15-én Tamásiban. A rendezvénynek a Tamási Városi Művelődési Központ előtti
Túrmezei Erzsébet tér adott otthont, melyet szintén egy közfoglalkoztatási program keretében
alakítottak ki.

A kiállításon 18 önkormányzat (Belecska, Iregszemcse, Keszőhidegkút, Kisszékely, Nagykónyi,
Nagyszékely, Nagyszokoly, Ozora, Szakály, Szárazd, Tolnanémedi, Udvari, Újireg, Simontornya,
Tamási, Varsád, Kurd, Gyulaj) mutatta be a Start mintaprogramok megvalósítása során megtermelt
és feldolgozott termékeit: az érdeklődők számos zöldséget és gyümölcsöt, illetve a belőlük
készített savanyúságokat, lekvárokat, szörpöket kóstolhattak meg a kiállítók standjain.

A kiállításon köszöntőt mondott Szűcsné dr. Füredi Szilvia, a Tolna Megyei Kormányhivatal
Foglalkoztatási

Főosztályának

főosztályvezetője,

aki

hangsúlyozta

a

közfoglalkoztatás

nélkülözhetetlen szerepét a hazai foglalkoztatáspolitikában. Majd Réthy Pál, a Belügyminisztérium
Közfoglalkoztatási és Stratégiai Koordinációs Főosztályának főosztályvezetője beszélt az idei és a
2017. évi közfoglalkoztatás megvalósításáról. Végül Porga Ferenc, Tamási Város polgármestere
köszöntötte a megjelenteket és emelte ki, mennyire fontos szerepet játszanak a térség
foglalkoztatásában a Startmunka mintaprogramok.

A megnyitót követően a tamási óvodások, a tamási Őszirózsa Népdalkör, valamint a varsádi
„Remény” Tánccsoport szórakoztatták a vendégeket, illetve bemutatkozási lehetőséget kaptak a
kiállító önkormányzatok is.
A kiállított termékeket megtekintette dr. Horváth Kálmán, a Tolna Megyei Kormányhivatal
kormánymegbízottja is.

A kiállítás kísérőrendezvényeként szakmai konferencia került megrendezésre, melyen Lehel
Andrásné, a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási Stratégiai Koordinációs Főosztályának
osztályvezetője a közfoglalkoztatás alapjain szerveződő szociális szövetkezetekről, Söptei Ákos, a
Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának EURES-tanácsadója pedig az
Európai Unió munkaerő-piacának elérhetőségéről tartott előadást. Ezt követően Peszt Attila,
Udvari Község polgármestere és Varga Ágnes, Tamási Város Önkormányzata kertészeti
ágazatvezetője számolt be tapasztalatairól településük közfoglalkoztatási programjai kapcsán.
Végül Réthy Pál, a Belügyminisztérium főosztályvezetője is szót kért és reagált az előadások
közben felmerült kérdésekre.

Foglalkoztatási Főosztály

A Nemzetgazdasági Minisztérium az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi/megyei
kormányhivatalok foglalkoztatási főosztályainak és a járási hivatalok foglalkoztatási osztályainak
közreműködésével 2016-ban is elindította a „Nyári diákmunka” elnevezésű központi munkaerőpiaci programot. A program célja a fiatalok korai munkatapasztalathoz juttatása mellett a
munkajövedelem szerzés biztosítása és a fiatalkori inaktivitás megelőzése. A nappali tagozaton
tanuló, 16-25 év közötti diákok június 20-tól jelentkezhettek a programban való részvételre a lakóvagy tartózkodási helyük szerinti illetékes járási foglalkoztatási osztályokon. Foglalkoztatásuk a
területi, települési önkormányzatoknál vagy önkormányzati fenntartású intézményeknél történt
2016. július 1. és augusztus 31. között.

A „Nyári diákmunka” központi munkaerő-piaci programba Tolna megyére 530 fő diák programba
való bevonását irányozta elő a Nemzetgazdasági Minisztérium, ám ennél jóval több, összesen 599
diák bevonása és foglalkoztatása valósult meg. A fiatalok jellemzően adminisztratív, az
önkormányzati
karbantartóként,

fenntartású
portásként,

intézményeknél
teremőrként,

kisegítő

feladatokat

adatrögzítőként,

láttak

el:

hivatalsegédként

takarítóként,
dolgoztak.

A

munkavégzés során olyan hasznos ismereteket szerezhettek a munka világáról, melyek későbbi
munkahelyük kiválasztásában is segítheti őket.
A Nemzetgazdasági Minisztérium a programhoz 44.200.000,- Ft keretet biztosított Tolna megye
számára, mely 98% -ban sikeresen felhasználásra került.
A „Nyári diákmunka” programban Tolna megyében 2016-ban 73 önkormányzat vett részt: a
Bonyhádi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának illetékességi területéről 15 (Aparhant, Bátaapáti,
Bonyhád, Bonyhádvarasd, Cikó, Felsőnána, Kisdorog

Lengyel, Mórágy, Mőcsény, Nagymányok, Tevel,

Váralja Závod és Zomba), a Dombóvári Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának illetékességi

területéről 7 (Attala, Dalmand, Dombóvár, Döbrököz, Kapospula, Kocsola, Nak), Paks térségéből 10
(Bölcske Dunaföldvár, Gerjen, Kajdacs, Madocsa, Nagydorog, Paks, Pálfa, Sárszentlőrinc, Tengelic), Tamási
körzetéből 25 (Dúzs, Értény, Felsőnyék, Fürged, Gyönk, Hőgyész, Iregszemcse, Keszőhidegkút,
Koppányszántó, Magyarkeszi, Miszla, Mucsi, Nagykónyi, Nagyszékely, Nagyszokoly, Ozora, Pári, Pincehely,
Regöly, Simontornya, Szárazd, Tamási, Tolnanémedi, Udvari, Varsád), valamint Szekszárd illetékességi

területéről 16 (Bogyiszló, Fácánkert, Fadd, Tolna, Alsónyék, Báta, Bátaszék, Decs, Harc, Kistormás, Kölesd,
Őcsény, Sióagárd, Szedres, Szekszárd, Várdomb) településen igényelt az önkormányzat,

illetve

önkormányzat által fenntartott intézmény támogatást a diákok napi részmunkaidőben történő
foglalkoztatásához.
Foglalkoztatási Főosztály

A Földművelésügyi Minisztérium Földügyi Főosztálya (a továbbiakban: Földügyi Főosztály) az
FF/1362/1/2015. számú levelében meghatározta

a kormányhivatalok

földügyi

igazgatási

feladatokkal kapcsolatos 2016. évi országos hatósági ellenőrzési tervét. A földhivatalok, valamint a
Földmérési és Távérzékelési Intézet feladatairól, illetékességi területéről, továbbá egyes
földhivatali eljárások részletes szabályairól szóló 373/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. § (2)
bekezdés a) pontja mezőgazdasági igazgatási szervként első fokon a mező- és erdőgazdasági
földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi tv.) szerinti mezőés erdőgazdasági hasznosítású föld fekvése szerint illetékes járási hivatalt, másodfokon a
kormányhivatalt jelöli ki a Földforgalmi tv.-ben meghatározott szerzési feltételek, korlátozások és
tilalmak

betartásának

alkalmazására.

ellenőrzésére,

továbbá

az

ezzel

kapcsolatos

jogkövetkezmények

A szerzési korlátozások hatósági ellenőrzésére vonatkozó földforgalmi szabályok 2014. január 1.
napjával léptek hatályba.
A hatósági ellenőrzési eljárás a Földforgalmi tv. rendelkezései alapján megszerzett földtulajdonjog
és földhasználati jogosultság vonatkozásában folytatható le.
A hatósági ellenőrzési eljárás díjmentes. Az ellenőrzési eljárás mente a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket)
rendelkezéseinek megfelelően történik.
Az ellenőrzés az alábbi jogszabályi rendelkezéseken alapul:
A Földforgalmi tv. „62. § (1) Az e törvényben meghatározott szerzési feltételek, illetve
korlátozások, és tilalmak betartását a mezőgazdasági igazgatási szerv ellenőrzi.
(2) Ha a mezőgazdasági igazgatási szerv az ellenőrzése során a rendelkezésére álló adatok,
bizonyítékok, és az összes körülmény alapos mérlegelése alapján megállapítja, hogy a tulajdonos,
illetve a földhasználó
a) nem tartotta be a szerzéshez vállalt, a 13. §-ban, a 15. §-ban, illetve a 42. §-ban előírt
kötelezettségeket,
b) a szerzés feltételeként az e törvényben előírt meghatározott célú fölhasználattól, tevékenységtől
tartósan eltért,
c) földműves, illetve mezőgazdasági termelőszervezeti minősége bármely okból megszűnt,
d) jogszerű és folyamatos Magyarországon való tartózkodása, illetve székhelye, telephelye,
mezőgazdasági üzemközpontja bármely okból megszűnt, vagy
e) az e törvényben meghatározott határidőn belül a hatósági jóváhagyáshoz kötött szerződést nem
nyújtotta be a hatósághoz, vagy – adás-vétel, illetve a haszonbérlet esetén az elővásárlási, illetve
előhaszonbérleti jog gyakorlása céljából a 21. § (1) bekezdésében vagy a 49. § (1) bekezdésében
meghatározottak szerint – a jegyzőhöz
felhívja a figyelmét a jogszabálysértésre, és határidő megállapításával írásban felszólítja a
jogszerű állapot helyreállítására.
(3) Nem állapítható meg a (2) bekezdés a) és b) pontjában foglalt jogsértés, ha a föld kisajátítást
pótló adás-vételre kerül sor, vagy a tulajdonos egészségi állapota oly mértékben megromlott, vagy
az életkörülményeiben olyan tartós változás következett be, amely az e törvényből eredő
kötelezettségeinek teljesítését akadályozza.
(4) A mezőgazdasági igazgatási szerv a (2) és (3) bekezdésben foglaltak szerint jár el akkor is, ha
megállapítja, hogy a szerződés jóváhagyásának megtagadása esetén a tulajdonjogot átruházó,
vagy a használatba adó személy a 13. § (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a föld
használatáról, hasznosításáról nem gondoskodik.
63. § (1) Ha a 62. § (2) és (4) bekezdésében meghatározott személy (ezen alcímben a
továbbiakban együtt: kötelezett) határidőben nem tesz eleget a 62. § (2) bekezdésében foglalt
felszólításnak, a mezőgazdasági igazgatási szerv a kötelezettel szemben a (2) bekezdésben
megállapított mértékű mulasztási bírságot szab ki. A bírság megfizetése alól felmentés nem
adható, illetve fizetési kedvezmény nem nyújtható. A határidőre meg nem fizetett bírság adók
módjára behajtandó köztartozás.
(2) A bírság a föld szerzéskori aranykorona-értéke húszezerszeres szorzatának megfelelő
forintösszeg.
(3) A bírság ismételten kiszabható mindaddig, amíg a jogsértő állapot fennáll.

64. § (1) Ha a 63. §-ban foglalt bírság kiszabása ellenére a kötelezett 6 hónap elteltével sem állítja
helyre a jogszerű állapotot, a mezőgazdasági igazgatási szerv – az erdőnek minősülő föld
kivételével – a 65. §-ban meghatározottak szerint intézkedik a föld kényszerhasznosításba
adásáról.
(2) Az (1) bekezdésében megállapított időtartam kezdetét attól a naptól kell számítani, amely
napon a kötelezettel szemben a kényszerhasznosítás elrendeléséről szóló határozat jogerőre
emelkedett.
(3) A föld kényszerhasznosításba adásáról szóló intézkedés megtételének nem akadálya az, hogy
a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének egyébként eleget tett, feltéve, hogy az (1)
bekezdésben meghatározott feltételek fennállnak.”
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő
egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (Fétv.) „88. §
(1) A mezőgazdasági igazgatási szerv a hatósági ellenőrzés során jogosult
a) az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus
adathordozón tárolt adatokba – a jogszabályokban meghatározott adat- és titokvédelmi előírások
betartásával – betekinteni, azokról másolatot, kivonatot, illetve tanúsítványt készíttetni,
b) a szerző féltől írásban vagy szóban felvilágosítást, tájékoztatást, információt, nyilatkozatot kérni.
(2) A mezőgazdasági igazgatási szerv a hatósági ellenőrzés során köteles
a) jogait oly módon gyakorolni, hogy a szerző fél tevékenységét a lehető legkisebb mértékben
zavarja,
b) az ellenőrzés megkezdéséről a szerző felet az ellenőrzés megkezdése előtt legalább 8 nappal
tájékoztatni, és a mezőgazdasági igazgatási szerv részéről az ellenőrzést végző a megbízólevelét
az ellenőrzés megkezdésekor bemutatni,
c) megállapításait tényszerűen, a valóságnak megfelelően ellenőrzési jegyzőkönyvbe foglalni és
azt az ellenőrzést követően 8 napon belül a szerző féllel közölni.
(3) A szerző fél jogosult
a) az ellenőrzést végző személytől személyazonosságának bizonyítására alkalmas okiratot, illetve
megbízólevelének bemutatását kérni, ennek hiányában az együttműködést megtagadni,
b) a helyszíni ellenőrzésnél jelen lenni,
c) az ellenőrzés megállapításait megismerni, a jegyzőkönyvre – annak vele való közlésétől
számított 8 napon belül – észrevételt tenni.
(4) A szerző fél köteles
a) az ellenőrzés végrehajtását elősegíteni, abban együttműködni,
b) az ellenőrzést végző részére szóban vagy – az ellenőrzést végző kérésére – írásban a kért
tájékoztatást, felvilágosítást, nyilatkozatot megadni, a dokumentációkba a betekintést biztosítani,
c) az ellenőrzést végző kérésére a rendelkezésre bocsátott dokumentáció teljességéről nyilatkozni,
d) az ellenőrzés zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket megteremteni.”
A Földügyi Főosztály az FF/61/2016. számú levelében az ellenőrizendő jogügyletek körét

az

alábbiak szerint határozta meg:
„a 2015. július 1. napjától december 31. napjáig benyújtott és a hatósági ellenőrzés
megkezdésekor határozattal lezárt azon földrészletek köre, amelyeknél a földszerzés a mező- és

erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi
törvény) 18. § (2) bekezdés b) pontján, illetve a 46. § (3) bekezdés b) pontján alapul.”
Az ellenőrzés lefolytatására azon földművesek körében kerül majd sor, akik tulajdonszerzésük
illetve földhasználati jogosultságuk megszerzésnek alapjául a Földforgalmi tv. 18. § (2) bekezdés
b) pontját, illetve a 46. § (3) bekezdés b) pontját jelölték meg elővásárlási/előhaszonbérleti
jogcímként. A Földforgalmi tv. 18. § (2) bekezdés b) pontja, valamint a 46. § (3) bekezdés b) pontja
az olyan földművest jelöli, akinek a szántó, kert, szőlő, gyümölcsös művelési ágban nyilvántartott
föld eladása/haszonbérbe adása esetén a tulajdonszerzésének, illetve haszonbérletének célja
földrajzi árujelzéssel, továbbá eredetmegjelöléssel ellátott termék előállítása és feldolgozása, vagy
ökológiai gazdálkodás folytatása.
Az ellenőrzések lefolytatására 2016. december 31-ig kerül sor a Járási Hivatalok Földhivatali
Osztályai által.
Földhivatali Főosztály

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban:
Gyvt.) 2017. január 1. napjától hatályos változására, az alábbi szerint hívjuk fel figyelmet.
A Gyvt. 40/A. § (3) bekezdése alapján a gyermekjóléti központ kizárólag a Gyvt. 94. § (4)
bekezdése szerinti települési önkormányzat, azaz a járásszékhely település fenntartásában
működhet.
A fenti szabályozásból következik, hogy társulás fenntartásában nem látható el a feladat. 2017.
január 1. napjától a család-és gyermekjóléti központ, vagy a járásszékhely település
fenntartásában önálló intézményként, vagy a járásszékhely település fenntartásában integrált
intézmény keretében szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként működhet.
A Gyvt. 40/A. § (1) bekezdése alapján a járásszékhely településen működő család-és
gyermekjóléti központ ellátja a család-és gyermekjóléti szolgálat feladatait is, azonban a szolgálati
feladatok tekintetében az ellátási terület a közös önkormányzati hivatalhoz/polgármesteri
hivatalhoz tartozó települések lakosságára terjed ki.
Az önálló intézményként, vagy integrált intézmény keretében szervezeti és szakmai szempontból
önálló intézményegységként működő család-és gyermekjóléti központnak 2017. január 1. napjától
jogerős bejegyzéssel kell rendelkeznie a szolgáltatói nyilvántartásban.
A bejegyzéshez a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és
hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X.24.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Sznyr.) 5. számú mellékletében meghatározott iratokat, dokumentumokat kell
csatolni, biztosítani kell továbbá a szolgáltatás személyi és tárgy feltételeit (a személyes

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM. rendelet).
A Gyvt. 145. § (2) bekezdése alapján a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított
támogatásra való jogosultságának feltétele a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátást nyújtó új szolgáltatónak a gyermekjóléti szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe
vevő, külön jogszabály szerinti finanszírozási rendszerbe történő befogadása. Az Sznyr. 19. § (6)
bekezdése alapján a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt, a biztosítani kívánt család- és
gyermekjóléti központ és szolgálat tekintetében a befogadás kérdésében szakhatóságként kell
kirendelni a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés iránti eljárás során.
A fent leírtak alapján 2017. január 1. napjától a család-és gyermekjóléti központot társulás nem
tarthatja fenn, kizárólag a járásszékhely települési önkormányzata. A család-és gyermekjóléti
központ működésének további feltétele a szolgáltatói nyilvántartásba történő jogerős bejegyzés.
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály

2016. október 1-vel változik jogi segítségnyújtás szakterületen a területi irodákban az
ügyfélfogadási rend.
Az ügyfélfogadások időpontja a 2016-os év hátralévő részében az alábbiak szerint alakul.
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3
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2017. január 1-től havonta egy alkalommal, keddi napokon, előre meghatározott időpontokban
kerül sor az ügyfélfogadásokra.
Az Igazságügyi Osztály megváltozott ügyfélfogadási rendje, valamennyi szakterületet érintően a
következő.
Az áldozatsegítés ügyfélfogadása:
Minden hét:
Hétfő

ideje

helye

9-13 óra

TMKH Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Igazságügyi
Osztálya

Kedd

13-16 óra

Szerda

13-18 óra

Csütörtök

9-13 óra

Szekszárd, Szent I. tér 11-13.

A természetes személyek adósságrendezése (családi csődvédelem) ügyfélfogadása:
Minden hét:
Hétfő

ideje

helye

9-13 óra

TMKH Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Igazságügyi
Osztálya

Szerda
Csütörtök

13-18 óra

Szekszárd, Szent I. tér 11-13.

9-13 óra

A jogi segítségnyújtás ügyfélfogadása:
Minden hét:

ideje

helye

Hétfő

9-13 óra

TMKH Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Igazságügyi

Szerda

13-18 óra

Szekszárd, Szent I. tér 11-13.

Osztálya
Csütörtök

8,30-13 óra

2016. október 1-től számítva keddenként 9-12 óra között negyedévre előre napra pontosan
meghatározva az alábbi sorrendben:
1. Dombóvár, Szent István tér 1. Területi Iroda,
2. Paks, Kápolna utca 2/6., Területi Iroda,
3. Bonyhád, Szabadság tér 1. Területi Iroda.
4. Tamási, Szabadság utca 54., Területi Iroda,

A mediáció (büntetőjogi és szabálysértési) ügyfélfogadása:
Minden hét:

ideje

helye

Kedd és

8-16 óra

TMKH Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Igazságügyi

Csütörtök

8-16 óra

Szekszárd, Szent I. tér 11-13.

Csütörtök

8-16 óra

Paks, Kápolna u. 2/6. (csak szükség esetén)

Osztálya

A pártfogó felügyelők által tartott ügyfélfogadás Szekszárdon:
Minden hét:

ideje

Hétfő-Csütörtök

8-16 óra

helye
TMKH Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Igazságügyi
Osztálya
Szekszárd, Szent I. tér 11-13.

A pártfogó felügyelők által tartott ügyfélfogadás vidéken:
Minden hét:

ideje

helye

Szerda

8-16 óra

Bonyhád, Szabadság tér 1. Területi Iroda,

Szerda

8-16 óra

Tamási, Szabadság utca 54., Területi Iroda,

Szerda

9-15 óra

Paks, Kápolna utca 2/6., Területi Iroda,

Csütörtök

8-16 óra

Dombóvár, Szent István tér 1., Területi Iroda,

Csütörtök

3-15 óra

Tolna, Hősök tere 2., Területi Iroda,

Minden hónap
1. hét hétfő

9-11,30 óra

Bátaszék, Budai utca 19., Gondozási Központ,

1. hét hétfő

12,30-14,00 óra

Decs, Őcsényi u. 10., Humán Szolgáltató Központ,

1. hét hétfő

14,00-15,00 óra

Őcsény, Fő u. 35., Polgármesteri Hivatal
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály

Mi a célunk?
Ha valaki közvetlenül (sértettként), vagy közvetett módon (tanúként, vagy családtagon keresztül)
kapcsolatban kerül valamilyen bűncselekménnyel, fel kell dolgoznia annak hatásait. Természetes
emberi reakció, ha ilyenkor fizikai vagy lelki problémák jelentkeznek, és anyagi nehézségek is
fellépnek. Az Áldozatsegítő Szolgálat az ilyen helyzetekben megoldásra ajánl segítséget.

Kinek tudunk segíteni?
Az Áldozatsegítő Szolgálat a bűncselekmény vagy tulajdon elleni szabálysértés áldozatává vált
személyek támogatására jött létre.
Hogyan tudunk segíteni?
Az Áldozatsegítő Szolgálat a bűncselekmények és tulajdon elleni szabálysértések áldozatai
számára


felvilágosítást ad jogaikról, kötelezettségeikről, lehetőségeikről;



érzelmi támogatást nyújt;



jogi tanácsot ad és gyakorlati segítséget biztosít;



szükség esetén akár ügyvédet is biztosít;



igazolja az áldozati státuszt;



krízishelyzet fennállása esetén azonnali pénzügyi segélyt adhat (5 napon belül beadott
kérelem alapján.)

A személy elleni erőszakos bűncselekmények súlyos sérültjei és hallos áldozataik hozzátartozói
mindezen túl állami kárenyhítést is igényelhetnek.
A fenti támogatások térítés nélkül vehetők igénybe.
Milyen gyakorlati segítséget kaphatnak az áldozatok?
Ha valaki áldozattá válik, számos olyan dolgot kénytelen intézni, ami nem mindennapos az ember
életében, ezért kevésbé gyakorlott benne (pl. megtenni a feljelentést, eljárni a biztosítónál, pótolni
okiratokat, stb.).
Az Áldozatsegítő Szolgálat az áldozatok számára személyre szabott felvilágosítást nyújt alapvető
jogaikról és az őket megillető ellátásokról. Szükség esetén más hatóságok nyomtatványainak
kitöltésében és támogatások igénylésében is közreműködik, illetve segít felvenni a kapcsolatot
olyan más szervekkel, önkormányzattal, akiktől további segítség kérhető, vagy ahol a
bűncselekmény miatt ügyintézés szükséges.
Mire szolgál az azonnali pénzügyi segély?
Az áldozatok igénye, hogy a bűncselekményt követően is biztosítottak legyenek számukra az
alapvető életfeltételek. Ehhez az Áldozatsegítő

Szolgálatnál azonnali

pénzügyi

segélyt

igényelhetnek lakhatás, ruházkodás, utazás és élelmezés céljára, továbbá gyógyászati
költségekre, valamint kegyeleti kiadásokra. Ez a segítség azonban nem kártérítés; nem az ellopott
pénzt, vagy a bűncselekmény miatt más módon odaveszett értékek pótlása a célja. A pénzügyi
segély révén az Áldozatsegítő Szolgálat a kialakult krízishelyzet enyhítéséhez tud egyedi
mérlegelés alapján hozzájárulni.
Hol talál minket?
Amennyiben áldozattá vált, hívja az éjjel-nappal ingyenesen elérhető 06-80-225-225-ös
telefonszámot, vagy keresse közvetlenül a Tolna megyei Áldozatsegítő Szolgálatot a 74-529-287es telefonszámon, vagy az aldozat_tolna@igazsagugy.gov.hu e-mail címen.
Munkatársaink minden telefonálót tájékoztatnak a lehetőségekről és ezek igénybevételének
módjáról. Egyes megyékben az Áldozatsegítő Szolgálatnak arra is van lehetősége, hogy igény

esetén a betelefonálókhoz saját kérésére önkénteseket küldjön, akik az áldozatokat előre
egyeztetett időpontban tudják felkeresni otthonukban, a további segítségnyújtás és az ügyintézés
megkönnyítése érdekében.
Mire lehet szükség, hogy segíteni tudjunk?
Munkatársaink az eset körülményei lapján már telefonon vagy e-mailen tájékoztatást adnak arról,
hogy milyen iratokra, igazolásokra lehet szükség az ügyintézéshez, az Áldozatsegítő Szolgálat
támogatásainak igénybevételéhez.
Amennyiben áldozatként még nem tett rendőrségi feljelentést, munkatársaink ebben is segíteni
tudnak, a további ügyintézéshez ugyanis szükséges a büntetőeljárás elindulásának igazolása. Az
igazolást a rendőrség kérésre köteles azonnal, de legkésőbb 1 napon belül kiállítani – ehhez
minden áldozatnak joga van.
Miben tudunk telefonon keresztül segíteni?
Az ingyenesen hívható Áldozatsegítő Vonalon 06 80 225 225 munkatársaink:


éjjel-nappal elérhetőek;



meghallgatják, ha szeretne valakivel beszélni a bűncselekmény miatti érzéseiről;



tájékoztatják arról, hogy mi várhat Önre a büntetőeljárás során, ott milyen jogai és
kötelezettségei vannak;



elmondják, hogy az adott helyzetben milyen segítség érhető el az Áldozatsegítő
Szolgálatnál vagy másutt, és ezekhez milyen iratokra, igazolásokra lehet szükség;



segítenek a kapcsolatfelvételben más segítő szervezetekkel.

Miben segíthetnek az önkéntesek?
Ahol van elérhető önkéntesünk, ott ők olyan településeken és olyan időszakokban is segítséghez
juttathatják az áldozattá vált személyeket, ahol és amikor ez hivatali kereteken belül nem
lehetséges. Az önkéntesek révén Ön könnyebben és gyorsabban hozzájuthat a szükséges
információkhoz, támogatáshoz a megyeszékhelyeken kívül és a hivatali munkaidő túl is.
A területi áldozatsegítő szolgálat telefonon és e-mailben is felvilágosítást tud nyújtani arról, hogy az
Ön közelében van-e önkéntes, és elérhetőségtől függően oda is tudja küldeni.

06 80 225 225
FORDULJON HOZZÁNK BIZALOMMAL!
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály

Az Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer fővárosi és megyei
kormányhivatalokban történő megvalósításával kapcsolatos feladatokról szóló 1137/2016. (III. 21.)
Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) rögzíti a Kormány Egységes központi
elektronikus irat- és dokumentumkezelési rendszer (a továbbiakban: EKEIDR) fővárosi és megyei
kormányhivatalokba történő bevezetéséről meghozott döntését.
A Kormány fenti döntésével összhangban az EKEIDR fővárosi és megyei kormányhivatalokba
történő bevezetését a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves
fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozatnak megfelelően az
„EKEIDR egységes irat- és folyamatkezelő rendszer területi közigazgatásra történő kiterjesztése”
KÖFOP kiemelt projekt (továbbiakban Kiemelt projekt) keretében szükséges végrehajtani.
A Miniszterelnökség a Kiemelt projektet az alábbi 3, egymással részben átfedésben megvalósuló
ütemben tervezi megvalósítani:
1.

ütem:


A megyei kormányhivatalok által használt, jelenleg a KEKKH által üzemeltetett IRMA
rendszer kiváltásával az EKEIDR bevezetése a megyei kormányhivatalokba

2.

ütem:


A Kormányhivatali iratkezelési és szakrendszerek, valamint az EKEIDR-rel integrálandó
KEÜSZ és SZEÜSZ szolgáltatások, és azok kiváltási, illetve integrálási lehetőségeinek
részletes felmérését követően:
o

Az EKEIDR kiterjesztésével a kormányhivatalok szakigazgatási szervei által
használt iratkezelési szoftverek konszolidációja,

o

A EKEIDR kormányhivatali iratkezelési szoftverekkel, szakrendszerekkel, KEÜSZ
és SZEÜSZ szolgáltatásokkal történő integrációjával az elektronikus és belső
ügyintézési folyamatok hatékonyságának javítása.

3.

ütem:


Az EKEIDR iratkezelési munkafolyamat támogatási funkciói bevezetésének előkészítése,
valamint pilot bevezetése az ügyintézési folyamatok informatikai támogatásának,
szabályozottságának, mérhetőségének fejlesztése érdekében.

Az EKEIDR2 fejlesztési projekt céljai az alábbiak szerint foglalhatók össze:
a) Általánosan megfogalmazva a kormányhivatalok és az abba integrált szervek irat- és
dokumentumkezelésének egységesítése, átjárhatóságának elősegítése.
b) A fővárosi és megyei kormányhivatalokban az iratok, dokumentumok és ügyek
kezelésének nagymértékű támogatása, illetve fokozatosan megvalósíthatóvá tenni az
elektronikus

ügyintézés

–

EKEIDR

rendszerrel

történő

–

támogathatóságát

és

minőségbiztosítását, azaz az ügyek szabályozott elektronikus munkafolyamatotokkal
(workflow) történő kezelését.

c) A kormányhivatalokban alkalmazott szakrendszerek esetében integrációs megoldások
kialakítása, amely több lépcsőben teszik lehetővé, valósítják meg a kapcsolatot az
iratkezelő és a szakrendszerek között.
d) Az integráció kapcsán szükséges az EKEIDR rendszert használó egyes szervek közötti
folyamatos elektronikus kapcsolat megteremtése is.
e) A jelenleg használt rendszerekben található adatok kiterjesztett rendszerben való
elérhetősége.
A projekt bevezetésére és megvalósítására Főigazgatói utasítás alapján munkacsoport került
felállításra a Főosztályok és a Járási Hivatal kollégáiból.
Jogi és Koordinációs Főosztály

A Tolna Megyei Kormányhivatal Jogi és Koordinációs Főosztálya 2016. augusztus 25-én
iratkezeléssel kapcsolatos szakmai napot tartott.
A szakmai napot dr. Ugodi Andrea Igazgató Asszony nyitotta meg, aki felhívta a figyelmet az
iratkezelés fontosságára.
Első napirendi pontként Takler Tibor informatikai referens tartott előadást az iratkezelés
rendszeréről. Ezt követően Dömötör Ibolya igazgatási referens mutatta be az iratkezelés
folyamatát, valamint ismertette a postai meghatalmazás és a bélyegző nyilvántartásra vonatkozó
legfontosabb szabályokat.
Végül dr. Tarnai Nikoletta Főosztályvezető Asszony ismertette az irattározás és a selejtezés
folyamatát.
Mindhárom előadó kiemelte, hogy az iratkezelés során a legfontosabb alapelv betartása a
visszakereshetőség és az ellenőrizhetőség, annak érdekében, hogy az irat sorsa évek múlva is
nyomon követhető legyen.
Jogi és Koordinációs Főosztály

A Kormány egyik legfontosabb feladatának tekinti az állami bizalom növelését, a közigazgatás
integritásának erősítését.
Kiemelten kezeli a közigazgatáson belüli korrupció megelőzését, felderítését és az elszámoltatást.
Az integritás alapú működés a Jó állam modell egyik alapköve.

A Tolna Megyei Kormányhivatal a 2016. évi Korrupciómegelőzési Intézkedési Tervében feladatként
határozta meg – többek között - az Integritás Nap tartását.
2016. szeptember 9. napján került megrendezésre az Integritás Nap. Az Integritás Nap Főigazgató
Asszony köszöntőjével vette kezdetét. A résztvevők - felkészült szakemberek által - a következő
témákban hallhattak előadásokat:
1. A korrupció.
2. A szervezeti integritást sértő eseményekre vonatkozó bejelentések kezelésének új
szabályai.
3. Befolyásolási törekvések, a manipuláció lehetséges formái.
4. Az Állami Számvevőszék integritás felméréseinek célja, eredményei, tanulságai.
Az Integritás Nap célközönsége a szervezeti egységek vezetői mellett a veszélyeztetett
munkakörben dolgozó kormánytisztviselők, állami tisztviselők voltak, összesen 126 fő vett részt a
rendezvényen.
Jogi és Koordinációs Főosztály
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humánerőforrásának fejlesztése című projekt fő célja, - illeszkedve „A Közigazgatás-és
Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020” című dokumentumban foglaltakhoz - hogy a
területi államigazgatás humánerőforrás fejlesztése következtében javuljon az ügyintézés
minősége, növekedjen a munkatársak, illetve az ügyfelek elégedettsége.
A kormányablak ügyintéző képzés 2016. október 3-án vette kezdetét. A képzés 25 jelenléti képzési
napból áll, amelyet 54 órányi távoktatásos képzés egészít ki és egy vizsga zár le. Az oktatást a
Tolna Megyei Kormányhivatal 11 szakmailag jártas munkatársa tartja hétfő, valamint keddi
munkanapokon.
A képzés kezdete: 8.30 óra.
A képzési napok helyszínei:
Szekszárd, Szent István tér 11-13. 14-es oktatóterem és Szekszárd, Augusz Imre u. 7. 306-os
terem.
A képzésen 20 kormányablak ügyintéző vesz részt.
Kiemelt fontosságú, hogy a betanulás során olyan készségeket és tudást sajátíthassanak el a
munkatársak, melyeket az ügyfélbarát ügyintézés során kamatoztatni tudnak.
Közigazgatási tanulmányok és Kormányzati tanulmányok szakirányú továbbképzés szak
A KÖFOP 2.1.1-es projekt keretén belül a Közigazgatási tanulmányok és Kormányzati
tanulmányok szakirányú továbbképzések veszik kezdetét.

A képzés egy teljesen új típusú módszertanra építve került kialakításra. A két szakirányú képzés
iskolarendszeren kívüli, melyekbe azon tisztviselők jelentkezhetnek, akik már felsőfokú
végzettséggel és állami tisztviselői jogviszonnyal rendelkeznek.
A Tolna Megyei Kormányhivatalból 19 fő jelentkezett Közigazgatási tanulmányok szakirányú
továbbképzés szakra, 11 fő pedig Kormányzati tanulmányok szakirányú továbbképzés szakra.
A hallgatók a képzések elvégzésével újabb végzettséget nem szereznek, hanem a szakirányú
továbbképzés elvégzését követően Közigazgatási tanulmányok szakember és Kormányzati
tanulmányok szakember képesítést szereznek. A Probono rendszerben rögzített e-mail címen
keresztül, folyamatos tájékoztatást kapnak a tisztviselők a képzésekkel kapcsolatosan felmerülő
legfontosabb információkról.
Az oktatók felkészítése várhatóan 2016 októberében kezdődik, mely előreláthatólag egy napot
vesz igénybe.
A Probono rendszeren keresztül kell leadni a tisztviselőknek a jelentkezésüket. A képzésre való
beiratkozás a jelentkezési lapból, a beiratkozási lapból, a hallgatói fogadalomból, a hallgatói
képzési szerződésből, a felsőfokú oklevél hitelesített másolatából, és a szakmai önéletrajzból áll,
valamint a büntetlen előélettel kapcsolatos nyilatkozatot kell csatolni, melyet a kormányhivatalok
igazolnak le.
Jogi és Koordinációs Főosztály

A Tolna Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Közlekedési Osztályának napi feladata közúton és telephelyen ellenőrizni a közúti forgalomban
részt vevő járművek közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi megfelelőségét, a közúti személy
és áruszállítás előírásainak, és nem utolsó sorban a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális
jogszabályokban foglaltak megtartásának biztosítását. Havi rendszerességgel, a társhatóságokkal
közösen, uniós és országos összehangolt komplex közúti ellenőrzéseket hajtunk végre. A
preventív szellem jegyében hagyományosan az őszi-téli, valamint a téli-tavaszi átállást
megelőzően végzünk célellenőrzéseket, nyílt napokat, melyek elsődleges célja a figyelemfelhívás,
a megelőzés. Fontosnak tartjuk a folyamatos ellenőri jelenlétet a közutakon, figyelünk a piaci
versenyfeltételek betartására.
Fentiek szellemében a 2016. év első kilenc havában 3637 darab jármű közlekedésbiztonsági,
műszaki, üzemeltetési ellenőrzését végeztük el. A több éves tapasztalatot igazolva az általános
meghiányolási ráta 10% körül alakul. 110 alkalommal rendeltünk el soron kívüli teljes körű hatósági
műszaki vizsgálatot, továbbá 48 esetben tártuk fel az üzemeltetési előírások megszegését.
A menetíró készülék üzemeltetésének ellenőrzése, a megvizsgált 33729 gépjárművezetői nap
(digitális és analóg), 1711 menetíró készülék, továbbá egyre hangsúlyosabb elemként a közel
1000 fedélzeti egység digitális állományának letöltése és mélységi elemzése során feltárt
szabálytalanságok három kategóriába sorolhatók. A 2388 szabálytalan gépjárművezetői nap közel

75%-a figyelmetlenségből bekövetkezett vétségnek tudható be, 10% esetében a szállítási feladat
nem megfelelő idő és útbeosztása érhető tetten, sajnos a fennmaradó rész a megtévesztés, csalás
kategóriába sorolható. A vezetői kártyák, fedélzeti egységek és a kapcsolódó menetokmányok
futásteljesítmény adatait összevetve kimutatható a jogtalan előnyszerzésre való törekvés mind a
vállalkozások, mind pedig a gépjárművezetők esetében. Találtunk az adatok meghamisítására
alkalmas eszközt (mágnes, illegális kapcsoló), nem ritka a kártya nélküli vezetés és hamis kézi
adatbevitel és nem utolsó sorban a duplikált adathordozó használata. A személy és áruszállító
vállalkozások szakmai vezetőinek és a gépjárművezetők jogkövető magatartását minősítik a fenti
adatok.
A jogerős végzésben elrendelt mulasztás okán 15 jármű esetében kezdeményeztük az illetékes
okmányirodánál a forgalomból való kitiltást. A közúti ellenőrzések visszacsatolásaként több
esetben értesítettük az illetékességgel rendelkező hatóságot, illetékességi területünkön indokolt
esetben telephelyi ellenőrzést rendeltünk el. A feltárt szabálytalanságok tekintetében az eljárások
döntő többségét saját hatáskörben közigazgatási eljárásban folytattuk le, míg 23 esetben
szabálysértési feljelentést tettünk a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál.
Jellegéből adódóan kiemelt figyelmet szentelünk a veszélyes áruk közúti szállításának rendszeres
ellenőrzésére. A 2016. év során eddig 43 darab veszélyes árut szállító jármű ellenőrzésére került
sor, melyből 8 jármű esetében tártunk fel - esetenként egyidejűleg több - mulasztást. A
hiányosságok között szerepel a megfelelő rakományrögzítés, a jármű jelölés, az előírt
felszerelések, illetve fuvarokmányok hiánya, a tűzoltó készülékek felülvizsgálatának elmulasztása,
de előfordult, hogy a gépjárművezető nem rendelkezett megfelelő képesítéssel sem az adott
tevékenység végzésére. Az ilyen jellegű mulasztások miatt lefolytatott eljárások kapcsán
hatóságunk 5 esetben élt közigazgatási bírság kiszabásával, és 3 esetben figyelmeztette az
ügyfelet
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kapcsolatos

szabálytalanságokat a jogszabály – azok súlyossága figyelembevételével - három kategóriába (I.,
II., III.) sorolja, melyek mindegyikénél nevesíti az elkövetett mulasztásért felelősségre vonhatók
körét is. A tényállás tisztázása során egyértelműen megállapításra kerül a felelősök köre, és azok
szállításban betöltött szerepe, majd konkrét mulasztásként megnevezett bírság tétel alá soroljuk be
az elkövetett mulasztást, vagy az adott kategória általános leírásában foglaltak alapján
kategorizáljuk és szankcionáljuk az adott hiányosságot.
Szabálysértések esetén a hatóság jogalkalmazói körében közigazgatási eljárást kezdeményez.
2016. évben 154 közigazgatási bírság eljárást indítottunk. A leggyakrabban előforduló
meghiányolások: a megelőző 28 napi tevékenység igazolásának hiánya, tachográf készülék
helytelen használata, a napi pihenőidők és a vezetés közti szünetek szabályainak megsértése,
korong vagy járművezető kártya nélküli vezetés. Több esetben előfordul sajátszámlás közúti
áruszállítási igazolvány nélküli áruszállítás, engedély nélküli fuvarozás, menetokmányok
hiányosságai. A hatóság végzésben értesíti az ügyben érintett ügyfeleket az eljárás megindításáról
és a tényállás tisztázása érdekében nyilatkozattételre hívja fel. A határozatok meghozatala minden
esetben a rendelkezésre álló adatok elemzésével és kiértékelésével történik, a felvett jegyzőkönyv,
az ügyfelek az eljárás során tett nyilatkozatai, továbbá menetíró korongok, kézi feljegyzések és
korongok, letöltött digitális adatok részletes vizsgálatával. Az eljárás során a hatóság a
rendelkezésére

álló

adatok

alapján

vizsgálja

a

felelősség

kérdését

(gépkocsivezető,

üzembentartó), majd a jogszabályban meghatározott konkrét bírságtételek alapján közigazgatási
bírságot szab ki. Amennyiben a szabálysértést elkövető kis- és közepes vállalkozásnak minősül,

első esetben bírság kiszabása helyett az ügyfél határozatban kiadott figyelmeztetésével élünk. A
2016. évben eddig 145 darab határozatot adtunk ki, melyből 37 darab volt figyelmeztetés.
Vezetési- és pihenőidők, valamint tachográf kezelés tárgyában 113 döntés született.
A közigazgatási bírság határozatok minden esetben tartalmazzák a jogorvoslat lehetőségét,
fellebbezés esetén a másodfokú hatóság dönt. Az év során 7 fellebbezést terjesztettünk fel,
melyből 3 döntésünket helyben hagyták, 2 döntést megváltoztattak és 2 döntést megsemmisített a
másodfokú hatóság. Az ügyfelek 2 esetben nyújtottak be bírósági keresetet.
Az idei év eddigi adataiból levonható következtetésként, figyelembe véve az elmúlt évek
tapasztalatait elmondhatjuk, hogy a meghiányolások döntő többsége a nem megfelelő szakmai
felkészültségből és a figyelmetlenségből adódik össze. Az egyre több piaci szereplő
megjelenésével és a mindenáron való gyors megfelelési kényszerből adódóan a vállalkozások nem
fordítanak elegendő időt és energiát a folyamatos szakmai képzésre, szinten tartásra, ehelyett
erősödni

látszik
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Összegzésképpen elmondható, hogy a folyamatosan változó jogszabályi környezet mélyebb
megismerése elengedhetetlenné teszi a rendszeres oktatást a gépkocsivezetők és az
üzembentartók részére.
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

A méhnyakrák már korai stádiumban is jól felismerhető, és megfelelő kezeléssel akár végleges
gyógyulás is elérhető, ennek ellenére a méhnyakrákos megbetegedés napjainkban is kiemelkedő
helyet foglal el a halálozási statisztikákban.
Folytatódik a védőnői méhnyakszűrés, melynek célja, hogy a célcsoportba tartozó nők a
lakóhelyükhöz közel, az alapellátás keretében érhessék el ezt a számukra létfontosságú
szűrővizsgálatot. A méhnyakszűrési programban az elmúlt években - a védőnők segítségével közel 54 ezer nő vett részt, melynek során összesen 1.600 esetben fedeztek fel valamilyen
kedvezőtlen elváltozást.
Az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala 2013-ban indította útjára azt az európai uniós
programot, amely a védőnői méhnyakszűrést országossá terjesztette ki. A projekt közvetlen
célkitűzése volt, hogy a védőnők hatékonyan vegyenek részt a körzetükben szervezett
méhnyakszűrési tevékenységben, valamint alkalmasak legyenek önállóan méhnyakszűrést
végezni.
A projekt 2015-ben lezárult. Azokon a településeken, ahol az ehhez szükséges képesítést a
védőnő az elmúlt években megszerezte, a szűrés zavartalanul folytatódhat. Az ehhez szükséges

forrást az Országos Egészségbiztosítási Pénztár biztosítja. A szűrési tevékenységhez szükséges
engedélyek megszerzése, valamint a személyi és tárgyi feltételek biztosítása a védőnői szolgálatot
működtető egészségügyi szolgáltató feladata.
Magyarországon 2016 augusztusában már 330 területi védőnői körzet (szolgálat) rendelkezett
finanszírozási szerződéssel. Valamennyi megyében van védőnői méhnyakszűrés végzésére
szerződéssel rendelkező körzet. Tolna megyében 11 egészségügyi szolgáltató 20 védőnője 17
településen biztosítja az érintett lakosok számára a védőnői méhnyakszűrés lehetőségét.
(Nagymányok, Györe, Kismányok, Váralja, Izmény, Kurd, Madocsa, Medina, Szedres, Bátaszék,
Pörböly, Kölesd, Döbrököz, Fadd, Iregszemcse, Magyarkeszi, Bonyhád.)
Cél, hogy 2018 végéig lehetőség szerint minden védőnő szerezze meg a népegészségügyi célú
méhnyakszűrés végzéséhez szükséges képesítést. Ekkor az országban szinte minden pontján
elérhetővé válik a szolgáltatás a szűrési célcsoportba tartozó 25-65 év közötti nők számára.
A védőnői méhnyakszűrés országos kiterjesztésének komoly szerepe van abban, hogy a
lakossághoz közelebb kerüljön a szolgáltatás, és a védőnő a munkája során kialakított személyes
bizalmi viszony eredményeként olyan nőket is be tudjon vonni a szűrésbe, akik korábban nem éltek
ezzel a lehetőséggel. Mindezzel hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a jövőben jelentősen csökkenjen a
méhnyakrákos megbetegedések és halálozások száma Magyarországon.
A védőnői méhnyakszűréssel párhuzamosan továbbra is lehetőség van szakorvos (nőgyógyász,
onkológus) által végzett szűrésen is részt venni. Akik eddig megfelelőnek tartották, saját
életvitelükben rendszeressé tették és megelégedésükre szolgált az - akár rendelőintézetben, akár
magánorvosnál - elvégzett méhnyakszűrés, azok ezt továbbra is igénybe vehetik. Az ő számukra is
3 évente küld az Országos Tisztifőorvosi Hivatal meghívólevelet, melyen feltüntették, hogy mely
intézményekben vehető igénybe a szolgáltatás. Tolna megyében október elején, mintegy 10.000en kapnak ilyen tartalmú meghívást.
Kérjük azon 25-65 év közötti hölgyeket, akik a következő napokban kapják kézhez a
szűrővizsgálatra invitáló meghívólevelet, vegyenek részt a szűrésen!
Népegészségügyi Főosztály
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