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Tisztelt Partnereink! Tisztelt Kollégák! Kedves Olvasók! 

 

 

A Kormány reformtörekvéseinek köszönhetően az utóbbi években jelentős mértékű 

változás tapasztalható a közigazgatásban. Minden intézkedés a gyors, hatékony és 

ügyfélbarát közigazgatás, ezáltal a szolgáltató állam megteremtését szolgálja. Az új típusú 

szemlélet együttműködő partnerként segítő kezet nyújt az ügyfeleknek ügyeik intézése 

során, az állampolgárok már nem csupán „elszenvedői” a változásoknak, hiszen a 

Kormány a lakosság és a közigazgatási szakemberekkel folytatott folyamatos konzultáció 

eredményeinek figyelembevételével kívánja megvalósítani célkitűzéseit.   

 

A közigazgatás reformjának szerves részét képezi az állami rezsicsökkentés, a 

közigazgatási eljárások egyszerűsítése, ezáltal az állampolgárok és a vállalkozások széles 

körét terhelő fizetési kötelezettségek enyhítése. A 2015. évben, a nemzeti konzultáció első 

fordulójában az állampolgárok közel 400 ezer kérdőívet töltöttek ki, így javaslataik alapján 

több mint 20 hatósági eljárás díja került megszüntetésre, ami mintegy 10 milliárd forintos 

megtakarítást eredményez az idei évben.   

 

A 2015. évi konzultáció eredményeire való tekintettel, az állami rezsicsökkentés és a 

közigazgatási bürokráciacsökkentés újabb fordulójában a Kormány ismét számít a 

lakosság aktív részvételére. 2016. július 11. és augusztus 19. között, a 

kormányhivatalokban, kormányablakokban és járási hivatalokban papír alapon, vagy a 

www.kormanyhivatal.hu „Állami rezsicsökkentés” címszó alatt elérhető elektronikus kérdőív 

segítségével ismét lehetőség nyílik arra, hogy az állampolgárok véleményükkel, 

javaslataikkal segítség a Kormány munkáját.  

 

A Hírlevél most megjelenő számában összeállított tudásanyaggal továbbra is az a célunk, 

hogy segítséget nyújtsunk az állampolgároknak, és támogassuk a szakmai szervezetek 

munkáját. Kérem, hogy látogassák rendszeresen honlapunkat is, és természetesen 

készséggel állunk rendelkezésükre.   

 

További sikeres munkát kívánok!  

 

  

 

 Dr. Horváth Kálmán 

 kormánymegbízott 

http://www.kormanyhivatal.hu/


 

A hivatalból indított adategyeztetési eljárás célja és eredménye 

Az egyeztetési eljárás legfontosabb célja, hogy a leendő nyugdíjasok a nyugdíjbiztosítási 

nyilvántartásban szereplő biztosítási jogviszonyaikról, a megszerzett és a nyugdíjnál figyelembe 

vehető kereseteikről, aktív korban – a nyugdíjigény bejelentése előtt – tájékoztatást kapjanak. 

Az eljárás célja továbbá, hogy az ügyfél jelzése alapján a nyugdíjnyilvántartásban nem, vagy 

hibásan szereplő, illetve hiányzó adatok minél hamarabb beszerzésre, kiegészítésre, a téves 

adatok javításra, törlésre kerülhessenek, és a nyugdíjbiztosítás nyilvántartása kizárólag az ügyfél 

által ismert és vele egyeztetett adatokat tartalmazza. 

Az adategyeztetés eredményeként - a nyugdíjbiztosítási nyilvántartásban szereplő teljes körű és 

egyeztetett adatok birtokában - a nyugdíj elbírálásának folyamata gyorsabbá válik, a nyugdíjak 

megállapítására és folyósítására hamarabb kerülhet majd sor. 

A hivatalból indított adategyeztetési eljárás jogszabályi  háttere 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény – 2013. január 1-jétől 

hatályos – 96/B. – 96/E.§-ai alapján a megyei és fővárosi kormányhivatalok nyugdíjbiztosítási 

szakterületének a nyugdíjbiztosítás nyilvántartásában rögzített, a biztosítási jogviszonyokra, 

keresetekre vonatkozó adatokat egyeztetniük kell a biztosítottakkal, leendő nyugdíjigénylőkkel. A 

biztosítási jogviszonyokra, keresetekre vonatkozó adatokat a munkáltatók, foglalkoztatók küldték 

be a mindenkor előírt jogszabályok alapján. 

A hivatalból indított adategyeztetési eljárás ütemezése 

Az egyeztetési eljárás ütemezetten történik. Az első ütemben az egyeztetésre a jelenleg hatályos 

jogszabályok szerint az 1955. és 1959. között született biztosítottak, volt biztosítottak esetében 

kerül sor. Az egyeztetési eljárást ezen korosztályok tekintetében 2016. december 31-ig kell 

megindítani. Az ütemezés alapján először az 1955-ben, majd sorban az 1956-ban, 1957-ben, 

1958-ban, és végül az 1959-ben születettek részére kezdődik el a hivatalbóli eljárás. A 

korosztályon belül TAJ szám sorrendben történik a Tájékoztató levelek, illetve a kimutatások 

kiküldése az ügyfél részére. 

Az 1960. évben vagy azt követően született biztosítottak, volt biztosítottak esetében 2017. január 

1-jétől kezdődően, szintén ütemezetten, ötéves korcsoportonként kell az egyeztetési eljárást 

hivatalból megindítani. 

Nem kell az egyeztetési eljárást hivatalból megindítani 

 az 1955 előtt születettek esetében, vagy 



 

 ha az ügyfél szolgálati idejét 2009. december 31-ét követően határozattal megállapították, vagy 

az ügyfél részére saját jogú nyugdíjat, korhatár előtti öregségi nyugdíjat, korhatár előtti ellátást, 

szolgálati járandóságot, átmeneti bányászjáradékot, balett-művészeti életjáradékot vagy más, 

szolgálati idő alapján kiszámított ellátást állapítottak meg, illetve ilyen eljárás folyamatban van, 

 ha az egyeztetési eljárást már kérelemre megindították. 

Az adategyeztetési eljárás folyamata 

Az eljárást a lakóhely szerint illetékes fővárosi/megyei kormányhivatal nyugdíjbiztosítási 

szakterülete folytatja le.  Az egyeztetési eljárás hagyományos eljárás keretében indul. Minden 

érintett postán kap egy Tájékoztató levelet, amely tájékoztatást ad 

 az egyeztetés céljáról, 

 az eljárás menetéről, 

 a nyilvántartásból alapesetben hiányzó, szolgálati időnek minősülő időszakokról 

(szakmunkástanulói idő, katonaidő stb.) és azok igazolásának módjáról, 

 az elektronikus ügyintézés lehetőségéről és annak igénybe vételi módjáról, továbbá 

 a Call Center szolgáltatásról és 

 az online időpontfoglaló alkalmazásról. 

A hivatalból induló adategyeztetési eljárásban lehetőség van elektronikus ügyintézésre is. Ezt a 

www.onyf.hu honlapon ügyfélkapus azonosítás után  lehet megtenni a „Nyugdíjbiztosítási 

adategyeztetés” szolgáltatás igénybevételével az „Elektronikus ügyintézésre váltok” gomb 

megnyomásával. Elektronikus ügyintézés esetén  az ügyfél valamennyi adategyeztetéssel 

kapcsolatos dokumentumot elektronikus formában fog megkapni az elektronikus tárhelyére. 

További részletes tájékoztató  a www.onyf.hu honlapon a „Nyugdíjbiztosítási adategyeztetés” 

menüpont alatt ügyfélkapun történő belépést követően „Felhasználói útmutató” címmel található. 

Az egyeztetési eljárás hivatalbóli megindítását követően az eljáró szerv az ügyfél részére az 

eljárás megindításáról szóló végzés mellékleteként egy részletes kimutatást  küld az általa 

nyilvántartott biztosításban töltött időszakokról, illetve nők esetében a nők kedvezményes 

nyugdíjára vonatkozó jogosultsági időkről, valamint a korhatár előtti ellátás, az átmeneti 

bányászjáradék és balettművészeti életjáradék igénybevételéhez szükséges, foglalkozáshoz kötött 

kedvezményre jogosító időkről. A kimutatáson szerepelnek továbbá a munkáltató, vagy jogutódja, 

illetve az adatszolgáltatásra kötelezett adatai, az 1987. december 31-ét követő időszakra 

vonatkozó nyugdíjjárulék-köteles kereseti és jövedelemi adatok, továbbá az erre az időszakra 

vonatkozóan levont nyugdíjjárulék adatok és egyéb, a jelenlegi nyugdíj szabályok szempontjából 

fontos adatok. Tekintettel arra, hogy az adategyeztetés a korabeli papíralapú adatok feldolgozása 

alapján történik, amelyeken sok esetben olvashatatlan a foglalkoztató, illetve a foglalkoztató és az 

adatszolgáltató személye nem azonos, és a nyugdíjbiztosítási hatósági nyilvántartásba az 

adatszolgáltatást ténylegesen teljesítő szervezet neve kerül bejegyzésre, ezek az adatok sok 

esetben eltérőek lehetnek az ügyfél rendelkezésére álló dokumentumok adataitól. A munkáltató 

feltüntetését a kimutatáson jogszabály írja elő, ez az információ azonban a nyugdíj megállapítása 

során relevanciával nem rendelkezik, a nyugdíj megállapításának folyamatát, illetve az ellátás 

összegét nem befolyásolja. 

http://www.onyf.hu/


 

Amennyiben a megküldött kimutatással kapcsolatban az ügyfélnek érdemi észrevétele van, (pl.: a 

kimutatás nem tartalmaz minden időszakot, amelyet biztosításban töltött, stb.), akkor azt az e célra 

rendszeresített ún. Elfogadó/észrevételező nyilatkozaton jelezheti. 

A kitölthető nyilatkozat papír alapú ügyintézés esetén a kimutatással egyidejűleg megküldésre 

kerül. A nyilatkozathoz mellékelni kell azokat az eredeti dokumentumokat (pl. munkakönyv, 

leckekönyv, katonakönyv stb.), amelyek alátámasztják észrevételeit. 

Elektronikus kapcsolattartás esetén a honlapon található, azonos elnevezésű űrlap beküldésével 

teheti meg észrevételeit. Ennek az űrlapnak a beküldésével egyidejűleg lehetőség van mellékletek 

beküldésére is. 

Az észrevételek megtételére 60 nap áll rendelkezésre. 

Az eltérések okait az eljáró szerv az ügyfél által megküldött dokumentumok és saját nyilvántartásai 

alapján megvizsgálja. A felülvizsgálat során az eljáró szerv a tényállás tisztázása érdekében 

foglalkoztatótól vagy más adatszolgáltatásra kötelezettől adatot kérhet, helyszíni szemlét tarthat, 

más bizonyítási eljárást folytathat le, továbbá az állami adóhatóságnál adategyeztetést, illetve 

adóhatósági eljárást kezdeményezhet, majd a megszerzett információkat értékeli és a hitelesnek 

tekinthető adatokról határozatban értesíti az ügyfelet. 

Ha az ügyfél egyetért a kimutatásban foglaltakkal, akkor az Elfogadó/észrevételező nyilatkozat 

beküldésével erről tájékoztathatja az eljáró szervet, amivel meggyorsíthatja a folyamatot, hiszen az 

ügyben – amennyiben a rendelkezésre álló információk alapján további vizsgálat lefolytatása nem 

szükséges - határozat hozható. 

Az eljáró szerv az egyeztetési eljárást határozattal zárja le. A határozatban fel kell tüntetni a 

kimutatásban szereplő adatokat, az azokban végrehajtott adatmódosításokat, illetve az elbírált 

adatmódosítások okát, továbbá az egyeztetési eljárást követően az ügyfélről nyilvántartott 

valamennyi, nyugdíjjogszerzésre vonatkozó adatot. 

Az adategyezetési eljárásnak nem része az állami nyugdíjrendszerbe visszalépett személyek (volt 

magánnyugdíjpénztári tagok) által befizetett magánnyugdíjpénztári tagdíjakról, a 

magánnyugdíjpénztári egyéni számlán felhalmozott összegekről (az ún. hozamgarantált tőke), 

illetve a visszalépő tagi kifizetésekről történő tájékoztatás. A magánnyugdíjpénztár részére 

teljesített befizetések ugyanis a vonatkozó jogszabályok értelmében nem minősültek 

nyugdíjjáruléknak, azok befizetésére vonatkozóan a nyugdíjbiztosítás hatósági nyilvántartása nem 

tartalmaz adatokat, mivel a magánnyugdíjpénztárak részére jogszabály adatszolgáltatási 

kötelezettséget nem írt elő. 

Az adategyeztetési eljárás során kiadott határozat tehát a magánnyugdíjpénztári tagdíjfizetésre 

vonatkozó adatokat nem tartalmazza. 

Annak a ténynek, hogy az igénylő visszalépett az állami nyugdíjrendszerbe, kizárólag a nyugellátás 

megállapítása során van jelentősége. A hatályos jogszabályok értelmében ugyanis amennyiben az 



 

igénylő a nyugdíj megállapításakor magánnyugdíjpénztár tagja, a nyugellátásának csak 

meghatározott százalékát kapja. Ha az igénylő a nyugdíja megállapításakor nem tagja 

magánnyugdíjpénztárnak, úgy - korábbi pénztári tagságától függetlenül - a nyugellátása teljes 

összegére jogosult. Így azok a személyek, akik visszaléptek a társadalombiztosítási 

nyugdíjrendszerbe, későbbi nyugdíjazásukkor a nyugellátásuk teljes összegére lesznek jogosultak. 

Amennyiben a határozatban foglaltakkal esetleg nem ért egyet, akkor fellebbezést nyújthat be a 

döntés ellen az elsőfokú döntést meghozó szervhez, amely beadványát elbírálja és vagy saját 

hatáskörben módosítja, vagy fellebbezésként továbbítja. Ha az újabb határozatban foglaltakkal 

sem ért egyet, akkor lehetősége van a határozat bíróságon történő megtámadására. Az eljárás 

minden szakasza illeték- és költségmentes.  

Az egyeztetési eljárás ügyintézési határideje - az eljáró szerv részéről – 60 nap. Az ügyintézési 

időbe nem számít bele a kivonatnak az ügyfél részére történő megküldésétől az ügyfél 

nyilatkozatáig eltelt idő, illetve amennyiben az ügyfél nyilatkozatot nem tesz, a kivonat 

kézhezvételétől számított 60 napos határidő, a tényállás tisztázásának időtartama, amely az 

adatok közlésére irányuló felhívástól az adatszolgáltatás teljesítéséig tart, illetve az esetlegesen 

lefolytatásra kerülő hatósági ellenőrzés időtartama. 

 
Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Tolna megye területén 2014-ben és 2015-ben több esetben került bejelentésre kéknyelv-betegség 

kitörés. Jelenleg Magyarország egész területe a betegség szempontjából védőkörzetnek minősül. 

A török állategészségügyi hatósággal történő egyeztetések eredményeként a kérődző állatokra 

vonatkozó export szállítások feltételei a vektormentes időszakot (2016.04.21.) követően 

folyamatosan változnak. 

 

Tolna megyéből azonnali vágásra sem gyűjtőállomásról, sem közvetlen származási helyről nem 

indítható szállítmány, hiszen azok a bejelentett kéknyelv kitörések 20 km-es körzetében 

találhatóak. Kivételt képeznek ez alól Dunaföldvár, Madocsa, Bölcske területéről származó kérődző 

állományok. 

 

Hízó- és tenyészállat Tolna megye teljes területéről csak 20 km-es körzeten kívüli gyűjtőn keresztül 

szállítható Törökországba, amennyiben a szükséges vérvizsgálatok kedvező eredménnyel 

elvégzésre kerültek. 



 

Kérődző szállítmányok csak olyan gyűjtőn keresztül szállíthatóak, melyeket kizárólag kérődző 

állatok összeállítására engedélyeztek, és ahol a 60 napos vektorvédelmet biztosították. Az állatok 

vektorok támadása elleni kezelése továbbra is kötelező. Az állatok török jelölését és a záradékolást 

a török és magyar hatósági állatorvosok közösen felügyelik a gyűjtőállomásokon. A hízóállatokat 

kéknyelv ellen vakcinázni szükséges (legalább a szállítást megelőző 60 nappal), valamint 7 

nappal az indulás előtt el kell végezni a kéknyelv betegség kimutatásra irányuló PCR vizsgálatokat. 

A tenyészállatok nem lehetnek vakcinázottak, és csak a 60 napos karantén alatt elvégzett 

negatív BTV szerológiai és 7 nappal az indulás előtt elvégzett negatív PCR vizsgálat birtokában 

szállíthatóak.  Schmallenberg vizsgálatot csak tenyészállat esetén kötelező elvégezni és a 

nyilatkozatot is ki kell tölteni. 

 

Az állategészségügyi bizonyítvány kiállítását követően legfeljebb 48 órával a szállítmánynak el kell 

indulni. A nagy melegben történő szállítás fokozottan megterheli az állatok szervezetét. Az 

állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelméről szóló 1/2005/EK rendelet 

előírásainak történő megfelelés, illetve a magas hőmérséklet veszélyeinek csökkentése érdekében 

az állatszállítóknak óvintézkedéseket kell betartaniuk.  

 

A török hatóság által visszautasított szállítmány származási helyre történő visszafogadására 

semmilyen esetben sincs lehetőség a dél-európai bőrcsomósodáskór járványhelyzetre tekintettel.  

Szállítás feltételeiről további információ az Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi 

Főosztálytól kérhető az alábbi elérhetőségeken: 74/529-080, tolna-elemiszer@nebih.gov.hu  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály 
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A Magyar Közlöny 2016. évi 88. számában megjelent a Magyarország 2017. évi központi 

költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: Törvény), mely 

módosította a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvényt. 

 

A Törvény 81. § (2) bekezdése értelmében a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (3) 

bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(3) A települési önkormányzat a közterületek 

filmforgatási célú használatát legfeljebb a 3. mellékletnek megfelelő mértékben meghatározott díj 

ellenében biztosíthatja. A naptári napon legfeljebb hat órával átnyúló éjszakai forgatások esetében 

a töredéknapra a 3. mellékletben meghatározott összegeket kell alkalmazni. A közterület 

használatáért megállapított díj a tulajdonosi joggyakorlót illeti meg. A 3. melléklet szerinti 

legmagasabb díjak évente a tárgyévet megelőző második évre közzétett éves fogyasztói árindexek 

szorzatával növelt mértékben emelkednek. A 3. melléklet e bekezdés szerinti módosított díjtételeit 

az MNF és a saját honlappal rendelkező települési önkormányzat az adott év elején honlapján 

közzéteszi.” A Törvény 1. melléklete tartalmazza a módosított 3. számú mellékletet. 

 

A Törvény 83. § (2) bekezdése értelmében a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény V. Fejezet 1. 

alcíme a következő 36/I. §-sal egészül ki: „36/I. § Az MNF és a saját honlappal rendelkező 

települési önkormányzat köteles a Magyarország 2017. évi központi költségvetésének 

megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvénnyel megállapított 34. § (3) bekezdése szerinti 

díjtételeit – az e törvényben meghatározott közzétételi kötelezettségen túl – 2016. szeptember 30. 

napjáig a honlapján közzétenni. A települési önkormányzatok 2016. szeptember 30. napjáig 

kötelesek a 34. § (5) bekezdése szerinti rendeleteiket e törvénynek a Magyarország 2017. évi 

központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2016. évi LXVII. törvénnyel módosított 

rendelkezéseivel összhangba hozni.” 

 

A Törvény 237. § (2) bekezdése értelmében, a 83. § a kihirdetését követő harmincadik napon lép 

hatályba. 

 

Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály 

 
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 2016. június 16-tól, 2016. július 1-jétől, 

2016. augusztus 1-jétől, valamint 2016. szeptember 1-jétől is módosul. Az átmeneti rendelkezések 

fokozott figyelemmel követése indokolt, különös tekintettel a 216., 218. és 221. §-okra. A helyi 



 

adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 2016. július 1-jétől, a gépjárműadóról szóló 1991. évi 

LXXXII. törvény (Gjt.) 2016. június 16-tól és 2016. július 1-jétől változik. 

A helyi iparűzési adóra vonatkozóan a Htv. 52. § 51. pontja új jogdíjfogalmat vezet be 2016. július 

1-jétől, amely összhangot teremt a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. 

törvénnyel (Tao.). [Htv. 51/B. § (2)-(3)] Pontosításra került a mentes adóalaprész a 

foglalkoztatottak számának növekedéséhez kötődő mentesség vonatkozásában (Htv. 39/D. §), 

továbbá a KATA egyszerűsített adóalap-megállapításból való kilépés. [Htv. 39/B. § (9)] 

 

Gépjárműadót érintő változás, hogy gépjárműfoglalás esetén lehetősége van az adóhatóságnak 

tárgykörözést elrendelő határozatot kiadni, és így a rendőri szervet bevonni a lefoglalt, de nem 

fellelhető gépjármű előkerítésére. [Art. 154. § (3)] 

 

A végrehajtás szabályaiban jelentős a változás 2016. július 1-jétől. A végrehajtási költségátalány a 

jövőben végrehajtható okirat alapján végrehajtható, nem kell döntést hozni, így az esedékesség 

nem válik el a főkövetelés esedékességétől. [Art. 145. § (3)] Biztosítási intézkedés 

adóvisszatérítésre is vezethető. [Art. 149. § (5a)] A végrehajtható okirat alapján foganatosított ingó-

, ingatlan-, illetve követelésfoglalás hatályát az adóhatóság kiterjesztheti a foglalást követően 

végrehajthatóvá vált tartozásokra, költségekre is. [Art. 150. § (2)] Az önkormányzati adóhatóság 

havonta, a hónapot követő hó 15. napjáig keresheti meg az állami adó- és vámhatóságot a 

legalább – az eddigi 10 000 forinttal ellentétben – 50 000 forintot elérő tartozás végrehajtása 

céljából. [161/A. § (2)] Az adótartozás végrehajtásának elévülése jelentősen megváltozik: az 

adótartozás végrehajtásához való jog az esedékesség naptári évének az utolsó napjától számított 

4 év elteltével évül el – az eddigi 5 évvel szemben. [Art. 164. § (6)] 

 

Az adók módjára behajtandó köztartozásra a végrehajtási eljárás szabályait kell alkalmazni 

azzal, hogy az állami adó- és vámhatóság 200 000 forintot nem meghaladó köztartozás esetén 

kizárólag hatósági átutalási megbízást, illetve munkabérletiltást foganatosít a tartozás behajtása 

érdekében. Ha a 200 000 Ft-ot nem meghaladó köztartozás mellett az adózót adótartozás is 

terheli, az állami adó- és vámhatóság egyéb végrehajtási cselekményeket is foganatosíthat. Ha az 

eljárás során a jelzálogjog bejegyzését követően egyéb végrehajtási cselekmény foganatosításától 

eredmény nem várható, az adóhatóság a jelzálogjog fenntartása mellett a 161. § (5) bekezdésében 

írtak szerint jár el. [Art. 161. § (8)] 

 

A fizetési könnyítést illetően nem lesz különbség magánszemély esedékesség előtt benyújtott 

kérelme kapcsán. [Art. 133. § (5) és (6)] A vállalkozási tevékenységet nem folytató, általános 

forgalmi adó fizetésére nem kötelezett magánszemély kérelmére az adóhatóság az általa 

nyilvántartott, legfeljebb 200 000 forint összegű adótartozásra évente egy alkalommal legfeljebb 6 

havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez; ha az adózó az engedélyezett részletfizetés 

esetében az esedékes részlet befizetését nem teljesíti, a részletfizetési kedvezmény érvényét 

veszti, és a tartozás egy összegben esedékessé válik. Ez esetben az adóhatóság a fennmaradó 

tartozásra az eredeti esedékességtől késedelmi pótlékot számít fel. [Art. 133. § (11)–(12)] Az 

adóhatóság a mérséklést – az adózó teljesítőképességéhez mérten – az adótartozás egy részének 

megfizetéséhez kötheti, ha az adóhatóság a magánszemély kérelme alapján az őt terhelő 

adótartozást, valamint a bírság- vagy pótléktartozást arra tekintettel mérsékeli vagy engedi el, hogy 



 

azok megfizetése az adózó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan 

veszélyezteti. [Art. 134. § (1)] 

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) módosítása nyomán az adózás rendjéről szóló 

törvényben meghatározott felügyeleti intézkedés iránti kérelemért a 29. § (2) bekezdésében 

meghatározott illetéket kell fizetni. [29. § (3)] 

 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 

(Ket.) módosítása miatt az Art. számos rendelkezését is módosítani kellett. A Ket. szerinti függő 

hatályú döntés kizárt az Art. szerinti eljárásban. A Ket.-ből kikerült, ezért az Art. rendelkezik az eljárási 

határidő hosszabbítás lehetőségéről: az eljáró hatóság vezetője egy alkalommal, 30 nappal 

hosszabbíthatja meg a határidőt, amelynek az indokait végzésben meg kell jelölni. Az eljárás 

felfüggesztésének lehetősége a Ket.-ből átkerült az Art.-ba, de csak szűk körben lehetséges. 

 

Az önkormányzati rendeleti kedvezményeknek, mentességeknek normatív szabályokon kell 

alapulniuk, a jegyzőnek nem lehet mérlegelési jogköre. A magánszemély tulajdonában lévő lakás, 

garázs akkor adómentes, ha nem üzleti célt szolgál az építmény. Amennyiben az ingatlan közös 

tulajdonban áll és a magánszemély tulajdonost megilleti a mentesség, a saját tulajdonrésze után 

érvényesítheti a mentességet, a többi résztulajdonos azonban – amennyiben esetükben nem áll 

fenn mentesség – adófizetésre köteles. 

 

A jogszabályok értelmezésével kapcsolatban gyakran felmerülő kérdések tekintetében az 

alábbiakra hívom fel a figyelmet: 

 

A magánszemélyek kommunális adójával kapcsolatos utólagos ellenőrzés során, amennyiben 

megállapítást nyer, hogy a korábbi, elhunyt tulajdonos nem teljesítette adókötelezettségét és 

terhére nem került sor adómegállapításra, az örökös nem tekinthető mögöttes felelősnek a korábbi 

tulajdonos adótartozását illetően. 

 

A települési adót az Art. nem szabályozza, ezért bevezetése esetén önkormányzati rendeletben 

szükséges megalkotni a részletszabályokat. Alanya kizárólag magánszemély lehet. Települési adó 

törvényben szabályozott közteher hatálya alá tartozó adótárgyra – így adómentes tényállásra –, 

továbbá „vállalkozásban használt eszközre” nem terjedhet ki. Termőföld lehet települési adó 

tárgya, azonban ekkor az önkormányzati rendeletben meg kell határozni az alanyi kört: pl. 

mezőgazdasági őstermelő nem lehet az adó alanya. Foglalkozást elősegítő adóelőny nem 

állapítható meg. 

 

Az önkormányzati adóhatóság minden szempontból ellenőrizheti a magánfőzéssel kapcsolatos 

tevékenységet, kivéve a jogszabálysértő értékesítés esetét, amely a nemzeti adó- és vámhivatal 

hatásköre. [a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 

2003. évi CXXVII. törvény (Jöt.) 5. § (2)] Egy háztartáson belül egy magánfőző készülék lehet. A 

magánfőzés szabályait megsértővel szemben szankcióként 200 000 Ft-ig terjedő bírság 

alkalmazható, amennyiben a felszólításban foglaltaknak 15 napon belül nem tesz eleget. Ezt 

követően a lefoglalás és az elkobzás viszont a nemzeti adó- és vámhivatal feladata. Mindezekből 



 

adódóan a nemzeti adó- és vámhivatal és az önkormányzati adóhatóság egymást tájékoztatja. 

(Jöt. 67/A.) 

Az adó- és értékbizonyítványban megállapított becsérték csak az alapeljárásban (pl. hagyatéki 

eljárás, bírósági végrehajtás) vitatható, ellene nincs helye fellebbezésnek. Amennyiben mégis 

fellebbezést nyújtanak be, azt, mint nem jogosulttól származót, el kell utasítani. 

 

Az özvegyi jog az adóalanyiság szempontjából haszonélvezeti jognak minősül, tekintettel arra, 

hogy csak elnevezésében van különbség. 

 

A jegyző a másodfokú adóhatóság döntésével szemben felülvizsgálati kérelem benyújtására nem 

jogosult, mert nem tekinthető ügyfélnek az eljárásban. 

 

Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály 

A nyár folyamán fokozott figyelmet kell fordítani azon munkavállalók egészségének és 

biztonságának védelmére, akik a klímakörnyezet kedvezőtlen hatásai miatt a szokásosnál is 

fokozottabb megterhelésnek és igénybevételnek lehetnek kitéve, különösen a szabadtéri 

munkahelyeken (pl. útépítés, mezőgazdasági munkák, őrző-védő tevékenységek stb.) 

 

A tartós hőség miatt az átlagosnál melegebb időben az egészséges szervezetet is extrém 

igénybevétel érheti, a balesetek, a hőártalmak (napszúrás, hőkimerülés, hőguta) kockázata 

megemelkedik. 

 

A következőket javasoljuk a hőmunka okozta egészségkárosodás megelőzésére. 

 

 A munkavállalók igénye szerinti mennyiségben, a folyadék veszteség pótlására megfelelő 

hőmérsékletű (14-16 °C-os) ivóvizet kell biztosítani a higiénés 

követelmények betartásával. Ösztönözni kell a dolgozókat arra, hogy sok 

vizet fogyasszanak – kb. 15-20 percenként egy pohárnyi hideg ivóvizet 

akkor is, ha nem érzik szomjasnak magukat – és kerüljék a kávé, az 

alkohol, a magas koffein és cukortartalmú italok fogyasztását, amelyek 

dehidratálják a szervezetet. A verejtékezéssel elvesztett ásványi anyagokat 

a munkaközi szünetekben és a pihenőidő alatt kisebb étkezésekkel javasolt 

pótolni. 

 

 Munkaszervezéssel kell biztosítani, hogy a munkavégzés során 

rendszeresen kerüljön pihenőidő beiktatásra. A pihenőidőt lehetőleg a 



 

környezethez képest hűvösebb, árnyékos helyen, megfelelő ülőalkalmatossággal ellátott 

körülmények között töltsék el a dolgozók. 

 

 Figyelni kell a munkavállalók cseréjére is, azaz a munkát úgy kell megszervezni, hogy 

felváltva, rövid ideig tartózkodjanak a tűző napon, illetve a hőség és a napsugárzás 

szempontjából kritikusnak tekinthető napszakban (11-15 óra között) lehetőség szerint 

hűvösebb, árnyékos munkahelyen folyjon a munka. Ahol lehetséges, a szabadtéri 

munkaterületet árnyékolni kell. (pl. sátorlap, ponyva alkalmazásával). 

 

 Segíteni kell a munkavállalókat abban, hogy képesek legyenek 

alkalmazkodni a hőséghez: az intenzív hőség első napjaiban 

lehetőség szerint rövidebb munkaperiódusokat és hosszabb 

munkaközi szüneteket tegyenek számukra lehetővé. Ezt a 

folyamatot javasolt ismételten elölről kezdeni, ha a dolgozó 

szabadságról tér vissza vagy a munkából egyéb okból maradt 

hosszabb-rövidebb ideig távol. 

 

 A munkaidőkeretben (pl. 12 órás beosztásban) dolgozó munkavállalók a hőségriasztás 

időszakában különösen nagy megterhelésnek lehetnek kitéve, amennyiben egymást követő 

napokon kell dolgozniuk és az éjszakai meleg miatt nincs lehetőség a szervezetük 

regenerálódására. Bár konkrét jogszabályi előírás nincs a munkaidőkeretben dolgozó 

munkavállalók esetében – hőségriasztás esetén – a munkaszervezési intézkedésekre, de a 

munkavédelmi hatóság tapasztalatai és a korábbi években előfordult munkavállalói panaszok 

miatt a foglalkozás-egészségügyi szolgálat bevonásával javasolt a hőségriasztás idejére 

munka-pihenési rend átütemezése, gyakoribb és hosszabb pihenőidők beiktatására. 

 

 A dolgozók lehetőség szerint könnyű, világos színű és lazán viselhető ruházatban végezzék 

feladataikat, ha ez nem veszélyezteti a biztonságos munkavégzést. A hőkimerülés, hőguta 

megelőzését egyéb eljárásokkal is javasolt kiegészíteni (pl. a tarkót takaró fejvédő vagy széles 

karimájú, jól szellőző kalap használata, hideg vizes arc-, kézmosással történő hűsítő mosdás). 

 

 A munka jellegére (pl. könnyű-, közepesen nehéz vagy nehéz fizikai munka) és a dolgozók 

általános egészségi állapotára, tapasztalatára is tekintettel kell lenni a védőeszközök 

juttatásakor, amelyhez a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosának véleményét is ki kell 

kérni. Figyelembe kell venni a munka-, védőruházat és egyéb védőeszközök viseléséből adódó 

többletmegterhelést. 

 

 Zárt munkahelyeken az alkalmazott légtechnikai berendezések, klímaberendezések 

hatékonyságáról a megszokottnál gyakrabban kell meggyőződni, ellenőrizni kell – szakember 

bevonásával – a rendeltetésnek megfelelő működőképességüket, gondoskodni kell a 

rendszeres műszaki karbantartásukról, tisztításukról, fertőtlenítésükről. A mesterséges 

szellőztető- és légkondicionáló berendezések nem megfelelő beállítása, működtetése és 

karbantartásának hiánya egészségkárosodások (pl. meghűlés, légúti fertőzés stb.) kiváltó oka 

lehet. 



 

 A munkavédelmi oktatás során a fentiekben felsorolt veszélyforrások és a szükséges 

megelőző intézkedések mellett fel kell készíteni a dolgozókat arra is, hogy felismerjék és 

kezelni tudják a hőség okozta túlzott igénybevétel és a hőguta tüneteit. Fel kell hívni a 

munkavállalók figyelmét, hogy figyeljenek egymásra, bármilyen egészségi állapotukkal 

összefüggő panasz, rosszullét, valamint sérülés esetén a munkát azonnal hagyják abba, és 

igényeljék a munkahelyi elsősegélynyújtást vagy az orvosi ellátást. 

 

 Mindig legyen mobiltelefon a munkaterületen, ha segítséget kell hívni. A munkavállalók közül 

javasolt kijelölni olyan személyt, aki felügyeli a megelőző intézkedések betartását (pl. 

megfelelő folyadékpótlás, hűvösebb, árnyékos területen történő rendszeres pihenés), valamint 

az esetleges panaszok jelentkezését, az elsősegélynyújtás vagy az orvosi ellátás 

szükségességét. 

 

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 elindítja a „Nyári diákmunka” elnevezésű központi munkaerő-

piaci programot. 

 

A program célja a fiatalok korai munkatapasztalathoz juttatása, emellett a munkajövedelem 

szerzés biztosítása és a fiatalkori inaktivitás megelőzése. 

 

A program célcsoportjába azok a fiatalok tartoznak, akik: 

 

 nappali tagozaton tanulnak, 

 a program kezdő időpontjában már betöltötték 16. életévüket, annak befejezésekor 

azonban még nem múltak el 25 évesek, 

 

 közvetítést kérőként kérték nyilvántartásba vételüket, 

 

 foglalkoztatásra irányuló vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek. 

 

 A 2016. június 20-án induló programban a foglalkoztatást biztosító - és így támogatható - 

munkáltató a területi, települési önkormányzat, illetve annak önkormányzati 

alaptevékenységet végző intézménye lehet. 

 



 

 A program keretében legfeljebb 2 hónap időtartamra (2016. július 1. - 2016. augusztus 31.), 

maximum napi 6 órás foglalkoztatás támogatható. A támogatás megállapítása során havi 

munkabérként a szakképzettséget igénylő munkakör esetében 96.750 Ft/fő/hó, szakképzettséget 

nem igénylő munkakör esetében pedig 83.250 Ft/fő/hó összeg adható, amely összegen felül kerül 

megtérítésre a szociális hozzájárulási adó. A napi 6 óránál rövidebb munkaidőben történő 

foglalkoztatás esetén a támogatási összeg arányosan csökken. 

 

 A foglalkoztatónak a tervezett foglalkoztatás kezdetét megelőzően a területileg illetékes járási 

hivatal foglalkoztatási osztályán munkaerőigényt, illetve támogatás iránti kérelmet kell benyújtania. 

A támogatás előfeltétele, hogy a nappali tagozatos diák közvetítést kérőként a lakó,- vagy 

tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán nyilvántartásba vetesse 

magát. Ehhez személyes okmányaival, valamint érvényes diákigazolványával, vagy annak az 

iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonáskor kiadott iskolalátogatási igazolásával kell - 

szintén a munkaviszony kezdete előtt - a járási hivatal foglalkoztatási osztályára befáradnia annak 

érdekében, hogy a programba vonásának előfeltételét jelentő regisztrációja megtörténhessen. 

 

 A program keretében nyújtott támogatások forrását a Nemzetgazdasági Minisztérium biztosítja 

a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprész 2016. évi központi kerete terhére. 

 

 A programmal kapcsolatos bővebb tájékoztatás a területileg illetékes állami foglalkoztatási 

szervként eljáró járási hivatal foglalkoztatási osztályán érhető el. 

 

Foglalkoztatási Főosztály 

Az Ifjúsági Garancia Rendszer a fiatalkori munkanélküliség csökkentését szolgáló uniós 

kezdeményezés, melynek bevezetésével hazánk is vállalta, hogy a 25 év alatti fiataloknak a munka 

illetve tanulás világába történő be- vagy visszajutását konkrét lehetőség felajánlásával garantálja.  

Az Ifjúsági Garancia Rendszer további céljai:  

 

 A fiatalok minél rövidebb időt töltsenek munkanélküliségben, inaktivitásban vagy tanulás nélkül, 

illetve, hogy személyre szabott segítséget kapjanak a munkaerő-piaci helyzetük javításához 

 

 A szakképzetlen fiatalok a gazdaság igényeihez igazodó szakképesítést szerezzenek. 



 

 

 A szakképzett fiatalok esetében a munkatapasztalat megszerzésének és az elhelyezkedés 

elősegítése   

 

Célcsoport:  25 év alatti (15-24 év közötti) sem nem tanuló, sem nem dolgozó fiatalok.  

 

A fiatalok számára országosan egységesen a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai szolgálnak 

az Ifjúsági Garancia Rendszerébe való belépési pontként.  

 

Az Ifjúsági Garancia Rendszer és a keretében megvalósuló munkaerő-piaci programok 

megvalósításánál kiemelt fontosságú a legalább 6 hónapja álláskeresőként nyilvántartott fiatalok 

bevonása, esetükben cél, hogy 6 hónapon belül történjék meg számukra valamilyen konkrét 

lehetőség felajánlása a foglalkoztatásra vagy tanulásra. 

A bevonási feltételeknek a bevonás időpontjában kell fennállnia. 

 

A járási hivatal foglalkoztatási osztálya és a fiatal közös elképzelése alapján kerül sor a 

meghatározott lépéseket tartalmazó Ifjúsági Garancia Megállapodás aláírására, ebben a 

dokumentumban rögzítik az elérendő cél érdekében eltervezetteket és a vállalt kötelezettségeket.  

 

A résztvevő és a járási hivatal foglalkoztatási osztálya, annak érdekében, hogy a fiatalnak tett 

ajánlat megvalósulhasson, s ezáltal a munkaerő-piaci integráció is mihamarabb bekövetkezzen, 

további támogatások és azok megvalósítását elősegítő szolgáltatások igénybe vételében is 

megállapodhatnak. Ezek támogatása a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 

5.2.1-14 keretében lehetséges – annak adott időtartamában és forrásából legfeljebb egy 

alkalommal. A program forrását - csakúgy, mint az ajánlatot előkészítő Ifjúsági Garancia 

Rendszer forrását is - 100%-ban az  Európai Szociális Alap, az Ifjúsági Foglalkoztatási 

Kezdeményezés, valamint a nemzeti források biztosítják. 

 

A munkaadók a foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatásra és bérköltség-támogatási 

konstrukciókra pályázhatnak, amelyhez a kérelmeket a foglalkoztatást megelőzően kell benyújtani 

a járási hivatalok foglalkoztatási osztályaihoz. 

 

A Tolna Megyei Kormányhivatal a célok elérése érdekében a 2015.01.01-2017.12.31 közötti 

időszakban 1.104.000.000 Ft forrással rendelkezik, melynek segítségével legalább 1.110 fő 

támogatását tervezzük. A program jelenlegi szakászába 2016. szeptember 30-ig lehet bevonni a 

fiatalokat. 

 

 

Támogatások köre: 

Képzés 

 

 Képzési költség támogatása 

-  100 %-ban támogatható (képzési költség és vizsgadíj) 

 



 

 Képzés ideje alatti keresetpótló juttatás 

 Képzéshez kapcsolódó helyközi utazás költségtámogatása a lakhely és képzés helyszíne 

között, tömegközlekedési eszközre. 

 

Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás 

 

 legfeljebb 8+4 hónap támogatás 

- 8 hónapig a bruttó bér + szociális hozzájárulási adó 70%-a  

- 4 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettség 

 

Bérköltség támogatás (de minimis támogatások)  

 

 „legfeljebb 90 nap” 

- munkatapasztalat-szerzés, munkakipróbálás céljából (elsősorban legalább 6 hónapja 

álláskeresőknek), illetve képzés utáni szakirányú elhelyezkedéshez nyújtandó bérköltség 

támogatás 

- bruttó bér + szociális hozzájárulási adó 100%-a 

 

 „legfeljebb 6+3 havi” 

- nem alacsony iskolai végzettségű – legalább 6 hónapja álláskereső - fiataloknak 

- 6 hónapig a bruttó bér + szociális hozzájárulási adó 100%-a 

- legfeljebb a minimálbér (garantált bérminimum) másfélszerese és annak szociális hozzájárulási 

adója erejéig 

- 3 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettség 

 

 „legfeljebb 4+2 havi” 

- nem alacsony iskolai végzettségű – kevesebb, mint 6 hónapja álláskereső - fiataloknak 

- 4 hónapig a bruttó bér + szociális hozzájárulási adó 100%-a 

- legfeljebb a minimálbér (garantált bérminimum) másfélszerese és annak szociális hozzájárulási 

adója erejéig 

- 2 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettség 

 

 „legfeljebb 10+5 havi” 

- alacsony iskolai végzettségű fiataloknak 

- 10 hónapig a bruttó bér + szociális hozzájárulási adó 100%-a 

- legfeljebb a minimálbér másfélszerese és annak szociális hozzájárulási adója erejéig 

- 5 hónap továbbfoglalkoztatási kötelezettség 

 

 

Munkába járáshoz kapcsolódó helyközi utazás költségeinek megtérítése 

A résztvevő és az őt foglalkoztató munkaadó részére a támogatott foglalkoztatás teljes időtartama 

alatt egészben vagy részben megtéríthető a munkába járással kapcsolatos utazási költsége.  Az 

utazási költségek támogatásának maximális mértéke a felmerülő utazási költségek 100%-a.  A 

munkaadónak nyújtott támogatás de minimis támogatás. 



 

Vállalkozóvá válás támogatása 

 

 legfeljebb 6 hónap időtartamban a minimálbérnek megfelelő támogatási tartalommal 

 

Kérjük, további kérdéseivel forduljon bizalommal a Foglalkoztatási Főosztály, illetve a járási 

hivatalok foglalkoztatási osztályainak munkatársaihoz. 

 

Elérhetőségeink: 

 

Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály 

7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 

Tel.: (74) 505-672 

Fax.: (74) 311-773 

Email: tolnakh-mk@lab.hu 

  

Bonyhádi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 

 7150 Bonyhád, Szabadság tér 1. 

Tel.: (74) 550-500 

Fax.: (74) 550-251 

Email: TolnaMBonyhadJH-MK@lab.hu  

 

 Dombóvári Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 

 7200 Dombóvár, Jókai Mór u. 16/a. 

Tel.: (74) 566-160 

Fax.: (74) 566-178 

Email: TolnaMDombovarJH-MK@lab.hu 

 

 Paksi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 

 7030 Paks, Dózsa György u. 62. 

Tel.: (75) 511-450 

Fax.: (75) 511-451 

Email: TolnaMPaksJH-MK@lab.hu 

 

Szekszárdi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 

 7100 Szekszárd, Találka tér 4. 

Tel.: (74) 419-811 

Fax.: (74) 419-811 

Email: TolnaMSzekszardJH-MK@lab.hu 

 

 Tamási Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 

 7090 Tamási, Szabadság u. 15. 

Tel.: (74) 471-022 

Fax.: (74) 473-350 

Email: TolnaMTamasiJH-MK@lab.hu     Foglalkoztatási Főosztály 

mailto:TolnaMBonyhadJH-MK@lab.hu
mailto:TolnaMDombovarJH-MK@lab.hu
mailto:TolnaMPaksJH-MK@lab.hu
mailto:TolnaMSzekszardJH-MK@lab.hu
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A Nemzetgazdasági Minisztérium - a 2016. évi ellenőrzési irányelveivel összhangban - a 

munkabérrel kapcsolatos szabályok betartására irányuló munkaügyi célellenőrzést rendelt el.  A 

Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya Munkavédelmi és Munkaügyi Ellenőrzési 

Osztálya ennek megfelelően 2016 márciusában és áprilisában 39 munkáltatónál folytatott le 

munkaügyi ellenőrzést 73 fő munkavállalót bevonva a vizsgálatokba.  

 

A célellenőrzés keretében a vizsgálatok alá vont munkáltatók kétharmada a kereskedelem és 

vendéglátás ágazatokban tevékenykedik, a többiek az építőipar, a vagyonvédelem, a 

mezőgazdaság és az úgynevezett egyéb ágazat területén. Tolna megyében a munkáltatók 

jellemzően – a vagyonvédelmi ágazatban tevékenykedő munkáltatókat kivéve – kis-, illetve 

középvállalkozásnak minősülnek, alacsony foglalkoztatotti létszámmal. 

Az akcióellenőrzés során feltárt jogsértések közül a leggyakrabban előforduló a munkaidő-

beosztás készítésére, közlésére vonatkozó jogszabályi rendelkezés megsértése volt: a hatóság 11 

esetben intézkedett 24 munkavállalót érintően. A feketefoglalkoztatás / bejelentés elmulasztása 

jellemzően az egyszerűsített foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében történő foglalkoztatás 

során fordult elő, 16 fő munkavállaló esetében tapasztaltak ilyen jellegű szabálytalanságot. A 

jogsértés jellemzően csak a munkaügyi ellenőrzés napjára volt megállapítható, s a munkáltatók 

gyakran már a munkaügyi ellenőrzés lefolytatása közben eleget tettek az illetékes elsőfokú állami 

adóhatóság felé fennálló bejelentési kötelezettségüknek. Ezekben az esetekben a hatóság a felek 

közötti jogviszonyt munkaviszony keretében történt foglalkoztatássá minősítette és kötelezte a 

munkáltatót az eszerinti bejelentésre. 

 

6 fő esetében amiatt volt szükség intézkedésre, mert a munkáltatók hiányosan vezették a 

munkaidő-nyilvántartást, sőt olyan is előfordult, hogy a munkáltató egyáltalán nem vezette a 

nyilvántartást. A munkáltatók csak kevés esetben tudják, hogy a nyilvántartási kötelezettség a 

munkáltató feladata, s egyben felelőssége, nem pedig a munkavállalóé. 

Gyakori jogsértés a munkaviszony késedelmes bejelentése is – az ellenőrzés során 3 intézkedés 

történt 7 főt érintően. A szabálytalanság okaként a munkáltatók gyakran jelölték meg a jogviszony 

bejelentéséhez szükséges adatok munkavállalók részéről történő pontatlan, hiányos rendelkezésre 

bocsátását, az adóhatóság informatikai rendszerének leterheltségét. 

A jogsértések körében viszonylag kevés esetben tárták fel a felügyelők a munkabérre vonatkozó 

jogszabályi rendelkezések megsértését (5 munkavállaló esetében). Ezek a jogsértések bérpótlék 

fizetésének elmulasztásában nyilvánultak meg. Munkaszerződés nélkül 2 főt foglalkoztattak. 

A munkaidővel kapcsolatos jogsértések között előfordult a napi munkaidő mértékére vonatkozó 

jogszabályi rendelkezés megsértése, illetve a munkaidőkeret alkalmazásával kapcsolatos 

szabálytalanság is. 

 

 



 

A szabálytalansággal érintett munkáltatók 35%-a a kereskedelmi ágazatból került ki, 32%-a a 

vendéglátásból, az építőipari munkáltatók a 12%-át, az ún. egyéb ágazatban és a 

feldolgozóiparban tevékenykedők, valamint a vagyonvédelmi vállalkozások a 6-6%-át tették ki, míg 

a mezőgazdaság ágazatában 3% volt az érintett munkáltatók aránya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foglalkoztatási Főosztály 

Az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII.28.) Korm.rendelet (továbbiakban Szabs. r.) 

hatályon kívül helyezésével 2012. április 15. napjától megszűnt a munkavédelmi hatóság 

szabálysértési jogköre és ezt követően nem volt lehetőség szankció kiszabására a ténylegesen 

szabályszegő munkavállalóval szemben. Azért, hogy a munkáltató felelősségén túl, a munkavállaló 

kizárólagos szabálytalan munkavégzését a hatóság szankcionálni tudja, a 2016. évi LXXIX. 

törvénnyel módosított 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről (továbbiakban Mvt.) – 2016. 

július 8-i hatállyal - bevezeti a közigazgatási bírság alkalmazásának lehetőségét (Mvt. 82/D. §). Az 

Mvt. 82/D. §-át az egykori Szabs. rendeletben Munkavédelmi szabálysértés, illetve Munkavédelmi 

képviselő akadályoztatása címen szerepelt szabálysértési tényállások alapján alkotta meg a 

törvényhozó. 

 

A közigazgatási bírság kiszabásának tipikus alanya az a munkavállaló, illetve munkavédelmi 

képviselő akadályoztatása esetén az a munkáltatói képviselő lesz, aki az Mvt. 82/D. §-ában foglalt 

munkavédelmi kötelezettséget megszegi (pl.: a munkabalesettel kapcsolatos nyilvántartási, 

kivizsgálási, jegyzőkönyv-készítési és bejelentési kötelezettség nem vagy nem megfelelő módon 

történő teljesítése). 

 

A munkavállaló felelősségének megállapítása, illetve a munkavállaló szankcionálása azonban nem 

zárja ki a munkáltató objektív felelősségét a munkavédelmi bírság alkalmazása vonatkozásában. 



 

 

Kizáró okok a közigazgatási bírság kiszabásánál: 

 

 polgári jog szabályai szerinti cselekvőképesség hiánya,  

 munkáltatói, munkairányítói utasításra cselekszik (pl.: munkáltató utasítására nem veszi fel 

a fejvédő sisakot), 

 munkavédelmi szabályszegést/mulasztást elkövetőnek a kötelezettségszegése látszólagos 

(pl.: kap védősisakot/védőkesztyűt a munkavállaló, de az sérült, hibás). 

 

Elévülés: 

 

Amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik, nem indítható a jogsértés megállapítására és 

bírság kiszabására eljárás, ha  

 a jogsértő magatartásnak a bírság kiszabására jogosult hatóság tudomására jutásától 

számított egy év, vagy  

 az elkövetéstől számított öt év eltelt.  

 Az ötéves határidő kezdő napja 

 az a nap, amikor a jogsértő magatartás megvalósul, 

 jogellenes állapot fenntartása esetén az a nap, amikor ez az állapot megszűnik. 

 

Közigazgatási bírság összege: 

 

Az Mvt. 82/D. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés a közigazgatási bírság felső határát 

500.000,- Ft összegben határozza meg, minimumértéket azonban nem állapít meg. A hatóságnak 

az eset összes körülményeire tekintettel – mérlegelési jogkörében - kell döntenie a bírság 

kiszabásáról és a bírság összegéről. 

 

Foglalkoztatási Főosztály 

 

A Magyar Közlöny 2016. évi 86. számában 2016. június 14-én megjelent az ökológiai gazdálkodás 

folytatására, mint elővásárlási/előhaszonbérleti jogcímre vonatkozó részletszabályok kidolgozása, 

melynek következtében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. 



 
törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. 

törvény (a továbbiakban: Fétv.) a következő 18/A. §-al és 55/A. §-al egészült ki: 

 

,,18/A. § (1) Ha a tulajdonszerzés célja a Földforgalmi törvény 18. § (2) bekezdés b) pontja szerinti 

ökológiai gazdálkodás folytatása, igazolni kell, hogy az elővásárlásra jogosult termelőként az 

ökológiai termelésre utaló kifejezés használatára jogosító ökológiai gazdálkodói tanúsítvánnyal 

rendelkezik. 

(2) A Földforgalmi törvény 18. § (2) bekezdés b) pontja alapján tett, az adás-vételi szerződésre 

vonatkozó elfogadó nyilatkozat akkor vehető figyelembe, ha az elővásárlási joggal érintett földön 

nem áll fenn a föld használatát harmadik személy számára az adás-vételi szerződés megkötését 

követő legalább három évre biztosító földhasználati jogviszony. 

(3) A Földforgalmi törvény 18. § (2) bekezdés b) pontja szerinti ökológiai gazdálkodási célú 

elővásárlási jog gyakorlása során az elővásárlási jog jogosultjának az adás-vételi szerződésben 

vagy az elfogadó nyilatkozatban a jogutódra is kiterjedő hatállyal kötelezettséget kell vállalnia arra, 

hogy az elővásárlási joggal érintett föld teljes területét az azon fennálló földhasználati 

jogviszonynak a nyilatkozat megtételének napján hatályos időtartamát követően, de legfeljebb a 

tulajdonjog megszerzésétől számított 3 éven belül birtokba veszi, továbbá a birtokba lépéstől 

számított tíz évig – ideértve az átállási időszakot is – az elővásárlási joggal érintett föld teljes 

területén a Földforgalmi törvény 13. § (1) bekezdése vagy (2) bekezdésének a) pontja szerint 

ökológiai gazdálkodást fog folytatni. 

(4) A földet a Földforgalmi törvény 18. § (2) bekezdés b) pontja szerinti ökológiai gazdálkodási célú 

elővásárlási jog gyakorlásával megszerző személynek a föld birtokba vételét követően az átállási 

idő lejárta után a mezőgazdasági igazgatási szerv felé igazolnia kell, hogy a teljes terület 

vonatkozásában az ökológiai termelésre utaló kifejezés használatára jogosító termelői ökológiai 

gazdálkodói tanúsítvánnyal rendelkezik. 

(5) Az (1)–(3) bekezdésben foglalt feltételek fennállását a mezőgazdasági igazgatási szerv a 

Földforgalmi törvény 23. §-a szerinti eljárásban vizsgálja. 

 

55/A. § (1) Ha a haszonbérlet célja a Földforgalmi törvény 46. § (3) bekezdés b) pontja szerinti 

ökológiai gazdálkodás folytatása, igazolni kell, hogy az előhaszonbérletre jogosult gazdaság 

termelőként az ökológiai termelésre utaló kifejezés használatára jogosító ökológiai gazdálkodói 

tanúsítvánnyal rendelkezik. 

 

(2) A Földforgalmi törvény 46. § (3) bekezdés b) pontja szerinti ökológiai gazdálkodási célú 

előhaszonbérleti jog gyakorlása során az előhaszonbérleti jog jogosultjának a szerződésben vagy 

az elfogadó nyilatkozatban a jogutódra is kiterjedő hatállyal kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy 

a haszonbérlet időtartama alatt az előhaszonbérleti joggal érintett föld teljes területén ökológiai 

gazdálkodást fog folytatni. 



 
(3) A Földforgalmi törvény 46. § (3) bekezdés b) pontja szerinti ökológiai gazdálkodási célú 

előhaszonbérleti jog gyakorlásával megszerzett föld használója a föld birtokba vételét követően az 

átállási idő lejárta után a mezőgazdasági igazgatási szerv felé igazolja, hogy a teljes terület 

vonatkozásában termelői ökológiai gazdálkodói tanúsítvánnyal rendelkezik. 

(4) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott feltételek fennállását a mezőgazdasági igazgatási 

szerv a Földforgalmi törvény 51. §-a szerinti eljárásban vizsgálja.” 

 

A fenti jogszabályi rendelkezések értelmében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 

2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi törvény) elővásárlási/előhaszonbérleti jogi 

sorrendjét megállapító 18. és 46. §-aiban megjelölt ökológiai gazdálkodás folytatására, mint 

elővásárlási/előhaszonbérleti jogosultságra csak akkor lehet érvényes hivatkozni, ha igazolásra 

kerül az, hogy az elővásárlásra jogosult termelőként az ökológiai termelésre utaló kifejezés 

használatára jogosító ökológiai gazdálkodói tanúsítvánnyal rendelkezik. A tanúsítványt a 

szerződés szerinti vevőnek/haszonbérlőnek már a jegyzői kifüggesztési eljárás kezdetekor, az 

elfogadó jognyilatkozatot tevő elővásárlási/előhaszonbérleti jogosultnak pedig a kifüggesztési 

eljárás alatt, az elfogadó jognyilatkozat megtételekor kell benyújtani.  

 

A Földforgalmi törvény 18. § (2) bekezdés b) pontjára történő hivatkozás további feltétele, hogy ne 

álljon fenn a jogügylet tárgyát képező földön harmadik személy javára a szerződés 

megkötésének időpontjától számítva 3 évet meghaladóan földhasználati jogviszony.  

 

Az elővásárlási jog jogosultjának továbbá az adásvételi szerződésben vagy az elfogadó 

nyilatkozatban a jogutódra is kiterjedő hatállyal kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy az 

elővásárlási joggal érintett föld teljes területét az azon fennálló földhasználati jogviszonynak a 

nyilatkozat megtételének napján hatályos időtartamát követően, de legfeljebb a tulajdonjog 

megszerzésétől számított 3 éven belül birtokba veszi, továbbá a birtokba lépéstől számított tíz évig 

– ideértve az átállási időszakot is – az elővásárlási joggal érintett föld teljes területén a Földforgalmi 

törvény 13. § (1) bekezdése vagy (2) bekezdésének a) pontja szerint ökológiai gazdálkodást fog 

folytatni. Az előhaszonbérleti jog jogosultjának a szerződésben vagy az elfogadó nyilatkozatban a 

jogutódra is kiterjedő hatállyal kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a haszonbérlet időtartama 

alatt az előhaszonbérleti joggal érintett föld teljes területén ökológiai gazdálkodást fog folytatni. 

 

A földet így megszerző személynek/földhasználónak a föld birtokbavételét követően az átállási idő 

lejárta után a mezőgazdasági igazgatási szerv felé igazolnia kell, hogy a teljes terület 

vonatkozásában az ökológiai termelésre utaló kifejezés használatára jogosító termelői ökológiai 

gazdálkodói tanúsítvánnyal rendelkezik.  

 

A fenti feltételek fennállását a mezőgazdasági igazgatási szerv a hatósági jóváhagyásra 

irányuló eljárásban az előzetes vizsgálat során már vizsgálni fogja, és amennyiben a 



 
feltételek nem állnak fenn, akkor a jogügylet hatósági jóváhagyásának megtagadására kerül 

sor. 

 

Az ökológiai gazdálkodásra vonatkozó új rendelkezések 2016. június 22. napján léptek 

hatályba, melyeket a hatályba lépést követően indult hatósági jóváhagyásra irányuló 

eljárásokban, illetve amennyiben nem szükséges a mezőgazdasági igazgatási szerv 

jóváhagyása, akkor az ingatlan-nyilvántartási eljárásokban kell alkalmazni.  

 

Földhivatali Főosztály 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt) 175.§ - ában 

foglaltak alapján a gyermekek napközbeni ellátása 2017. január 1-től kizárólag bölcsőde, mini 

bölcsőde, munkahelyi bölcsőde, családi bölcsőde, napközbeni gyermekfelügyelet és alternatív 

napközbeni ellátás keretében biztosítható. 

 

Ezzel kapcsolatban az alábbi határidőkre hívjuk fel ismételten a fenntartók figyelmét.  

 

Jelenleg működő családi napközi és házi gyermekfelügyelet fenntartójának 2016. augusztus 31-

éig – a szülők, törvényes képviselők egyidejű tájékoztatása mellett – kérelmeznie szükséges a 

szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítását a 2017. január 1-jétől hatályos 

rendelkezéseknek megfelelő ellátási forma bejegyzése érdekében. Azon szolgáltatók estében, ahol 

a fenntartó nem nyújtott be kérelmet, a működést engedélyező szerv 2016. november 30-áig 

hivatalból a kizárólag bölcsődés korú gyermekeket ellátó családi napközit családi bölcsődére, a 

nem kizárólag bölcsődés korú gyermekeket ellátó családi napközit napközbeni 

gyermekfelügyeletre, és a házi gyermekfelügyeletet napközbeni gyermekfelügyeletre módosítja. 

A kérelmet csak elektronikus úton lehet benyújtani az Országos Szociális Információs Rendszeren 

keresztül, mely elérhetősége a következő: https://idp.nrszh.hu/idp/. 

 

A kérelemhez szükséges csatolni az engedélyes módosított szakmai programját, amennyiben ez 

nem történik meg, úgy a Kormányhivatal az eljárás során hiánypótlás keretében kéri azt meg. 

A napközbeni gyermekfelügyeletté átalakuló családi napközi a Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja 

alapján nyert befogadást, a támogatás fejében a szolgáltatás biztosítására vállalt kötelezettség 

lejáratának időpontjáig az átalakult szolgáltatás finanszírozására a 2016. december 31-én 

hatályos, a családi napközi szolgáltatás finanszírozására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

 

 

https://idp.nrszh.hu/idp/


 

A napközbeni gyermekfelügyeletté átalakuló családi napközi a 2016. december 31-én hatályos, a 

családi napközi szolgáltatás finanszírozására vonatkozó szabályok szerint 2017. augusztus 31-éig 

elláthatja a gyermeket a kötelező óvodai nevelésben való részvétel ideje alatt is, ha a gyermek 

ellátásáról szóló megállapodást 2016. január 1-jét megelőzően megkötötték, és a szolgáltató 

megfelel a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nktv.) 2015. december 31-én 

hatályos 8. § (5) bekezdésében foglalt feltételeknek. Ebben az esetben a gyermek 2017. 

augusztus 31-éig az óvodába járási kötelezettségét a napközbeni gyermekfelügyelet keretében is 

teljesítheti. 

 

Annak a települési önkormányzatnak, amelyik nem biztosítja a három éven aluli gyermekek 

napközbeni ellátását 2018. december 31-éig kell eleget tennie 2017. január 1-jén hatályba lépő 

Gyvt. 94. § (3a) bekezdésnek, ami szerint ha a bölcsődei ellátásra az adott településen legalább öt 

gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település – jogszabályban meghatározottak szerint 

megállapított – 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt, a (3) bekezdés a) pontja alá nem 

tartozó települési önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról a 42. § (2) 

bekezdése szerinti bölcsődei ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások bármelyik formájának 

biztosításával, önállóan, társulásban vagy ellátási szerződés útján. 

 

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály 

A család- és gyermekjóléti szolgáltatás szakmai szabályzó dokumentumai a protokollok, a szakmai 

ajánlások és a módszertani útmutatók. A szakmai szabályzók betartása kötelező és számon 

kérhető. 

 

A dokumentumok meghatározzák az egyes folyamatokat, az adott folyamatelemek tartalmát, az 

azokhoz kapcsolódó elvárta szakmai lépéseket, azok felelőseit, határidejét, a kapcsolódó 

dokumentációs tevékenység alapjait. 

 

A szakmai szabályzó dokumentumok közül felhívjuk a figyelmet a család- és gyermekjóléti 

szolgáltatás által működtetett észlelő- és jelzőrendszer működésének és működtetésének 

szabályaira. 

 

A jelzőrendszer tagjai a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény (továbbiakban: Gyvt.) 17. §-ban és a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 

1993. évi III. törvény (továbbiakban:Szt.) 64. §-ban felsorolt szervek, személyek. Így: a jegyző, a 

járási hivatal, az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, a személyes gondoskodást nyújtó 



 

szolgáltatók, a köznevelési intézmények, a rendőrség, az ügyészség, a bíróság, a pártfogó 

felügyelői szolgálat, az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, a 

menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása, az egyesületek, az alapítványok 

és az egyházi jogi személyek, a munkaügyi hatóság, a javítóintézet, a gyermekjogi képviselő. 

 

A veszélyeztetettség olyan – a gyermek vagy más személy által tanúsított – magatartás, mulasztás 

vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, értelmi, érzelmi vagy 

erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza. A jelzőrendszer tagjai kötelesek jelzéssel élni a 

gyermek veszélyeztetettsége esetén a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltatónál. 

 

A szolgálatok fogadják a jelzéseket, a probléma jellegéhez, a veszélyeztetettség mértékéhez 

igazodó intézkedést tesznek, tájékoztatják a jelzőrendszerben részt vevő további szervezeteket és 

az ellátási területén élő személyeket a veszélyeztetettség jelzésének lehetőségéről, felhívják a 

jelzésre köteles szervezeteket jelzési kötelezettség teljesítésére. 

 

A gyermek bántalmazása, illetve súlyos elhanyagolása vagy egyéb más, súlyos veszélyeztető ok 

fennállása, továbbá a gyermek önmaga által előidézett súlyos veszélyeztető magatartása esetén a 

jelzőrendszer tagjai közvetlenül tesznek javaslatot a hatóság intézkedésére (Gyvt. 17. § (2) bek.). 

A Gyvt. 6. § (5a) bekezdése rögzíti továbbá, hogy a gyermek védelme érdekében eljáró 

szakemberek – különösen a gyermek bántalmazásának felismerése és megszüntetése érdekében 

– egységes elvek és módszertan alkalmazásával járjanak el. 

 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 

személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 6. 

§ (1) bekezdése alapján a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtók szakmai módszereit a 

miniszter az általa irányított minisztérium honlapján közzéteszi. A dokumentumok az alábbi 

internetes felületről letölthetők:  

http://www.kormany.hu/hu/dok?page=1&source=2&type=402#!DocumentBrowse 

 

Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály 

A Tolna Megyei Kormányhivatal 2016. június 9-én tartotta a Megyei Államigazgatási Kollégiumának 

(a továbbiakban: Kollégium) 2016. évi második rendes ülését.  

Elsőként Amreinné dr. Gál Klaudia Főigazgató Asszony köszöntötte a jelenlévőket. 

 

Első napirendi pontként Filczinger Ágnes Dombóvári Járási Hivatalvezető Asszony tartott előadást 

a Járási Hivatalok működésének tapasztalatairól, majd bemutatásra került a Dombóvári Járási 

http://www.kormany.hu/hu/dok?page=1&source=2&type=402#!DocumentBrowse


 

Hivatal. A Hivatalhoz 16 település tartozik, 70 fővel működik. Területe alapján közepes méretűnek 

tekinthető. A kedvezményezett járások besorolásáról szóló – módosított - 290/2014. (XI.26.) Korm. 

rendelet szerint 41,93-as komplex mutatóval „kedvezményezett” besorolású (46,68 alatt), 90. a 

rangsorban. Hivatalvezető Asszony részletesen bemutatta a Járási Hivatal Osztályait és azok 

feladatait. Legvégül kiemelte a Hivatal járási védelmi igazgatási feladatait. 

 

Második napirendi pontként Palásti Barbara - a Tolna Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-

biztonsági és Földművelésügyi Főosztály - Földművelésügyi Osztály vezetője tartott előadást a 

2015. évben lezajlott földárverésekkel kapcsolatos tapasztalatokról. Tolna megyében 2015. 

november 23. napjától 2015. december 22. napjáig tartottak a földárverések.  

 

A FÖLDET A GAZDÁKNAK” program keretén belül a 3 ha feletti, főként szántó és legelő területek 

értékesítésére került sor nyílt árverés útján. 26 árverési napon 229 db eladásra meghirdetett 

földrészlet összes területe: 5889,6825 ha, összes kikiáltási ára pedig: 10.713.250.000,- Ft. 

Ezen időszakban 187 db föld került eladásra, mely összesen 5109, 0846 ha területű. 

Az eladott földek kikiáltási ára 9.424.600.000,- Ft, az eladott földek végleges eladási ára pedig 

10.926.300.000,- Ft.  

 

A legkisebb eladásra meghirdetett terület Németkéren 0,6889 ha (400.000,- Ft-ért, mely nem kelt 

el), a legnagyobb és egyben a legdrágább eladásra meghirdetett terület Decsen 222,9210 ha 

(elkelt a kikiáltási áron, azaz 616.750.000,- Ft-ért). A legtöbb licitálás száma egy árverésen 336 

volt. 

 

Harmadik napirendi pontként Dr. Balázs Gábor - a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Igazgatója tartott előadást Rendészeti igazgatás a XXI. században - tájékoztató a 

katasztrófavédelmi hatósági munkáról Tolna megyében. 

 

Igazgató Úr előadását a rendészet fogalmával kezdte, mely így hangzik: az állam belső funkcióinak 

egyik lényeges funkciója a belső védelmi funkció, amely az állam belső rendjének biztosítására 

irányuló - elsősorban rendészeti és védelmi jellegű - feladatok ellátásának kötelezettségét 

eredményezi. A közrend és a közbiztonság fenntartására irányuló rendészeti tevékenység talán a 

közigazgatás legrégebbi tevékenysége, alapító ágazata, hiszen a korai államok létezésének, 

működésének is alapvető feltétele volt a belső rend fenntartása. A rendészeti feladatokat minden 

korban döntően a közigazgatási szervek látták el, és ez jellemző a modern államokra is.  

A rendészeti tevékenység jellegzetes vonásai is bemutatásra kerültek, melyek pl. minden esetben 

a végrehajtó hatalomhoz kapcsolódik, illetve alapvetően hatósági jogalkalmazásban, vagy hatósági 

intézkedésben nyilvánul meg, valamint jellemző a döntések és intézkedések kikényszeríthetősége. 

Igazgató Úr részletezte a rendészeti tevékenységet végző fegyveres rendészeti szerveket, a 

rendészeti tevékenységet végző állami, de nem fegyveres szerveket, valamint az önkormányzati 

és a civil szervezeteket is. 

 

 

 

 



 

Előadását végül a tűz-, polgári védelmi és katasztrófavédelmi igazgatás, valamint a 

katasztrófavédelem szervezeti felépítésének bemutatásával zárta. 

 

Az előadásokat követően észrevétel, kérdés nem érkezett, így Főigazgató Asszony bezárta az 

ülést. 

 

Jogi és Koordinációs Főosztály 

A polgári perrendtartásról szóló 1952 évi III. törvény rendelkezései értelmében a 2016. január 1-től 

fennálló opcionális időszakot követően 2016. július 1-től kötelezővé vált az elektronikus 

kapcsolattartás a bíróságokkal a közigazgatási perekben, illetve a jegyző birtokvédelmi ügyben 

hozott határozatának megváltoztatása iránti perekben a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi 

székhelyű gazdálkodó szervezet számára. 

 

E jogalanyok 2016. július 1. napjától kezdődően a fővárosi és megyei kormányhivatalok és a járási 

(fővárosi kerületi) hivatalok által hozott döntésekkel szembeni keresetlevelet elektronikus úton, a 

https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/ honlapon keresztül elektronikus űrlap (iForm) használatával 

nyújthatják be az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél. 

 

Jogi és Koordinációs Főosztály 

A Kormány célul tűzte ki az állampolgárok és a vállalkozások széles körét terhelő fizetési 

kötelezettségének enyhítésére irányuló állami rezsicsökkentést, továbbá a bürokratikus terhek 

egyszerűsítésére irányuló bürokráciacsökkentést, melyet az állampolgárok és a vállalkozások 

véleményének és javaslatainak felhasználásával kíván megvalósítani. 

Ennek érdekében a Kormány Nemzeti Konzultációt tart a kormányhivatalok és a járási hivatalok 

közreműködésével, melynek időtartama 2016. július 11 - 2016. augusztus 19. közötti időszak. A 

2016. évi nemzeti konzultáció során három kérdőív kitöltésére lesz lehetőségük az 

állampolgároknak. 

 

https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/
https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/


 

A konzultáció keretében a közigazgatási bürokráciacsökkentésre vonatkozóan egy összevont 

kérdőív, illetve az állami rezsicsökkentésre vonatkozóan az állampolgárok és a vállalkozások 

számára külön kérdőív került összeállításra, melyek kitöltése önkéntes és névtelen.  

A kérdőívek kitölthetőek papír alapon (a kormányablakokban a helyszínen, vagy hivatali helységen 

kívül /pl. otthon/), továbbá a kérdőívek kitölthetőek online az interneten. Az online kérdőív a 

www.kormanyhivatal.hu honlapon keresztül érhető el, kitöltésére 2016. július 11. 00:00 órától 2016. 

augusztus 19. 24.00 óráig nyílik lehetőség. 

 

Jogi és Koordinációs Főosztály 

Az Európai Unió kiemelt célja, hogy 2020-ra felére csökkentse a halálos kimenetelű közlekedési 

balesetek számát. Ezt a célt különböző módszerekkel, például a szabályok folyamatos 

megismertetésével és betartatásával, valamint a járművezetők vizsgáztatásának korszerűsítésével 

lehet elérni. Ennek megvalósítása érdekében első lépésként ez év januárjában megtörtént a 

számítógépes elméleti vizsga kérdésbankjának megújítása. A korszerűtlen kérdések, valamint az 

elavult ábrák modernizálásra kerültek annak érdekében, hogy a gépjárművezető-jelöltek ismeretei 

minél alkalmasabbak legyenek a gyakorlatban előforduló szituációk megoldásához. Jelentősen 

megnövekedett a kérdések száma, amellyel elkerülhetővé vált az a helytelen tanulási módszer, 

amellyel a vizsgázó csak az adott kérdéshez kapcsolódó helyes választ memorizálja. 

 

2016. május 23-tól – az E-Educatio Információtechnológia Zrt. és a Nemzeti Közlekedési Hatóság 

együttműködésének eredményeképpen – mozgóképes kérdésekkel bővült a hatósági KRESZ-

vizsgarendszer. A legtöbb kategória esetében a Közlekedési alapismeretek számítógépes elméleti 

vizsgája során két (egy egypontos és egy hárompontos) vizsgakérdésnél mozgóképes kérdés kerül 

alkalmazásra. A mozgóképes animációk 8-10 másodperc hosszúságúak, így a hatósági vizsgán 

akár többször is megtekinthetők, de a válaszadásra összesen ezeknél a kérdéseknél is csak egy 

perc áll rendelkezésre. Nem változott a vizsgán feltett összes kérdés darabszáma, összes 

pontértéke és a megfelelés ponthatára. Az eddig alkalmazott ábrák, grafikák, fényképek mellett 

megjelenő kisfilmek  konkrét forgalmi szituációt ábrázolnak, nem pedig egy kiragadott pillanatot. Ez 

a fejlesztés hozzájárul ahhoz, hogy a vizsgázók élethű megjelenítésben értelmezhessék – ezáltal 

jobban megértsék – az adott közlekedési helyzetet. Így elméletileg jóval felkészültebben kerülnek 

ki a forgalomba. 

 

http://allamirezsicsokkentes.kormanyhivatal.hu/


 

 
 

A hatósági vizsgán előforduló kérdések (így a mozgóképesek is) válaszok nélkül, véletlenszerűen 

generált kérdéssorok formájában a http://edukresz.hu/vizsgakerdesek/ linken tekinthetők meg. 

A hatósági vizsgán előforduló mozgóképes vizsgakérdések megjelenítésével és megoldásával 

kapcsolatos rövid videót a https://www.youtube.com/embed/oTKKqhp2k4U linken tekinthető meg. 

 

Annak érdekében, hogy a járművezetői vizsgák minél sikeresebbek legyenek, elengedhetetlen, 

hogy a képzés magas színvonalú, a törvényi előírásoknak minden szempontból megfelelő legyen. 

Ennek előmozdítására a Tolna Megyei kormányhivatal Útügyi Osztályának illetékes szakemberei 

2016. június 20-24. között 20 autósiskolát ellenőriztek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a 

Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiírt „Képző szervek hirdetési- és reklámtevékenységének 

ellenőrzése” című akciójának keretében. 

 

Az akció alapvető célja a gépjárművezetői tanfolyamokat szervező képző szervek szórólapjain, 

elektronikus felületein vagy egyéb médiumokban megjelent „ingyenes” és „feltűnően 

kedvezményes” hirdetéseinek összevetése a tényleges képzési feltételekkel, illetve az 

ügyfélfogadó helyiségben kifüggesztett és a képző szerv által kiadott tájékoztatással. 

 

Az ellenőrzés kiemelt célja annak vizsgálata, hogy a képző szervek által a nyári időszakra 

vonatkozó, idényjellegű, akciós áron meghirdetett képzések valóban a képző szervet népszerűsítő 

felhívásban szereplő áron és módon kerülnek-e lefolytatásra. A tapasztalatok azt mutatták, hogy 

kirívó szabálytalanságok nem fordultak elő, Tolna megyében az autósiskolák megfelelő 

feltételekkel és magas színvonalon végzik a járművezető-jelöltek képzését. 

 

http://edukresz.hu/vizsgakerdesek/
https://www.youtube.com/embed/oTKKqhp2k4U


 

 
 

 A fenti grafikonon látható, hogy az előző év azonos időszakát összehasonlítva a vizsgára 

jelentkezők létszáma, és a sikeres vizsgák aránya enyhe növekedést mutat. Vizsgabiztosaink, 

oktatóink szakmai felkészültségét jól bizonyítja, hogy a  Nemzeti Közlekedési Hatóság által 2016. 

május 14-én Budapesten rendezett Közlekedési Szakmai Vetélkedő országos döntőjén, 

járművezetői vizsgabiztos kategóriában Garajszki Gábor 2. helyezést ért el, valamint a járművezető 

szakoktatói kategóriában Bernhardt János szintén 2. helyezést ért el. Ez úton is gratulálunk 

nagyszerű teljesítményükhöz! 

 

Műszaki Engedélyezési a Fogyasztóvédelmi Főosztály 

A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3/A. § (1) 

bekezdésében foglaltakra, a fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési hatósági 

feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

9. § g)-i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési 

hatásköröket szakmai irányító miniszterként a közlekedésért felelős miniszter gyakorolja. A 

Rendelet 3/A. § (3) bekezdése szerint a közlekedésért felelős miniszter az (1) bekezdésben 

meghatározott irányítási és ellenőrzési feladatainak ellátásában a Nemzeti közlekedési Hatóság 

Központja közreműködik. 

 

A 2016. május 2-6. között lefolytatott Alkatrész-forgalmazók és -kereskedők ellenőrzése akció 

alapvető célja volt az alkatrész-forgalmazó tevékenységet végző vállalkozások szabályos 

működésének ellenőrzése, valamint a forgalmazott, jóváhagyás- vagy minősítéskötelezett 

alkatrészek jóváhagyással vagy minősítéssel való ellátottságának megállapítása. 

0 
200 
400 
600 
800 

1000 
1200 
1400 
1600 
1800 
2000 

B kat. Közl. 
Alapismeretek 

vizsga 

Sikeres B kat. Közl. 
Alapismeretek 

vizsga 

Sikeres 

2015. első félév 2016. első félév 

1602 fő 

54% 

1807 fő 

56% 



 

 

A jóváhagyásra kötelezett alkatrészek körét a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (továbbiakban: 

MR.) 1. sz. melléklete, a Magyarország által elfogadott ENSZ-EGB előírásokat pedig az MR. 2. sz. 

melléklete tartalmazza. Az MR. 9. § (4) bekezdése rendelkezik a gépjármű és pótkocsija 

közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi szempontból kiemelten fontos pótalkatrészei és 

tartozékai minősítési kötelezettségéről. A minősítő vizsgálatra kötelezett termékek körét az MSZ-

07-4402 szabvány határozza meg. Az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (továbbiakban: ER.) 

értelmében a jóváhagyásra, illetve minősítésre kötelezett alkatrészek gyártását, forgalmazását a 

közlekedési hatóság megtilthatja, ha azok a vonatkozó előírásoknak nem felelnek meg. 

 

Az ellenőrzés célja volt annak megállapítása, hogy a gépjármű-alkatrészforgalmazók megfelelő 

minőségű és megfelelően tanúsított közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi szempontból fontos 

pótalkatrészeket és tartozékokat forgalmaznak-e. 

 

Az ellenőrzés országos koordinációját a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-

közlekedési Hivatalának Jármű Módszertani Főosztálya és a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 

Szolgáltatás-ellenőrzési Főosztálya, az ellenőrzéseket a megyei (fővárosi) kormányhivatalok 

műszaki engedélyezési és fogyasztóvédelmi főosztályai, illetve a Nemzeti Közlekedési Hatóság 

Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatala végezte. 

 

Az ellenőrzés jellegét tekintve tematikus volt, naponta 3-4 alkatrész-forgalmazó és -kereskedő 

vállalkozás ellenőrzése történt meg. Az ellenőrzés többféle, jármű-alkatrészt forgalmazó, árusító 

kereskedelmi egységre terjedt ki (autósbolt,, népszerűbb nagyáruház, benzinkút), megyénként 

több városban. 

 

Az ellenőrzés az alkatrész-forgalmazó vállalkozások által forgalmazott, jóváhagyás- vagy 

minősítéskötelezett alkatrészek jóváhagyással vagy minősítéssel való ellátottságának 

megállapítására terjedt ki. A jóváhagyásra kötelezett alkatrészek köre az MR. 2. sz. melléklete 

alapján az alábbi: 

 

 lámpák, izzók, fényvisszaverők, 

 biztonsági övek, ülések, autóbusz-ülések, 

 bukósisak, 

 hangjelző berendezések, 

 gumiabroncs, 

 biztonsági üvegek, 

 biztonsági gyerekülés, 

 visszapillantó tükrök, 

 vonóberendezések, 

 kipufogó dobok, katalizátorok, 

 megkülönböztető- és figyelmeztető lámpák, 

 fékbetétek, 

 kontúrfólia, 

 gallytörő rács. 



 

 

A minősítésre kötelezett alkatrészek köre az MSZ-07-4402 szabvány alapján az alábbi: 

 

 kormányberendezés alkatrészei, 

 fékberendezés alkatrészei, 

 futómű alkatrészei, 

 alváz- vonóberendezés, 

 üzemanyag ellátó rendszer elemei, 

 kocsiszekrény – szélvédő, ablak, fejtámla, visszapillantó tükrök, fóliák.  

 

Az akció során a közlekedési hatóság az ellenőrzés alá vont kereskedő- és forgalmazó-helyeken 

vizsgálta a jóváhagyásra kötelezett alkatrészek jóváhagyási jellel („E” jel, illetve „e” jel) való 

ellátottságát, valamint a jóváhagyási jel megfelelőségét az ER 3. sz. mellékletében leírtak szerint. 

Az ellenőrizendő termékek kiválasztása a kereskedelmi egység árukészletéből szúrópróba szerűen 

történt, törekedve minél szélesebb termékkör ellenőrzésére.  

A közlekedési hatóság vizsgálta a minősítésre kötelezett alkatrészek minősítő jellel („H” jel) való 

ellátottságát, a minősítő jel megfelelőségét az ER. 4. sz. melléklete szerint, a műbizonylat meglétét 

és az ER. 25. § (5) bekezdésében leírt kötelező tartalmi elemeit.  

Az ellenőrzés kiterjedt az alkatrészgyártókra és az importőrökre egyaránt. Ebben az esetben 

vizsgálandó a minősítő jel és a műbizonylat használatának a minősítő engedélyben leírtakkal való 

egyezőségének felmérése.  

 

Az ER. 22-26. §-a alapján a közlekedési hatóság a nem megfelelő alkatrész gyártását, 

forgalmazását megtilthatja, illetve egyes esetekben azok megsemmisítését rendelheti el.  

 

A Tolna Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya a 2016. 

május 2-6. között lefolytatott ellenőrzési akció során megvizsgált 

 

 16 alkatrész forgalmazó helyet, 

 140 alkatrésztípust. 

 

A jóváhagyásra kötelezett, de jóváhagyási jellel („E” jel vagy „e” jel) nem rendelkező alkatrészek 

száma 10 db volt.  

A minősítési jelre kötelezett, de azzal nem rendelkező alkatrésztípusok száma összesen 15 db 

volt, ebből 

 

 kormányberendezés 6 db, 

 fékberendezés 2 db, 

 futómű 5 db, 

 kocsiszekrényen található egyéb minősítésre kötelezett alkatrész 2 db.  

 A jóváhagyási jel hiányából adódó szabálysértések szám 6, a minősítéssel kapcsolatos további 

szabálysértések száma 10 volt. Ezekben az esetekben a közlekedési hatóság a termékek 

forgalmazását megtiltotta.  

 



 

2016. július 4-10. között került sor a „Személygépkocsis Műszaki Biztonság Hete” akció kapcsán a 

biztonságos és szabályszerű használathoz szükséges eszközök és tartozékok ellenőrzésére a 

személygépjárműveknél, vagyis a fékállapot, a fékfolyadék, a fékhatás, a biztonsági övek, a 

légszákok és a gyermekülések alapos vizsgálatára a 44. és a 129. ENSZ EGB előírások és az 

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 22. § (3) bekezdése alapján.  

Az 5 napos ellenőrzési akció keretében Tolna megyében 142 jármű vizsgálatára került sor közúti 

ellenőrzés formájában. 26 esetben került sor a járművezető szóbeli figyelmeztetésére. 

 

 5 esetben az ablaktörlő kopott, szakadt állapota, 

 5 esetben kopott (de még értékhatáron belüli) gumiabroncs, 

 10 esetben kopott pedálgumik, 

 6 esetben a világító berendezés nem megfelelő működése miatt. 

 

Az autós biztonsági gyermekülések ellenőrzése során 10 elárusítóhelyen 54 gyermekülés típus, 

264 db gyermekülés (gyermekülés, ülésmagasító és autós hordozó) vizsgálatára került sor, az 

ellenőrzés során szabálytalanul forgalmazott gyermekülés típust nem találtunk. 

 

Műszaki Engedélyezési a Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Az ellenőrzés a kereskedelmi forgalomban kapható veszélyesnek minősülő háztartás-vegyipari 

termékcsoport (lefolyótisztítók, folttisztítók, WC-tisztítók) forgalmazására vonatkozó jogszabályi 

előírások betartására, a címkézésre, a csomagolás és zárás megfelelőségére, a kötelező jelölések 

meglétére, valamint a kereskedelmi forgalomból kivett minták termékbiztonságának ellenőrzésére 

irányult. 

 

A témavizsgálat további célja volt a RAPEX rendszerben közzétett, más tagállamok által letiltott 

termékek keresése és kivonása a kereskedelmi forgalomból. 

 

A háztartás-vegyipari termékek piacfelügyeleti ellenőrzése kiterjedt a termékek értékesítésére, 

címkézésére, jelölésére, zárásmódjára, és a veszélyes besorolású termékek forgalomba hozatali 

feltételeire vonatkozó jogszabályi előírások betartásának vizsgálatára. 

 

Az utóbbi években a háztartás-vegyipari termékek egyre nagyobb választékban jelentek meg a 

piacon, a veszélyes keverékek folyamatos ellenőrzése a jogszabályi előírások betartatásán 

túlmenően a fogyasztók maximális biztonsága érdekében továbbra is indokolt. 

 



 

A témavizsgálat keretében a Tolna Megyei Kormányhivatal fogyasztóvédelmi szakügyintézői a 

háztartási-vegyipari termékek forgalmazását összesen 10 értékesítő helyen ellenőrizték, melyből 5 

áruházlánc, 5 pedig egyéb kiskereskedelmi tevékenységet folytató üzlet volt.  

 

A vizsgálat során a Fogyasztóvédelmi Osztály munkatársai 10 üzletben, 65 fajta, (450 db) terméket 

vizsgáltak meg, melyből 1 üzletben 1 fajta, (4 db) termék esetében került sor mintavételre és a 

forgalmazás megtiltására, a nem magyar nyelvű címke miatt. 

 

A felügyelők több esetben is azt tapasztalták, hogy forgalomban vannak olyan termékek, 

amelyeknél nem kötelező a „gyermekbiztos” zár, de a gyártók a nagyobb termékbiztonság 

érdekében ezt a megoldást választják. 

 

Az ellenőrzés során országosan 23 db háztartás-vegyipari termék mintavételére került sor. 

 

A termékminták 47,8%-ának címkefelirata (11 minta) nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. 

Egyes mintáknál a fellelt hiányosságok halmozottan is előfordultak. 

 

A laboratóriumi vizsgálatok alapján az ellenőrzött termékek mért összetételi adatai – két kivételtől 

eltekintve – a gyártó által a címkén vállalt, és a biztonsági adatlapban deklarált értékekkel 

megegyeztek. Két termék esetében a vizsgáló laboratórium hiányos töltöttséget mért. A vizsgált 

termékek zártsága minden esetben biztonságos volt. 

Az eredmények azt mutatják, hogy a kereskedelmi forgalomban kapható háztartás-vegyipari 

termékek termékbiztonság szempontjából megfelelőnek mondhatók. Ugyanakkor megállapítható, 

hogy a gyártók a termékek vállalt minőségére nagyobb figyelmet fordítanak, mint a címkézésre 

vonatkozó jogszabályi előírások betartására. 

 
Műszaki Engedélyezési a Fogyasztóvédelmi Főosztály 

Bár 2016-ban a melegedés későn kezdődött, de a 24. hét végén már az első hőség napok 

beköszöntek. Az elmúlt két hét kánikulai időszakai, és az előttünk álló két hónapban várható 

extrém melegek alapján várható, hogy a fürdők kültéri medencéi és a természetes vizek is fürdésre 

csábítanak minden lubickolni szerető, hűsölni vágyót.  

 

A fürdővizek azonban sok veszélyt is jelenthetnek. Egyrészt nagyon fontos a fürdőző fizikai 

biztonsága, másrészt egészségének megóvása is. A Kormányhivatal népegészségügyi 

feladatkörében eljáró szervei éppen ezért kiemelten ellenőrzik és felügyelik a strandokat, 

fürdővizeket. 

 



 

Tolna megyében 2016-ban változatlanul két víztesten – Fadd-Dombori Holt-Duna ágon, valamint 

Szálkán a víztározó tóban – jelöltünk ki természetes fürdőhelyet. A három dombori, valamint a 

szálkai strand rendszeres helyszíni ellenőrzésének eredményeképpen a fürdeni vágyok tiszta, 

rendezett környezetben pihenhetnek. A fürdővizek minősége az elvégzett idei két vizsgálat szerint 

mind a négy strandon megfelelő. Az elmúlt négy év vizsgálati adatainak európai uniós előírások 

szerinti értékelése alapján is megfelelő minőségűek a fürdővizek. 

 

Tolna megyében 9 olyan fürdő, strand üzemel, amely csak a nyári szezonban van nyitva. Ezen 

kívül 6 olyan fürdőegységet is nyilvántartunk – és ellenőrzünk – ahol a beltéri medencéken kívül 

szabadtéri, szezonálisan használt medencéket is üzemeltetnek. A szezonális fürdők nyitásukkal a 

legtöbb esetben megvárták a tanév végét. A nyitás előtt a medencék feltöltéséhez használt tápvíz 

vizsgálatát minden szezonálisan üzemelő fürdő esetében elvégeztük. A 27 db hatósági tápvíz 

minősége 1 eset kivételével megfelelő volt. Izményben, a Hegyhát Erdei Iskola tápvize 

szennyezést jelző indikátor baktérium jelenléte miatt kifogásolt volt. A nem megfelelő vízminőségi 

eredményt követő üzemeltetői vizsgálat több műszaki problémát is feltárt, ezért a medence 

működését a hibák kijavításáig felfüggesztettük. 

 

A nyitás előtti szemléken általában már a nyári szezonra megfelelően felkészített fürdőket találtak a 

felügyelők – egy-egy javítani való hibát azonban néhány helyen még megállapítottak. Így előfordult 

a zuhanyzók, illemhelyek kifogásolható állapota, takarítottságának hiánya, a járófelületek baleset- 

és csúszás veszélyes állapota, burkolatok töredezettsége, vagy éppen a befúvónyílásokon és 

lábmosók lefolyóin a fedőlapok hiánya. Ezek pótlására, javítására az intézkedés minden esetben 

megtörtént. A legtöbb fürdőben kisebb-nagyobb felújítást, fejlesztést is elvégeztek a 

szezonnyitásra. 

 

A medencék hatósági vizsgálatai is megkezdődtek. A júniusi vizsgálatok eredményei három 

fürdőben - a Szekszárdi Családbarát Strand- és Élményfürdőben, a Tamási Ability és Strandfürdő 

és a Dunaföldvári Strandfürdőben is – kifogásolt minőségű, bakteriálisan szennyezett fürdővizet 

jeleztek. Az üzemeltetők a szükséges fertőtlenítési feladataikat elvégezték, az ismételt ellenőrző 

vizsgálatok eredménye minden esetben megfelelő volt. 

Pozitívum, hogy az ellenőrzött fürdők kétharmadában eddig hiányosságot nem tapasztaltunk – az 

üzemeltetők mindent elkövetnek azért, hogy a fürdőzők biztonságosan használhassák a 

strandokat. 

 

A medencés fürdők nyári felügyeletét a közegészségügyi hatóság illetékes szervei fokozott 

odafigyeléssel végzik. A természetes strandok vizeit a fenntartók jogszabályi előírások szerint 

rendszeresen vizsgáltatják. Nem megfelelő vízminőség, vagy rendkívüli szennyezés esetén a 

népegészségügyi feladatokat ellátó hatóság a fürdést megtilthatja a fürdőzők egészségének 

védelme érdekében. Ez ad garanciát arra, hogy a fürdővíz okozta megbetegedések kockázatát 

csökkentsük. Fürdőink, fürdővizeink állapotáról a Tolna Megyei Kormányhivatal honlapján 

folyamatosan tájékoztatást adunk. 

 



 

A fürdővizek és strandok védelme, valamint a fürdőzők testi épségének és egészségének 

megóvása nemcsak üzemeltetői és hatósági feladat. Minden vendég felelőssége is. Ezért célszerű 

megfogadni néhány alapvető tanácsot: 

 

 A természetes szabadvizek a jól úszóknak is okozhatnak meglepetéseket – ezért csak kijelölt 

helyen ússzon mindenki. 

 

 A medencés fürdőkben, a vizek partján felügyelet nélkül senki ne hagyja a rábízott gyermeket. 

A természetes vizek a kisgyermekekre különösen veszélyesek lehetnek. 

 

 A fürdővizekben és a parton is bárki kaphat hőgutát. Az úszás, fürdés mellett fokozottan 

fordítsunk figyelmet a megfelelő folyadékpótlásra. Erre legalkalmasabb a tiszta ivóvíz – ez 

mindenhol elérhető, és hulladékot sem termelünk a felesleges műanyag palackokkal. Ne 

fogyasszunk alkohol és magas cukortartalmú italokat. 

 

 A vízparton is kerüljük a káros UV fény hatásokat. Használjunk megfelelő naptejet – ezen kívül 

de. 11- du. 15 óra között lehetőleg húzódjunk árnyékba. A szórt fény miatt is kenjük be 

magunkat fényvédő krémmel! Amennyiben vízbe megyünk, tegyünk a fejünkre sapkát vagy 

kalapot. Az 1-3 év közötti gyerekeket árnyékos helyre vigyük és fokozottan gondoskodjunk 

hűtésükről, és a megfelelő folyadék bevitelükről. 

 

 A vízparton is érvényes az a jó tanács, hogy a nagyon meleg órákban kerüljük az erős fizikai 

igénybevételt. Ezért a sportolást, játékokat időzítsük a reggeli órákra, vagy a délutáni, kora esti 

időszakra. 

 

 Sem sportolás, sem napozás után felhevült testtel ne menjünk a vízbe. Előtte fokozatosan 

hűtsük le magunkat. 

 

 A napártalmak ellen szükséges a naptej használata – de a természetes élő vizek és a 

medencék vizének védelme is. Ezért a naptejet, napolajat el kell távolítani a bőrről, mielőtt 

fürdeni megyünk. 

 

 A medencékben lévő víz nem a tisztálkodást szolgálja. Alapvető szabály, hogy használjuk a 

lábmosót, és a testünkön lévő szennyeződést zuhanyozással távolítsuk el, mielőtt a medencébe 

csobbanunk. 

 

 Minden strandon elegendő számú, papírral, szappannal ellátott illemhely van. Ezeket kell 

használni, és nem a medence vizét szennyezni. Erre tanítsuk a gyermekeket is. 

 

 A természetes vizek partján is fontos az alapvető higiéniai szabályok betartása – a kijelölt 

fürdőhelyeken a megfelelő zuhanyzók és illemhelyek erre rendelkezésre állnak. 

 



 

 Amennyiben a fürdőzés után néhány napon belül lázas, vagy enterális tünetekkel (hányással, 

hasmenéssel) járó megbetegedése alakul ki, forduljon orvosához, és jelezze, hogy korábban 

hol fürdött.  

 

 Amennyiben fertőző betegségben szenved - mások egészsége védelme érdekében is – ne 

menjen közösségi fürdőkbe, kijelölt fürdőhelyekre. 

 A természetes fürdőhelyeket emberi fürdőzés céljára jelölik ki. Ezért oda állatot, házi kedvencet 

bevinni tilos. Sem a vízparton, sem a vízben nincs helye a háziállatnak. Lehet, hogy a 

kutyagazdák ezt nem értik, de mindenkinek magánügye, kivel/mivel szeret együtt fürdeni. 

Ugyanakkor senki nem kényszeríthető arra, hogy a számára zavaró, adott esetben közvetlen 

egészségügyi kockázatot jelentő állatokkal együtt fürödjön. 

 

Népegészségügyi Főosztály 

A Magyar Közlöny 2016. évi 84. számában (2016. június 13.) kihirdetésre került a 

kormányablakokról szóló 515/2013. (XII.30) Korm. rendelet módosításáról szóló 143/2016 (VI.13.) 

Korm. rendelet. A Rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2016. június 15. napján, a 

Rendelet 1.§ (2)-(4) bekezdése és a 2.§ 2016. szeptember 1. napján lép hatályba. 

 

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér önrendelkezési nyilatkozattal kapcsolatos 

bejelentés és az ezzel kapcsolatos tájékoztatás kérése az EMMI által kiadásra kerülő miniszteri 

rendelet hiánya miatt 2016. június 15 napjától nem élesednek, nem válnak intézhetővé a 

kormányablakban. 

 

2016. szeptember 01-től kibővül a tevékenységi kör többek között a hatósági erkölcsi bizonyítvány 

kiállítása iránti kérelemmel, valamint a fogyatékossági támogatást, vakok személyi járadékát érintő 

lényeges tények, körülmények megváltozásának bejelentésével, valamint sok más ügy mellett a 

gázmérő, vízmérő és elektromos fogyasztásmérő hitelesítési kérelmeket is befogadják – és 

továbbítják – a kormányablakok. 

 

A módosítással az azonnali ügyintézés esetében 2 új ügykörrel, továbbítás céljából 118 új ügykör 

kormányablakokban intézhetőségének növelésével, valamint tájékoztatás céljából 198 új ügykörrel, 

továbbá 1 új kiegészítő szolgáltatással bővül a kormányablakokban intézhető ügyek köre. 

 

Szekszárdi Járási Hivatal 



 

Dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott a Közszolgálati Tisztviselők Napja alkalmából 

Kormánymegbízotti Elismerő Oklevelet adott át a Tolna Megyei Kormányhivatal tizenhét 

munkatársának, akik kiemelkedő szakmai munkájukkal, elhivatottságukkal, példaértékű 

közszolgálati magatartásukkal segítik a hivatal munkáját, biztosítva ezzel a gyors, pontos, 

hatékony és ügyfélbarát ügyintézést.  

 

 

 

Kormánymegbízotti Elismerő Oklevélben részesült: Kissné dr. Nagy Klára, Tövishátiné Buótyik 

Ilona, dr. Tóth Attila, Szarvák Ivett, Rádi Károlyné, Gaál Zoltánné, Bechtel Helga Linda,  dr. 

Helfenbein József, dr. Krausz Erika, Gradwohl Bernadett, Gurmainé Simon Ildikó, dr. Bakóné Deák 

Zsuzsanna, dr. Lugosi Barnabás András, Holik László, Ódorné Tóth Tünde, Magyarosi Anett és 

Szántó Zsolt. 

 



 

 

 

Dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott  úr köszönetét és nagyrabecsülését fejezte ki a hivatal 

munkatársainak, további munkájukhoz sok sikert kívánt. 

 

Kormánymegbízotti Kabinet 


