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Kormánymegbízotti köszöntő
Tisztelt Ügyfeleink és Partnereink!
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Kormányhivatal) Szolgáltató
Kormányhivatal Szolgáltatói stratégia 2017-2018 című dokumentummal összefüggésben bevezetésre
került „Kormányhivatali hírlevelet” fogják a kezükben, illetve olvashatják elektronikus úton.
A Kormányhivatal stratégiájának a hátterében „A Közigazgatási- és Közszolgáltatás Fejlesztési
Stratégia 2014-2020” című dokumentum áll, amely alapvető célként tűzte ki a „Szolgáltató Állam”
létrehozását. A stratégia elkészítését megelőzően kormányhivatalunk megkezdte az ügyfelek és
partnerek megkeresését és annak felmérését, hogy milyen fejlesztendő területek vannak a megyében.
Ezúton is szeretném megköszönni mindazon ügyfeleknek és partnereknek a közreműködését, akik a
mérés során kérdezőbiztosaink rendelkezésére álltak és gondolataikkal, véleményükkel segítették a
stratégia megalkotását. A felmérés eredményeképpen Kormányhivatalunk pontos képet kapott arról,
hogy a megyében élő emberek milyennek látják a Kormányhivatal munkáját, mely területek szorulnak
fejlesztésre, javításra. A hatósági ügyfelek véleményén túl a vizsgálat rámutatott arra is, hogy
partnereink (önkormányzatok, vállalkozó szervezetek, civil szervezetek) illetve leendő partnereink
milyen elvárásokat fogalmaztak meg a Kormányhivatalunkkal szemben.
A stratégiában célunk, hogy minőségi szolgáltatást nyújtsunk ügyfeleinknek és partnereinknek oly
módon, hogy javítjuk a Kormányhivatal tájékoztatási tevékenységét, fejlesztjük állami tisztviselőink
szakmai kompetenciáját, szélesítjük együttműködésünk területeit (önkormányzatok, vállalkozások,
civil szervezetek).
A stratégia mentén 2017. október 6. napján jóváhagyásra került a Kormányhivatal Stratégiai
munkacsoportja által elkészített Szolgáltatói Stratégia 2017-2018 Cselekvési Terve elnevezésű
dokumentum, amely 22 darab Cselekvési Programból áll.
A 22 Cselekvési Program közül az egyik legfontosabb fejlesztés a külső, elektronikus Kormányhivatali
hírlevél rendszeresítése, amely naprakész, közérthető információkat juttat el a hatósági ügyfelekhez,
vállalkozásokhoz, civil szervezetekhez, önkormányzatokhoz.
A külső hírlevél rendszeresítésének célja továbbá az is, hogy a Kormányhivatal ügyfelei és partnerei
bizalmi indexének jövőbeni erősítése, a minőségi szolgáltatással való elégedettségük növelése által
Borsod-Abaúj-Zemplén megye térsége gazdasági, társadalmi környezete, szervezeti adottságai
fejlődjenek.
Demeter Ervin
kormánymegbízott
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1. Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Kormányhivatal
szervezetének, vezetőinek, feladat-és hatáskörének
összefoglaló bemutatása
1.1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal szervezetének,
vezetőinek, feladat- és hatáskörének összefoglaló bemutatása
A fővárosi és megyei kormányhivatalok a Kormány irányítása alatt álló, a területi közigazgatás
általános hatáskörrel rendelkező szervei, és mint ilyenek a területi közigazgatás legnagyobb egységei.
A 20 kormányhivatal a megyeszékhelyeken, a főváros és Pest Megye esetében pedig Budapesten
helyezkedik el. A kormányhivatalok a 2010. évi CXXVI. törvény, illetve a 66/2015. (III. 30.) Korm.
rendelet értelmében a jogszabályoknak és a Kormány döntéseinek megfelelően összehangolják és
elősegítik a kormányzati feladatok területi végrehajtását.
Ugyanakkor olyan koordinációs, hatósági, javaslattevő és véleményezési jogkörökkel rendelkeznek,
amelyek segítségével a központi döntéseket kidolgozásuk és végrehajtásuk során a területi szint
jellemzőihez, igényeihez lehet igazítani.
Államigazgatási feladatokat ellátó szervként több mint ezer államigazgatási hatósági feladat - és
hatáskörben járnak el.
A járási hivatalok megerősítéséhez kapcsolódóan 2017. január 1-jével a járási hivataloknál indult
hatósági eljárásokban másodfokú hatóságként, illetve a kormányhivatalokhoz telepített, vagy a
kormányhivataloknál tartott hatósági eljárásokban elsőfokú hatóságként járnak el, továbbá az
Alaptörvénynek megfelelően törvényességi felügyeletet gyakorolnak a helyi önkormányzatok felett.
A járási (kerületi) hivatalok a területi közigazgatás legkisebb egységei, 174 városban és 23 fővárosi
kerületben működnek, feladatuk a megyei szint alatti ügyek intézése. Szervezetük magában foglalja
az egyablakos integrált ügyfélszolgálatokat, az úgynevezett Kormányablakokat, amelyekben az
állampolgárok több mint 1500 ügykör tekintetében tájékozódhatnak, indíthatják, illetve intézhetik
ügyeiket. A járási hivatalok kis falvak esetében kirendeltségekkel és ügysegédekkel biztosítják az
ügyintézést
A kormányhivatalok tevékenységének részletes szabályait „A fővárosi és megyei kormányhivatalok
szervezeti és működési szabályzatáról” szóló 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás (továbbiakban: SzMSz)
tartalmazza.
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A következő táblázat összefoglalóan tartalmazza a kormányhivatal szervezeti egységeinek a
feladatait, valamint a vezetők telefonos elérhetőségeit:

Kormányhivatal
szervezeti egységei

Munkakör

Kormánymegbízott

Kormánymegbízott

Főigazgató

Főigazgató

Igazgató

Igazgató

Kormánymegbízotti Kabinet

Főosztályvezető

Főigazgatói Titkárság

Osztályvezető

Védelmi Bizottság
Titkársága

Titkárságvezető

Belső Ellenőrzési Osztály

Osztályvezető

Agrár- és Vidékfejlesztést
Támogató Főosztály

Főosztályvezető

Élelmiszerlánc-biztonsági
és Földhivatali Főosztály

Főosztályvezető

Népegészségügyi
Főosztály

Főosztályvezető

Társadalombiztosítási
Főosztály

Főosztályvezető

Vezető neve

Telefonos
elérhetőség

Demeter Ervin

46/514-710

Dr. Lukács Irén

46/512-901

segíti a főigazgató munkáját;
közreműködik a kormányhivatal
munkájának összehangolásában;

Dr. Gerőcs-Tóth
Andrea

46/ 512-921

kabineti feladatok integritásirányítási
feladatok

Társy József

46/514-630

Dr. Varga Viktória

46/512-936

védelmi igazgatási, honvédelmi
feladatok

Fazekas György
alezredes

46/321-707

belső ellenőrzési feladatok

Dr. Czikrayné dr.
Fekete Zsuzsanna

46/512-969

agrártámogatással kapcsolatos
feladatok

Koleszár Gábor

46/814-910

Dr. Ujaczki Tibor

46/342-905

Dr. Asztalos Ágnes

46/354-612

Alakszai László

46/514-720

Faladatok
vezeti a kormányhivatalt, gyakorolja
a jogszabályokban meghatározott
feladat- és hatásköröket, valamint
ellátja a kormányhivatal közjogi
szervezetszabályozó eszközökben
meghatározott feladatait
ellátja a fővárosi és megyei
kormányhivatalokról, valamint a
fővárosi és megyei
kormányhivatalok kialakításával és a
területi integrációval összefüggő
törvénymódosításokról szóló
törvényben, a fővárosi és megyei
kormányhivatalokról, valamint a
járási (fővárosi kerületi) hivatalokról
szóló kormányrendeletben és egyéb
jogszabályokban meghatározott
feladatait;

főigazgatói titkársági feladatok

élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi feladatok,
földhivatali feladatok,
földművelésügyi feladatok

népegészségügyi feladatok

nyugdíjbiztosítási feladatok,
egészségbiztosítási pénztári
feladatok, rehabilitációs igazgatási
feladatok
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Gyámügyi és Igazságügyi
Főosztály

Főosztályvezető

pártfogó felügyelői és igazságügyi
feladatok, szociális és gyámügyi
feladatok

Panyik József

46/515-723
46/515-710

Foglalkoztatási Főosztály

Főosztályvezető

foglalkoztatási és közfoglalkoztatási
feladatok

Lórántné Orosz Edit

46/513-200
46/513-203

Hatósági Főosztály

Főosztályvezető

építésügyi feladatok, általános
hatósági feladatok, Nemzeti
Energetikusi Hálózattal kapcsolatos
feladatok, oktatással kapcsolatos
feladatok, törvényességi felügyeleti
feladatok, bányafelügyeleti feladatok

Dr. Péter Adél

46/512-956

Pénzügyi és Gazdálkodási
Főosztály

Főosztályvezető

pénzügyi, gazdálkodási és
számviteli feladatok, informatikai
feladatok

Kozmáné Domoszlai
Mónika

46/512-916

Jogi és Koordinációs
Főosztály

Főosztályvezető

jogi feladatok, perképviseleti
feladatok, koordinációs feladatok,
humánpolitikai feladatok

Dr. Gerőcs-Tóth
Andrea

46/ 512-921

A járási hivatalok feladatait/hatásköreit a következő összefoglaló tartalmazza:

1.) Miskolci Járási Hivatal, megyeszékhely szerinti járás
- járási hivatalvezetői titkársági feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- általános járási hatósági feladatok
- egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatok
- építésügyi feladatok
- örökségvédelmi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- népegészségügyi feladatok
- családtámogatási feladatok
- lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatok
- egészségbiztosítási pénztári feladatok
- nyugdíjbiztosítási feladatok
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- keresőképesség és keresőképtelenség felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok
- rehabilitációs igazgatási feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- munkaügyi és munkavédelmi feladatok
- élelmiszerlánc-biztonsági - és állategészségügyi feladatok
- növény- és talajvédelmi feladatok
- erdészeti hatósági és igazgatási feladatok
- földművelésügyi feladatok
- földhivatali feladatok
- környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok
- közlekedési feladatok
- mérésügyi és műszaki biztonsági feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
2.) Cigándi Járási Hivatal, Gönci Járási Hivatal, Mezőcsáti Járási Hivatal, Putnoki Járási Hivatal,
Szikszói Járási Hivatal, Tokaji Járási Hivatal
- ügyfélszolgálati és kormányablak feladatok
- járási védelmi igazgatási feladatok
- általános járási hatósági feladatok
- egyszerűsített hatósági ellenőrzési feladatok
- oktatással kapcsolatos feladatok
- igazságügyi feladatok
- szociális és gyámügyi feladatok
- foglalkoztatási és közfoglalkoztatási feladatok
- fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok
- földművelésügyi feladatok
3.) Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal
A fenti feladatok mellett a következő feladatokat is ellát.
- Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
- földhivatali feladatok
- családtámogatási feladatok
- lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatok
4.)Sárospataki Járási Hivatal
A fenti feladatok mellett a következő feladatokat is ellát.
- élelmiszerlánc- biztonsági- és állategészségügyi feladatok
- építésügyi feladatok
5.)Ózdi Járási Hivatal
A fenti feladatok mellett a következő feladatokat is ellát.
- Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
- földhivatali feladatok
- családtámogatási feladatok
- lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos feladatok
- nyugdíjbiztosítási feladatok- építésügyi feladatok
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- okmányirodai feladatok
6.)Kazincbarcikai Járási Hivatal
A fenti feladatok mellett a következő feladatokat is ellát.
- Nemzeti Energetikusi Hálózattal kapcsolatos feladatok
- okmányirodai feladatok
7.) Mezőkövesdi Járási Hivatal, Encsi Járási Hivatal, Edelényi Járási Hivatal
A fenti feladatok mellett a következő feladatokat is ellát.
- élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatok
- földhivatali feladatok
- népegészségügyi feladatok
8.) Szerencsi Járási Hivatal
A fenti feladatok mellet földhivatali és népegészségügyi feladatokat is ellát.
9.)Tiszaújvárosi Járási Hivatal
A fenti feladatok mellett földhivatali feladatokat is ellát.

A járási vezetők telefonos elérhetőségét a következő táblázat tartalmazza:

Járási Hivatalok

Munkakör

Vezető neve

Telefonos
elérhetőség

Cigándi járás

Járási Hivatalvezető

Stumpf Attila Gábor

47/795-073

Edelényi járás

Járási Hivatalvezető

Dr. Hudák Zita

48/795-090

Encsi járás

Járási Hivatalvezető

dr. Ódor Ferenc

46/795-665

Gönci járás

Járási Hivatalvezető

Tóthné Kotány Beáta

46/795-688

Kazincbarcikai járás

Járási Hivatalvezető

Szaniszló János

48/795-060

Mezőcsáti járás

Járási Hivatalvezető

Gábor Áron

49/795-024

Mezőkövesdi járás

Járási Hivatalvezető

Kerékgyártó László

49/413-233
49/795-000

Miskolci járás

Járási Hivatalvezető

Dr. Stiber Vivien

46/795-656
46/795-600
46/795-655

Ózdi járás

Járási Hivatalvezető

Zsigray Árpád

48/795-026

Putnoki járás

Járási Hivatalvezető

Demjén Zoltán

48/530-058
48/795-040
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Sárospataki járás

Járási Hivatalvezető

Dr. Komáromi Éva

47/795-050

Sátoraljaújhelyi járás

Járási Hivatalvezető

Tóthné dr. Galambos Andrea

47/795-087
47/525-167

Szerencsi járás

Járási Hivatalvezető

Dr. Ináncsi Tünde

47/777-561

Tiszaújvárosi járás

Járási Hivatalvezető

Dr. Ispán Csilla

49/795-244;
49/795-026

Tokaji járás

Járási Hivatalvezető

Dr. Szabó Rita

47/795-030
47/795-021
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1.2.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal organogramja;
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2. Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Kormányhivatal
hatósági
tevékenységével
kapcsolatos
aktuális
információk
2.1. Tájékoztató a három vagy többgyermekes családok lakáscélú
jelzáloghitel- tartozásainak csökkentésére nyújtott támogatásról
A három- vagy többgyermekes családok
lakáscélú

jelzáloghitel-tartozásainak

csökkentéséről szóló 337/2017. (XI. 14.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Jtcsr.)
szerint a harmadik vagy további gyermek
születésére
meghatározott

tekintettel

a

feltételekkel

Jtcsr.-ben
a

központi

költségvetésből vissza nem térítendő állami
támogatás vehető igénybe a Magyarország
területén lévő lakást, lakóházat, tanyát vagy
birtokközpontot

terhelő

forintalapú

lakáscélú jelzáloghitel-tartozás csökkentése érdekében.
A támogatás feltétele az igénylőnek, vagy együttes igénylés esetén az igénylők egyikének 2018.
január 1-jét követően született vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeke, vagy a kérelem
benyújtásának időpontjában a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzata.
A kérelem benyújtásának időpontjában és - a már megszületett gyermekre tekintettel történő igénylés
esetén - a gyermek születésének időpontjában fennálló, fel nem mondott lakáscélú jelzáloghitelszerződés esetén igényelhető a támogatás.
Házastársak és élettársak – abban az esetben is, ha a lakáscélú jelzáloghitel-szerződésnek kizárólag
az egyik fél az alanya − a támogatást kizárólag együttesen igényelhetik. Együttes igénylés esetén az
igénylési feltételeket mindkét igénylőnek teljesítenie kell.
A támogatás iránti kérelem a lakáscélú jelzáloghitellel érintett lakás fekvése szerint illetékes megyei
kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalnál, Pest megye és a főváros területén fekvő
lakáscélú jelzáloghitellel érintett lakás esetén Budapest Főváros Kormányhivatalának XIII. Kerületi
Hivatalánál és a kormányablaknál is benyújtható. Az elsőfokú eljárás illetékmentes.
A kérelem benyújtásához szükséges nyomtatvány, és nyilatkozat megtalálható a kormanyhivatal.hu
honlapon a Lakástámogatás menüpontban a „Nyomtatványok- hozzájárulás támogatás iránti kérelem”
cím alatt. (13. sz. dokumentum)
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A támogatásra való jogosultságot a fentiek szerint illetékes járási (kerületi) hivatal állapítja meg.
Összege a harmadik és minden további gyermek esetén 1.000.000.- (egymillió) forint. Ha a kérelem
benyújtásának időpontjában a lakáscélú jelzáloghitel tőketartozása és annak járulékai összege
alacsonyabb az igénybe vehető támogatás összegénél, az igénylő legfeljebb a tőketartozás és annak
járulékai összegének megfelelő támogatásra jogosult.
A Jtcsr. szerint nem állapítható meg a támogatás:


ha az igénylő büntetőjogi felelősségét a bíróság az új lakások építéséhez, vásárlásához
kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 1. melléklete
szerinti bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen megállapította és a büntetett előélethez
fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól még nem mentesült,



ha az igénylőnek az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása van,



ha a támogatás iránti igényt azon gyermeknek a számításba vételére alapozza az igénylő, akit
a más személy által igényelt támogatásnál már számításba vettek,



ha a Jtcsr. hatálybalépését követően született ugyanazon gyermekre már igénybe vettek
Jtcsr. szerinti támogatást,



ha együttes igénylés esetén az igénylők egyike nem adósa a jelzáloghitel-szerződésnek, az
igénylőn kívül más adós a jelzáloghitel-szerződésben nem szerepelhet.

2.2. Új ellátás került bevezetésre 2018. január 1. napjától a tartós ápolást
végzők időskori támogatására. Kinek, milyen feltételekkel és mekkora
összegben jár?
Tartós ápolást végzők időskori támogatására való jogosultság feltételei
A tartós ápolást végzők időskori támogatására az a Magyarországon élő magyar állampolgár jogosult,
aki öregségi nyugdíjban részesül, és aki a gyermekét az öregségi nyugdíjra való jogosultságot
megelőzően

legalább

20

évig

saját

háztartásában gondozta, és e tevékenység
alapján ápolási díjban részesült, és a 20 éven
belül az ellátás formája legalább 1 évig emelt
összegű, vagy kiemelt ápolási díj volt.
Ha a szülő a gyermekét 20 évig saját
háztartásában

gondozta,

azonban

ezen

időtartam egy részében nem ápolási díjban,
hanem a tartósan beteg vagy fogyatékos
gyermekre

tekintettel

családtámogatási
(gyermekgondozási

folyósított
ellátásban

segélyben

vagy
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gyermeknevelést segítő ellátásban) részesült, a GYES idejét – legfeljebb 10 éves időtartamban –
hozzá lehet számítani a 20 éves gondozási időszakhoz.
Nem jogosult a támogatásra az igénylő:



ha az igénylőre nem terjed ki az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló törvény (továbbiakban:Szt.) hatálya



ha az igénylő részére nem került megállapításra öregségi nyugdíj, illetve ha a részére az
öregségi nyugdíj folyósítás nélkül kerül megállapításra, vagy a részére még csak
nyugdíjelőleg került megállapításra,



ha az igénylő nem rendelkezik a támogatásra való jogosultsághoz szükséges 20 év ápolási
időszak feltételével,



ha az igénylő nem a gyermeke ápolása, hanem más hozzátartozója ápolása céljából részesült
ápolási díjban,



ha az igénylő a jogosultsági időszakon belül - ugyanazon gyermek jogán - nem részesült
legalább 1 évig emelt összegű ápolási díjban vagy kiemelt ápolási díjban.

Az Szt. 42. § (1) bekezdés b) pontja alapján a tartós ápolást végzők időskori támogatására az a
személy is jogosult, akinek az öregségi nyugdíj folyósítása mellett egyidejűleg ápolási díjat is
folyósítanak.
A támogatás iránti kérelem benyújtása
A támogatás megállapítását és folyósítását írásban, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon
kell igényelni.
A

támogatás

iránti

igényt

a

kérelmező

lakóhelye

szerint

illetékes

általános

hatáskörű

nyugdíjmegállapító szerv felé kell benyújtani.
A kérelem elbírálásához szükséges adatokat - a kérelmezőnek az adatlapon tett nyilatkozata alapján
- az általános hatáskörű nyugdíjmegállapító szerv szerzi be.
Azonban a gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében a támogatás iránti igény elbírálásához a
következő okmányok benyújtása vagy beküldése javasolt:


ápolási díjra való jogosultságot megállapító határozat



emelt összegű ápolási díjat, kiemelt ápolási díjat megállapító határozat



gyermekgondozási segélyt vagy gyermeknevelést segítő ellátást megállapító határozat

A támogatás mértéke, folyósítása:
A támogatás havi összege 50 000 forint.
A támogatás a jogosultsági feltételek bekövetkezésének napjától, de legkorábban a kérelem
benyújtását megelőző hatodik hónap első napjától állapítható meg. A támogatás a jogosultság kezdő
hónapjára tekintettel is teljes összegben jár. A már megállapított támogatást a Magyar Államkincstár
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Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgyhóban folyósítja ugyanazon a törzsszámon, amelyen a jogosult
öregségi nyugdíja folyósításra kerül.
Támogatás igénylésének időpontja
Aki a támogatásra való jogosultság feltételeinek 2018. január 1-jén megfelel, a támogatást az öregségi
nyugdíj iránti igény érvényesítésére vonatkozó szabályok szerint, de legkorábban 2018. január 1-jei
időponttól kezdődően kérelmezheti.
Az igénybejelentés időpontja az adatlap benyújtásának vagy postára adásának a napja.

3. Munkaerőpiaci aktuális hírek
3.1. Tájékoztató a GINOP 5 munkaerőpiaci programokról
A GINOP 5 munkaerő-piaci programokat a 2015-2021 időszakban a Nemzetgazdasági
Minisztérium vezetése mellett a megyei kormányhivatalok konzorciumban valósítják meg uniós és
nemzeti társfinanszírozás által biztosított összegből.
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a teljes időszak alatt a GINOP 5.2.1 Ifjúsági Garancia
programba összességében 23 876 fő 25 év alatti (15-24 év közötti) fiatal, a GINOP 5.1.1 Út a
munkaerőpiacra programban 23 300 fő 25 év feletti (25-64 év közötti) álláskereső részesíthető
támogatásban.
A GINOP 5.2.1 Ifjúsági Garancia programcélja, hogy a munkaerőpiaci program által nyújtott
segítséggel javuljon a már nem tanuló és nem is dolgozó 25 év alatti fiatalok munkaerőpiaci helyzete,
és megvalósuljon a támogatás nélküli elhelyezkedése. A szakképzetlen fiatalok esetében elsősorban
a gazdaság igényeihez igazodó szakképesítés, a szakképzett fiatalok esetében, pedig a
munkatapasztalat megszerzése, illetve a versenyszférában történő elhelyezkedés a cél.
AGINOP

5.1.1

Út

a

munkaerőpiacra program célja
egyrészt
szervnél

a

foglalkoztatási

nyilvántartottak

és

inaktívak, különösen az alacsony
iskolai

végzettségűek

foglalkoztathatóságának javítása,
nyílt
elhelyezkedésének

munkaerőpiaci
támogatása,

másrészt a közfoglalkoztatásból a
versenyszférába

való

átlépés
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elősegítése azon közfoglalkoztatottak esetében, akik képessé tehetők és készek munkát vállalni a
versenyszférában.
A programokban nyújtható támogatások:


Képzési támogatások (képzés költsége, képzés idejére szóló keresetpótló juttatás, képzéshez
kapcsolódó utazási költség támogatása, egészségügyi alkalmassági vizsgálat)



Elhelyezkedést segítő támogatások (bér-, bérköltség támogatás, munkába járáshoz
kapcsolódó helyközi utazási támogatás)



Lakhatási támogatás



Önfoglalkoztatóvá válás támogatása



Munkaerőpiaci szolgáltatások

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal szervezésében a programokban folyamatosan
indulnak a szakmát, illetve képzettséget adó tanfolyamok. A már piacképes szakképzettséggel
rendelkező álláskeresők és a képzésekről friss szakmával kikerült ügyfelek foglalkoztatásához a
munkaadók bérjellegű támogatások különböző konstrukcióit igényelhetik, melyhez a kérelmeket a
foglalkoztatást megelőzően nyújthatják be a járási hivatalok illetékes foglalkoztatási osztályaihoz.
Az ügyfelek programba vonása a lakóhely szerint illetékes járási hivatalok foglalkoztatási osztályán
történik. Az érdeklődőknek a programokról és az igényelhető támogatásokról a hivatal munkatársai
adnak részletes tájékoztatást. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal járási hivatalainak
címlistája

és

elérhetőségei

megtalálhatók

az

alábbi

honlapokon:

www.kormanyhivatal.hu;

http://borsod-abauj-zemplen.munka.hu
A GINOP 5.2.1 programban igénybe vehető támogatások részletei megtalálhatók még a
www.ifjusagigarancia.gov.huhonlapon is ahol online jelentkezésre is mód nyílik. A program Facebook
oldala a www.facebook.com/Ifjusagi-Garancia, amelyen keresztül információkat, híreket kaphatnak az
érdeklődők.
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Tájékoztató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
programok aktuális munkaerőpiaci programjairól.

3.2.

A TOP munkaerőpiaci programok célja:
A projektek keretében megvalósuló munkaerőpiaci programok célja a paktumok szerinti keresletnek
megfelelő munkaerő biztosítása, az adott térségben munkát vállalni szándékozó, álláskereső
hátrányos helyzetű személyek, inaktívak és közfoglalkoztatottak foglalkoztathatóságának javítása,
nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedésének

támogatása.

A programok hozzájárulnak

a területi

sajátosságokon alapuló fejlettségbeli különbségek mérsékléséhez és a foglalkoztatottsági szint
emeléséhez. A paktumok olyan megyei, helyi foglalkoztatási és gazdasági együttműködések,
amelyek célja a tartós, fenntartható, lehetőleg piaci alapokon működő foglalkoztatás.
Miben különböznek a többi munkaerőpiaci programtól?
Egyértelműen „keresletvezérelt” programok, ami azt jelenti, hogy konzorciumi formában működő
foglalkoztatási paktumok keretében az önkormányzat(ok), illetve az együttműködésbe bevont cégek,
vállalkozások, szervezetek megfogalmazzák a munkaerő-kereslet iránti igényeiket, a kormányhivatal
pedig igyekszik kielégíteni ezeket, biztosítani a munkaerő-kínálatot. Az igények alapján történik a
képzés

és

a

támogatással

való

elhelyezés

azoknál

a

vállalkozásoknál,

amelyek

jelzik

munkaerőigényüket. A kormányhivatal, a TOP projekteken keresztül, célzottan tudja az elsődleges
munkaerőpiacra segíteni az álláskeresőket. A paktumonként létrehozott konzorciumokban a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal a szakmai feladatok ellátásáért felelős. A programokkal a
hátrányos helyzetű személyek munkaerőpiaci esélyeinek növelését tűztük ki célul.
A célcsoport tagok részére nyújtható támogatások:


Képzés támogatása (képzési költség, képzés idejére szóló keresetpótló juttatás, képzéshez
kapcsolódó utazási költség támogatása, képzés egészségügyi alkalmassági vizsgálat)



Elhelyezkedést

segítő

támogatások

(bér-,bérköltség-támogatás,

munkába

járáshoz

kapcsolódó helyközi utazási
támogatás)


Lakhatási támogatás.



Önfoglalkoztatóvá

válás

támogatása


Munkaerő-piaci
szolgáltatások
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A programok keretében támogatásban részesíthetők száma Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
A TOP-5.1.2-15 „Helyi foglalkoztatási együttműködések” keretein belül 11 helyi paktum működik a
megyében, és összesen 3530 fő programba vonására van lehetőség. A TOP-5.1.1-15 „Megyei szintű
foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” további 1500
ügyfélnek nyújt támogatási lehetőséget. TOP-6.8.2-15/2015 „Helyi foglalkoztatási együttműködések a
megyei jogú város területén és várostérségében” 2014 fő a miskolci lakos számára kínálja a
programelemeket.
A megyei paktumban eddig 158 fő, a Miskolc Megyei Jogú Város paktumprogramjában 78 fő, a helyi
paktumokban pedig összesen 265 ügyfél részesült munkaerő-piaci szolgáltatásban és valamilyen
támogatott programelemben.
A programokról további információ található a http://borsod-abauj-zemplen.munka.hu, és a
https://www.bazpaktum.hu/honlapokon.

4. Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Kormányhivatali
beruházásokkal, pályázatokkal kapcsolatos információk
4.1. Mezőkövesdi Közigazgatási Centrum, mint kiemelt projekt bemutatása
Ügyintézés egy helyen, XXI. századi
körülmények között - új épületbe költözik
a

Mezőkövesdi

Járási

Hivatal.

A

költségekre mintegy 1.7 milliárd forint
egyedi

támogatást

Magyarország

biztosított

Kormánya.

A

Mezőkövesd, Rákóczi út 4. szám alatt,
az autóbusz állomás mellett található
háromszintes létesítmény a Mezőkövesdi
Járási Hivatal mind a hét szervezeti
egységének otthont ad. Az ügyfelek a
jövőben

így

egy,

követelményeknek

a

XXI.

századi

megfelelő

helyen

intézhetik ügyeiket. A földszinten a Kormányablak, valamint a Hatósági, Földhivatali és Foglalkoztatási
Osztályok ügyfélszolgálatai kaptak helyet, de itt találjuk a Népegészségügy és Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi Osztály ügyfélfogadó irodáit is. Az első és második emeleten
adminisztratív irodák, közösségi helyiségek találhatóak, de itt működik az az operatív iroda is, amely
egy esetleges katasztrófa, vagy védelmi helyzet esetén irányítaná a megelőzési, valamint mentési
munkálatokat. A modern egyben elegáns megjelenésű Közigazgatási Centrum minden bizonnyal új
színfoltja lesz Matyóföldnek.
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4.2. Kormányablakok fejlesztésével kapcsolatos aktuális információk.

A területi közigazgatás

fejlesztésének

célkitűzése az ügyfélbarát szolgáltató közigazgatás

megteremtése, a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása. A megvalósítás egyik
legfőbb eszköze a kormányablak hálózat kiépítése és működtetése, valamint a szolgáltatási színvonal
folyamatos fejlesztése.

A

hálózat

fejlesztésének

keretében 2018. március 14.
napján átadták a Kazincbarcikai
Járási
működő

Hivatal

keretein

belül

Sajószentpéteri

Kormányablakot, amely immár
huszadik a megyében.

A fenti célkitűzések elérése érdekében a felsőzsolcai okmányiroda is kormányablakká alakult, így
megyénkben már 21 integrált ügyfélszolgálat működik, ahol az ügyfelek több mint 1500 ügykörben
intézhetik ügyeiket.
A Felsőzsolcai Kormányablak projekt 2017. november 1.
és 2018. március 30. közötti időszakban valósul meg. A
kormányablak átadási ünnepség 2018. március 20.
napján volt.
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5. Ellenőrzések, vizsgálatok, adatszolgáltatások
5.1. Tájékoztató a hulladékgazdálkodással,
védelemmel kapcsolatos adatszolgáltatásokról.
Az

adatszolgáltatásra

környezetvédelmi

kötelezett

gazdálkodó

adatszolgáltatásokat

és

szervezeteknek,

elektronikus

úton

a

levegőtisztaság-

egyéni

kell

vállalkozóknak

teljesíteni

egy

a

központi

számítógépes adatbázisba – Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR) – való
feltöltéssel az Általános Nyomtatványkitöltő program (ÁNYK) segítségével.

o

Hulladékgazdálkodási adatszolgáltatás (E-HIR)

A hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek előírásait a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV.

törvény,

valamint

a

hulladékkal

kapcsolatos

nyilvántartási

és

adatszolgáltatási

kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Kormányrendelet tartalmazza.
A rendelet alapján adatszolgáltatásra kötelezett:


a hulladék termelője (ha a telephelyén a

tárgyévben

képződött

és

birtokolt

hulladék

összes

mennyisége meghaladja a rendeletben meghatározott
küszöbértékeket),


a hulladék gyűjtője, kereskedője, kezelője,

hulladéklerakók üzemeltetője, utógondozója.
Határidő:

o

kereskedelemre

és

kezelésre

történő

Negyedévente: a veszélyes hulladék gyűjtésre,
átvételéről

kötelezettek

negyedévente

a

tárgynegyedévet követő 30. napig szolgáltatnak adatot.


Évente: Az adatszolgáltatásra kötelezett hulladéktermelő a képződött hulladékáról, a gyűjtő,
a kereskedő és a hulladékkezelő a nem veszélyes hulladék gyűjtéséről, kereskedelemre és
kezelésre történő átvételéről, ill. a tevékenysége során képződött hulladékáról évente a
tárgyévet követő év március 1. napjáig nyújtja be adatszolgáltatását.

Levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatás (LAIR)
Az adatszolgáltatásra kötelezettek körét és az adatszolgáltatás tartalmi követelményeit a levegő
védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet írja elő.
A rendelet alapján adatszolgáltatásra kötelezett:
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az engedélyköteles légszennyező pont- és
diffúz forrás üzemeltetője,



a 166/2006/EK Európai Parlamenti és
Tanácsi rendelet (E-PRTR) I. melléklete
szerinti légszennyező pont- és diffúz forrás
üzemeltetője.
Határidő:



Alapbejelentés (LAL lap): a légszennyező
forrás

működési

engedélykérelmének

benyújtásával egyidejűleg, vagy legkésőbb
a

tevékenység

megkezdése

előtt

kell

benyújtani.


Éves levegőtisztaság-védelmi jelentés
(LM lap): az adatszolgáltatásra köteles légszennyező forrás üzemeltetője a tárgyévet követő
év március 31-ig szolgáltat adatot.



Változás jelentés: alapbejelentésben bekövetkező változásokat – beleértve a tevékenység
megszüntetését is – a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül kell jelenteni.

Az elektronikus adatszolgáltatással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók – kinek kell adatot
szolgáltatni, az adatszolgáltatások lépései, az elektronikus adatszolgáltatások benyújtásának
technikai és adminisztratív feltételei, valamint az adatszolgáltatások elektronikus űrlapjai –
megtalálhatóak a web.okir.hu/hu/ internetes oldalon.

5.2. Kötelező legkisebb munkabér (minimálbér)
bérminimummal kapcsolatos aktuális ellenőrzések.

és

a

garantált

Munkavállalói oldalról a munkaviszony legfontosabb eleme a munkabér megfizetése. A munkavállalók
érdekeinek védelmét a munkabérrel összefüggésben számos kötelező jogszabályi rendelkezés
biztosítja. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 136. § (1) bekezdése alapján
alapbérként legalább a kötelező legkisebb munkabért kell meghatározni. A kötelező legkisebb
munkabér és a garantált bérminimum összegét és hatályát törvényi felhatalmazás alapján a Kormány
rendeletben

állapítja

meg.

A

kötelező

legkisebb

munkabér

és

a

garantált

bérminimum

megállapításáról szóló 430/2016. (XII. 15.) Kormányrendelet 2017. évtől két lépcsőben emelte a
minimálbér és a garantált bérminimum összegét. A 2017. évi szabályozáshoz képest 2018. január 1jétől a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező
legkisebb összege havibér alkalmazása esetén 127 500 Ft-ról 138 000 Ft-ra, a legalább középfokú
iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott
munkavállaló garantált bérminimuma havibérként 161 000 Ft-ról 180 500 Ft-ra emelkedett.

20

2018.
I.
szám
HÍRLEVÉL

A munkaügyi hatóság az ellenőrzései során kiemelt figyelmet fordít a munkavállalók minimálbérhez,
illetve garantált bérhez fűződő jogainak érvényesülésére. A munkaügyi hatóság a munkabér
összegével kapcsolatos tárgykörökben egyrészt a hatályos rendelkezések megtartását ellenőrzi,
másrészt eljárásával elő is kívánja segíteni a szabályozás végrehajtását.
A munkaügyi hatóság által folytatott hatósági ellenőrzések 2018. évi tapasztalatai alapján elmondható,
hogy a munkáltatók jelentős része betartja a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum
összegével kapcsolatos rendelkezéseket. Egyes esetekben a hatóság hiányosságokat, hibás
gyakorlatokat is feltárt, melyeket a hatósági intézkedéseket követően a munkáltató megszüntetett a
jogszabályban a meghatározott bérek megfizetésével. Leggyakrabban egyszerűsített foglalkoztatás
keretében alkalmazott munkavállalókat érintően fordult elő a minimálbér, vagy a garantált bérminimum
hibás megállapítása.
Tekintettel arra, hogy a garantált bérminimum megfizetésével összefüggő szabálytalanságnál gyakran
közrejátszik a munkáltatók tájékozatlansága, vagy a jogszabályok téves értelmezése is, a munkaügyi
hatóság ezen tárgykörben is végez felvilágosító tevékenységet a jogkövető magatartás elősegítse
céljából.

6. Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Kormányhivatal
működésével összefüggő aktuális információk
6.1. Kormányablakok 2018. április 6. és 2018. április 8. napja közötti nyitva
tartása
Tájékoztatjuk

Tisztelt

Ügyfeleinket,

hogy

a

Borsod-Abaúj-Zemplén

megyében

működő

kormányablakok az országgyűlési képviselők általános országos választásával összefüggésben 2018.
április 6. napja (péntek) és 2018. április 8. napja (vasárnap) közötti időszakban 7:00 – 19:00 óráig
tartanak nyitva a személyazonosításra alkalmas okmányok megújítására, kiváltására, cseréjére és
pótlására irányuló ügyintézés érdekében.

6.2. Közigazgatási vizsgákhoz kapcsolódó vizsganaptár.
2018. év I. félévi közigazgatási szakvizsga időszak ütemezése:


Vizsgaidőszak meghirdetése a Probono felületen:

2018. február 1.



Jelentkezési határidő:

2018. február 28.



Kötelező tárgyi konzultációk:

2018. március 19-26.



Választott tárgyi konzultációk:

2018. április 4-5.
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Kötelező tárgyi vizsgák:

2018. április 16-19.



Választott tárgyi vizsgák:

2018. május 7-10.

A közigazgatási szakvizsgára jelentkezés a Probono felületen keresztül a szakvizsga képzési referens
által történő egyéni éves továbbképzési tervekben való szerepeltetésével történik. Ezt követően
jelentkeztetheti a képzési referens a szakvizsgázót az aktuális vizsgaidőszakra. A sikeres jelentkezést
– az egyéni tervben való rögzítést és a vizsgaidőszakhoz történő hozzárendelést – követően a
Probono rendszer értesítést küld a tisztviselő és a képzési referens részére.
A közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendeletre tekintettel a jelentkezési lap
papír alapon történő benyújtása 2016. június 1. napját követően nem szükséges.
A közigazgatási szakvizsga tananyaga és követelményrendszere az alábbi linken érhető el:
https://vtkk.uni-nke.hu/kozigazgatasi-vizsgak/kozigazgatasi-szakvizsga/tananyag-eskovetelmenyrendszer
Közigazgatási alapvizsga - 2018. I. félév
Konzultációs időpontok:
 2018. február 26-27-28.
 2018. március 26-27-28.
 2018. április 23-24-25.
Vizsga időpontok:
 2018. február 23.
 2018. március 9.
 2018. március 23.
 2018. április 6.
 2018. április 13.
 2018. április 20.
 2018. május 4.
 2018. május 11.
 2018. május 18.
A közigazgatási alapvizsga konzultáció és vizsga szervezése a Probono rendszerben történik. A
hatályos tananyag és követelményrendszer az alábbi linken érhető el: https://vtkk.uninke.hu/kozigazgatasi-vizsgak/kozigazgatasi-alapvizsga/tananyag-es-kovetelmenyrendszer

22

