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Tisztelt Partnereink! Tisztelt Kollégák! Kedves Olvasók!
A Tolna Megyei Kormányhivatal ismét egy tartalmas és feladatokkal teli időszakot tudhat maga
mögött. Büszkeséggel tölt el, hogy Tolna megyében újabb lépéseket tettünk a szolgáltató állam
kialakítása, az ügyfelek igényeit és érdekeit figyelembe vevő, ügyfélközpontú közigazgatás
megvalósítása érdekében, így biztosítva a gyors, hatékony, szakszerű feladatellátást, reményeink
szerint ügyfeleink legnagyobb megelégedésére.
2016. április 14-én megnyílt Dunaföldváron Tolna megye nyolcadik és egyben utolsó
kormányablaka. Így már minden járásban, minden járásszékhelyen, valamint Bátaszéken és
Dunaföldváron is elérhetőek az állami szolgáltatások, biztosított az integrált egyablakos
ügyintézés. Kiválóan képzett kollégáink 2016. április elejétől immáron 1135 ügykörben állnak a
Tisztelt Ügyfelek rendelkezésére.
Magyarország Kormánya fontos lépéseket tett annak érdekében, hogy olyan társadalmi és
gazdasági körülményeket teremtsen, mely hozzájárul a munkahelyek számának növekedéséhez.
Bár Tolna megyében is csökkent a munkanélküliség, mindig lesznek olyan állampolgárok, akik
álláskeresésükben segítségre szorulnak. A Tolnán és környékén élőket segíti ebben a 2016. április
21-én, ünnepélyes keretek között átadott Munkaerő-piaci Pont, amely a már modern szakmai és
technikai követelményeknek eleget téve nyújt segítséget az álláskeresőknek, a munkaadóknak.
Az állami bürokrácia- és rezsicsökkentés egyik fontos lépéseként, a lakosság és a vállalkozások
terheinek mérséklése érdekében 2016. január 1-jétől több, mint 20 eljárás illetéke csökkent
jelentős mértékben, illetve szűnt meg. A Kormány a közeljövőben újabb konzultációt kezdeményez,
ez alkalommal is a vállalkozások és állampolgárok tehetnek javaslatot, mely eljárások díjai
mérséklődjenek, illetve szűnjenek meg, továbbá a vállalkozók elmondhatják, hogy melyek azok a
bürokratikus

akadályok,

melyek

megnehezítik

az

életüket.

Az

állami

bürokrácia-

és

rezsicsökkentést célzó változásoknak köszönhetően a közigazgatás egyszerűbb, gyorsabb,
átláthatóbb és hatékonyabb lesz.
A Tolna Megyei Kormányhivatal – a lakosság minél szakszerűbb kiszolgálásán túl – továbbra is
nagy hangsúlyt fektet a szakmai partnerek, társintézmények tájékoztatására is. Jelen hírlevelünk
összeállításával is szakmai segítséget kívánunk nyújtani kollégáinknak, a velünk kapcsolatban álló
szakmai szervezeteknek.
Kérem, hogy további információért forduljanak bizalommal a Tolna Megyei Kormányhivatal
munkatársaihoz, vagy keressék fel a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna honlapunkat.
További eredményes munkát kívánok!
Dr. Horváth Kálmán
kormánymegbízott

2016.

február

1.

napjától

a

Tolna

Megyei

Kormányhivatal

Családtámogatási

és

Társadalombiztosítási Főosztály Családtámogatási Osztálya új helyen, a Szekszárd, Toldi u. 6.
szám alatt, valamint a (74) 555-000 telefonszámon, az alábbi ügyfélfogadási rendben áll a Tisztelt
Ügyfelek rendelkezésére:
Hétfő:

8.00-17.00

Kedd:

8.00-13.00

Szerda:

8.00-13.00

Csütörtök:

8.00-13.00

Péntek:

8.00-12.00

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

A PRRS fiatal malacokban önállóan, vagy később társult fertőzés formájában légzőszervi
elváltozásokat, míg idősebb sertések esetén szaporodási zavarokat okozó vírusos megbetegedés.
A fertőzés világszerte elterjedt. A PPRS megjelenése az állományban jelentős, számszerűsíthető
gazdasági veszteséggel jár. Magyarország azon európai országok közé tartozik, melyek az elsők
között kezdték meg a betegségtől való mentesítést. A mentesítési terv sikeres végrehajtása Tolna
megyében 2016 márciusára megtörtént, a fertőzött állományok felszámolásra kerültek, így a
NÉBIH Tolna megyét PRRS betegségtől mentesnek minősítette. Ennek eredményeképp a PRRS
okozta veszteségek csökkentése, vagy felszámolása mellett, a hazai mentes sertésállományok a
nemzetközi piacokon is jelentős előnyt szerezhetnek. A mentesség deklarálása után a megyébe
mind továbbtartási, mind hízlalási céllal csak mentes állományból engedélyezett a sertések
beszállítása, ezen felül az állatokat a beszállítást követően hatvan napig karanténozni szükséges,
mely során újbóli vérvizsgálatok kerülnek elvégzésre.
A

betegséggel

kapcsolatos

további

információ

a

területileg

illetékes

járási

hivatalok

Állategészségügyi és Élelmiszerlánc-biztonsági Osztályaitól valamint az Élelmiszerlánc-biztonsági
és Földművelésügyi Főosztálytól kérhető az alábbi elérhetőségeken:
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna/hirdetmenyek/bonyhadi-jarasi-hivatal-elelmiszerlancbiztonsagi-es-allategeszsegugyi-osztaly
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna/hirdetmenyek/tamasi-jarasi-hivatal-elelmiszerlancbiztonsagi-es-allategeszsegugyi-osztaly
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna/szervezeti-egysegek/elelmiszerlanc-biztonsagi-esfoldmuvelesugyi-foosztaly)

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály

A vadászati hatóság 2016. március 31-én a jogszabályban foglaltaknak megfelelően ajánlást tett a
vadászterületek határainak újbóli megállapítására. Az ajánlások a vadászati hatóságnál, az érintett
önkormányzatoknál, valamint a Tolna Megyei Kormányhivatal honlapján érhetők el.
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna/hirdetmenyek/javasolt
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna/hirdetmenyek/javasolt/javasolt
Az ajánlással érintett vadászterület földtulajdonosa a vadászterület határaival kapcsolatos
vagy új vadászterület kialakítását célzó módosító javaslatot nyújthat be a vadászati
hatósághoz a hatályos vadgazdálkodási üzemtervi ciklus utolsó vadászati évének május 15.
napjáig. Tárgyévben: 2016. május 15.
A módosító javaslatot ahhoz a vadászati hatósághoz kell benyújtani, amelyik az ajánlást
tette.
A módosító javaslat legalább háromszáz hektár, egybefüggő, vadászterületnek minősülő
területre vonatkozhat. Ennek a területnek legfeljebb egyharmada más, nem a módosító javaslatot
benyújtó földtulajdonos(ok) tulajdonában is lehet.
A módosító javaslattal érintett ingatlan esetében, ha az ingatlannak több tulajdonosa van,
érvényes jognyilatkozatot csak egy személy tehet. A tulajdonostársak képviseletükről tulajdoni
hányaduk arányában számított szótöbbséggel határoznak.
A vadászati hatósághoz benyújtott módosító javaslatnak tartalmaznia kell
a) a módosító javaslatot benyújtó személy vagy a meghatalmazott kapcsolattartó teljes bizonyító
erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a módosító javaslat melyik
ajánlásban szereplő –kódszámokkal megjelölt – vadászterületeket érinti;
b) a módosító javaslattal érintett földterület határleírását;
c) a módosító javaslattal érintett földterület legalább 1:25000 méretarányú topográfiai térképi
megjelenítését, feltüntetve az ajánlással érintett vadászterület határvonalát;
d) a módosító javaslattal érintett földterületnek az ingatlanügyi hatóság által papíralapon vagy
elektronikus adathordozón kiadott helyrajzi számait és annak területi kiterjedését hektárban,
valamint a földtulajdonosok nevét és tulajdoni hányadát;
e) a módosító javaslatot benyújtó személy vagy a meghatalmazott kapcsolattartó nyilatkozatát
arról, hogy a tulajdonában, illetve a képviselt személyek tulajdonában lévő földterület milyen
százalékos arányban áll a módosító javaslattal érintett teljes földterülettel;
f) a módosító javaslatot benyújtó személy vagy a meghatalmazott kapcsolattartó nevét és
elérhetőségét.

A módosító javaslat befogadásáról (érvényes módosító javaslat) a vadászati hatóság 10 napon
belül végzéssel dönt. A vadászati hatóság módosító javaslat befogadásáról szóló döntésével
szemben jogorvoslati kérelemmel a vadászterület határát megállapító döntéssel szemben
benyújtott fellebbezéssel lehet élni.
A módosító javaslatról a többször módosított 1996 évi LV. törvény 11/A. §. (5)-(9) bekezdései, és a
végrehajtására kiadott módosított 79/2004 ( V.4.) FVM rendelet 7.§ , 7/A. §, 7/B. §, valamint a 7/C.
§ rendelkezik.
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály

A Földművelésügyi Minisztérium első alkalommal segíti közvetlen támogatással egy növényi zárlati
károsító elleni védekezést. A támogatás a felhasznált növényvédő-szer árának felét is elérheti.
További feltétel, hogy a szőlőtermelő évente összesen legfeljebb 160.000 forint összegig
igényelheti a támogatást.
A szőlő aranyszínű sárgaságát okozó betegség (Grapevine flavescence dorée phytoplasma) a
szőlő egyik legveszélyesebb zárlati státuszú kórokozója, amelynek terjedését annak legfőbb
terjesztője, az amerikai szőlőkabóca elleni védekezéssel lehet meggátolni.

Figyelemmel a fitoplazma fertőzés magyarországi megjelenésére, valamint annak szőlőágazatot
érintő komoly következményeire, a Földművelésügyi Minisztérium 2016-tól támogatja a termelőket
az amerikai szőlőkabóca elleni növényvédő-szeres védekezésben. A támogatás mértéke a
növényvédő-szer vételárának 50 százaléka, de szőlőültetvény hektáronként legfeljebb 8.000 forint.
A növényvédelmi hatóság által a fitoplazma fertőzés miatt határozatban körülhatárolt területen kívül
eső árutermő szőlőültetvény és standard törzsültetvény tekintetében további feltétel, hogy a
szőlőtermelő évente összesen legfeljebb 160.000 forint összegig igényelheti a támogatást.
Szerencsére Tolna megyében még fertőzött terület nincs, így körülhatárolt terület sincs jelenleg.

Az amerikai szőlőkabóca elleni növényvédő-szeres védekezés támogatása az elérni kívánt céltól
és az igénylési rendtől függően két támogatási elemet tartalmaz: növény-egészségügyi megelőzés
támogatása, valamint a körülhatárolt területen található szőlőültetvényen növény-egészségügyi
felszámolás támogatása. Tolna megyében jelenleg a növény-egészségügyi megelőzés támogatása
elem igényelhető.
A növény-egészségügyi megelőzés támogatását azon szőlőültetvény után lehet igényelni, amely
nem körülhatárolt területen található. Fontos, hogy ezt a támogatást – az uniós szabályokkal
összhangban – még az amerikai szőlőkabóca elleni növényvédő-szer beszerzése előtt kell
igényelni. Az igénylésre rendelkezésre álló időszak március 1. és március 31. között volt. A
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) az igénylésről befogadási nyilatkozatot állít ki.
Az igénylést követően vásárolható meg a növényvédő-szer, amelyet a május 1. és július 31. közötti
védekezési időszakban kell kijuttatni, és amelyről permetezési naplót kell vezetni. A növényvédőszeres védekezést követően a támogatási kérelem a növényvédő-szer megvásárlásáról szóló
számlák és egyéb igazoló dokumentumok csatolásával, de legkésőbb tárgyév augusztus 15-ig
nyújtható be a növényvédelmi hatósághoz, amely a szakmai felülvizsgálatot követően továbbítja
azt a támogatásról döntést hozó MVH részére.

Fentiektől eltérően a növény-egészségügyi felszámolás támogatását azon szőlőültetvény után
lehet igényelni, amely körülhatárolt területen található. A növényvédelmi hatóság körülhatárolt
területről szóló határozatát a fertőzött terület szerint illetékes önkormányzat hirdetményi úton közli
és az odatartozó összes szőlőültetvényre vonatkozik. Ez esetben a támogatási kérelmet a
növényvédő-szer megvásárlását, majd annak május 1. és július 31. közötti védekezési időszakban
történő kijuttatását követően, de legkésőbb tárgyév augusztus 15-ig kell benyújtani a
növényvédelmi hatósághoz. A támogatási kérelemhez mellékelni kell a növényvédő-szer
megvásárlásáról szóló számlákat és egyéb igazoló dokumentumokat (például permetezési napló)
is. Ez esetben is a növényvédelmi hatóság gondoskodik a támogatási kérelem továbbításáról az
MVH részére, amely végül dönt a támogatási kérelem megalapozottságáról és a kifizethető
támogatás összegéről.

A

támogatás

részletszabályait

a

szőlőültetvényeken

megvalósuló

növény-egészségügyi

védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet tartalmazza.
A fitoplazma fertőzés első magyarországi kimutatására 2013 őszén a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal (NÉBIH) Növény-egészségügyi és Molekuláris Biológiai Laboratóriumában került
sor. Megjelenése a magyar szőlőtermesztés és borászati ágazat számára fokozott kockázatot
jelent, hiszen a fitoplazma fertőzés következtében a szőlőtőkék terméshozama jelentősen
csökkenhet, a fertőzött szőlőtőkék száma pedig a védekezési intézkedések elmaradása esetén
évente akár megtízszereződhet.

A NÉBIH a fitoplazma fertőzés terjedésének megakadályozására 2014 júniusában Növényegészségügyi Készenléti Tervet dolgozott ki. A Készenléti Terv tartalmazza mindazokat a
felelősségi köröket és feladatokat, amelyeket a szőlőtermelőnek és a növényvédelmi hatóság
szakembereinek a fitoplazma fertőzés esetén el kell látniuk. A Készenléti Terv és a NÉBIH
szőlőkabóca

felderítési

rendszere

a

hivatal

honlapján

elérhető.

A

növényvédő-szer

megvásárlásához nyújtott támogatás a Készenléti Tervben meghatározott tájékoztatási és
szőlőgondozási kötelezettségének eleget tevő szőlőtermelőnek nyújtható.
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály

Tolna megyében 2016. május 20 – június 1. között folytatódnak a földárverések. 85 földterület kerül
ismét kalapács alá, ebből 34 db a korábbi árverések alatt el nem kelt területek, a többi új
földrészlet, összesen 1.104,9608 ha földterület. Az árverésben minden járás érintett. A
földterületek összes kikiáltási ára: 1.582.900.000 Ft.

Az árverések helyszíne továbbra is a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárd, Tormay Béla utca
18. szám alatti előadóterme.
A Földforgalmi törvény 18. § (1) bekezdés e) pontja alapján az árverésen az a földművesnek
minősülő, természetes személy vehet részt, akinek a lakóhelye vagy a mezőgazdasági
üzemközpontja legalább 3 éve azon a településen van, amelynek közigazgatási határa az adásvétel tárgyát képező föld fekvése szerinti település közigazgatási határától közúton vagy
közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km távolságra van.
A Földforgalmi törvény 5. § 7. pontjának értelmében földművesnek minősül a Magyarországon
nyilvántartásba vett belföldi természetes személy, illetve tagállami állampolgár, aki e törvény
végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú
képzettséggel rendelkezik vagy ennek hiányában igazoltan legalább 3 éve
a) mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve kiegészítő tevékenységet saját nevében és saját
kockázatára folyamatosan Magyarországon folytat, és ebből igazoltan árbevétele származott, vagy
az árbevétel azért maradt el, mert a megvalósult mező- vagy erdőgazdasági célú beruházás még
nem hasznosulhatott, vagy
b)

a

legalább

25%-ban

tulajdonában

álló,

Magyarországon

bejegyzett

mezőgazdasági

termelőszervezet olyan tagjának minősül, aki mező-, erdőgazdasági tevékenységet, illetve mező-,
erdőgazdasági és az azokat kiegészítő tevékenységet személyes közreműködésként végzi.

Az árverésen árverezőként az vehet részt, aki:
a) a hirdetményben meghatározottak szerint az árverési biztosítékot (kikiáltási ár 10 %-a)
megfizette, Az árverési biztosíték befizetésének tényéről az árverés helyszínén a kormányhivatal
az árverési biztosítékot kezelő hitelintézet kimutatása vagy ezen hitelintézet által kiállított igazolás
alapján győződik meg. A nyertes árverező esetében az árverési biztosíték a vételárba
beszámításra kerül, a nem nyertes árverezők esetén az árverési biztosíték visszafizetése iránt.
b)

a

regisztrációs

díjat

az

árverés

helyszínén

befizette

(30.000

Ft/nap);

c) részvételi jogosultságát a mezőgazdasági igazgatási szervi hatáskörében eljáró kormányhivatal
által
ca) a föld tulajdonjogának megszerzésére irányuló szerzési képesség fennállásáról – a Nemzeti
Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.)
Korm. rendelet 29. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel – kiállított hatósági bizonyítvány,
cb) a földművesként történt nyilvántartásba-vételéről a földműves-nyilvántartásból kiállított adatlapmásolat
– harminc napnál nem régebbi – eredeti példányának bemutatásával a helyszínen igazolja;
d) a Korm. rendelet 29. § (3) bekezdés szerinti helyben lakást
da) a lakóhely tekintetében a jegyző által kiállított, az életvitelszerű ott lakást bizonyító hatósági
bizonyítvánnyal,
db)

a

mezőgazdasági

termelőszervezetek
igazolással igazolja.

üzemközpont

tekintetében

a

földművesek,

és a mezőgazdasági üzemközpontok

a

mezőgazdasági

nyilvántartása alapján kiállított

A mezőgazdasági igazgatási szervi hatáskörében eljáró kormányhivatal által kiadott hatósági
bizonyítványt vagy a földműves-nyilvántartásból kiállított adatlap-másolatot, valamint a helyben
lakás igazolását a kormányhivatal csak eredetben vagy közjegyző által hitelesített másolatban
fogadhatja el.
A föld tulajdonjogának megszerzésére irányuló szerzési képesség fennállásáról a Tolna megyében
árverésre kerülő ingatlanok vonatkozásában a Tolna Megyei Kormányhivatal Földhivatali
Főosztálya, mint mezőgazdasági igazgatási szerv állít ki hatósági bizonyítványt arról, hogy az
ügyfél megfelel a Földforgalmi tv. 16. § (1) bekezdésében foglaltaknak.
A hatósági bizonyítvány a föld tulajdonjogának megszerzésére nem jogosít, az csak a kérelemben
megjelölt földnek a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek árverés útján történő értékesítésére
irányuló árverezésén való részvételhez szükséges vonatkozó feltétel fennállását igazolja.
A hatósági bizonyítvány kiadására irányuló kérelemben meg kell jelölni 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.) 13. § (1) bekezdés a)
pontja szerinti adatokat, valamint az árverezésre kerülő föld fekvésének települését és helyrajzi
számát.
A hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem a Tolna Megyei Kormányhivatal Földhivatali
Főosztályán (7100 Szekszárd, Széchenyi u. 54-58. 2. emelet) postai úton, illetve személyesen is
előterjeszthető hivatali időben hétfő-csütörtökig 8:00-16:30 óráig, pénteken: 8:00-14:00 óráig.
A földművesként történt nyilvántartásba-vételéről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontok
nyilvántartásáról

a

Járási

Hivatalok

Földhivatali

Osztályai

adnak

ki

adatlap-másolatot

ügyfélfogadási időben. Az ügyfélfogadási idő valamennyi Járási Hivatal Földhivatali Osztályán
egységesen hétfő, szerda 8:00-16:00 óráig, kedd, csütörtök, péntek 8:00-12:00 óráig tart.
A

földművesekről,

a

mezőgazdasági

termelőszervezetekről,

valamint

a

mezőgazdasági

üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II. 24.) Korm.
rendelet értelmében a járási hivatal a Földmérési és Távérzékelési Intézet által üzemeltetett járási
hivatali információs rendszerből – lekérdezés útján megjelenített – adatlap másolatával teljesíthet
adatszolgáltatást a nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelemre.
A formanyomtatvány a földhivatali ügyfélszolgálatokon, illetve a www.foldhivatal.hu oldalon
megtalálható a nyomtatványok menüpont alatt.
Az árverésen részt venni kívánó személy az adatlap kiállítása iránti kérelmét valamennyi Járási
Hivatal Földhivatali Osztályához benyújthatja, a Földhivatali Osztály a kérelmét teljesíteni tudja,
mivel a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági
üzemközpontokról vezetett nyilvántartás országos.
A földműves adatlap másolat, a mezőgazdasági üzemközpontokról kiállított adatlap másolat,
valamint a hatósági bizonyítvány kiállítása díj- és illetékmentes.

Árverésen részt venni és vételi ajánlatot tenni személyesen vagy meghatalmazott jogi képviselő
útján lehet. Az árverésen árverezőként történő személyes részvétel esetén a jogi képviselet
kötelező. A jogi képviselőre a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti jogi képviseletre
vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.
Az árverést addig folytatódik, amíg az árverezők ajánlatot tesznek.
Az árverések során alkalmazandó licitküszöb összege 5 millió Ft-ot nem meghaladó kikiáltási ár
esetén 50.000 Ft, 5 millió Ft-ot meghaladó kikiáltási ár esetén 100.000 Ft, 10 millió Ft-ot
meghaladó kikiáltási ár esetén 200.000 Ft, 50 millió Ft-ot meghaladó kikiáltási ár esetén 500.000
Ft. A licitküszöböktől az árverezők nem térhetnek el. A licitküszöböktől az árverezők nem térhetnek
el,

a

licitküszöbtől

történő

eltérés

közlése

érvénytelen

ajánlattételnek

minősül.

Az a vételi ajánlat érvényes, amelynek összege – a licitküszöb összegével – meghaladja az
előzőleg tett érvényes vételi ajánlat összegét. Az árverező a vételi ajánlatát nem vonhatja vissza.
Ha nincs további érvényes ajánlat, a kikiáltó a felajánlott legmagasabb vételár háromszori
kimondása után lezárja a licitet.
Amennyiben a nyertes árverező vagy a sorrend szerinti elsőhelyi elővásárlásra jogosult az NFA
értesítésétől számított 8 munkanapon belül a szerződéskötés érdekében az NFA-nak a föld
fekvése szerint illetékes területi szervénél neki felróható okból nem jelentkezik, vagy a
hirdetményben előírt határidő alatt a szerződést neki felróható okból nem köti meg, vagy a teljes
vételárat nem fizeti meg, úgy kell tekinteni, hogy a jogügylettől visszalépett. Ilyen esetben a
befizetett árverési biztosítékot elveszti és felelős a szerződéskötés meghiúsulásából az NFA-t ért
károkért, továbbá viselni köteles az NFA ebből fakadó költségeit.
Az elővásárlási jog gyakorlására a nyertes árverezővel kötött szerződés kifüggesztésének
időtartama alatt (60 nap) az általános szabályok szerint van lehetőség.
Az árverésekkel kapcsolatban tájékozódni, a hirdetményeket megtekinteni a Tolna Megyei
Kormányhivatal

honlapján

a

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna/hirek/majusban-is-lesznek-

foldarveresek-tolna-megyeben című elérhetőségen lehet.
Érdeklődni továbbá a Tolna Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi
Főosztályán a 74/529-353 telefonszámon, vagy személyesen a Tormay B. u. 18. szám alatti
kormányhivatali épület 1. emeletén a Földművelésügyi Osztályon, illetve a Nemzeti Földalapkezelő
Szervezet www.nfa.hu honlapján lehet.

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály

A 2015/2016. tanévben a tavaszi érettségi vizsgákra 2016. február 15. napján zárultak le a
jelentkezések. Tolna megyében emelt szinten 669, míg középszinten 7172 tantárgyi jelentkezés
érkezett. Emelt szinten a legtöbben angol nyelvből és történelemből tesznek érettségi vizsgát. Az
emelt szintű érettségi vizsgákat az Oktatási Hivatal készíti elő, az Oktatási Hivatal szakmai
irányításával Tolna megyében a Tolna Megyei Kormányhivatal szervezi meg. Hivatalunk öt
középiskolát

kért

fel

az

emelt

szintű

írásbeli

érettségi

vizsgák

szervezésében

való

közreműködésre: Szekszárdi Garay János Gimnázium, Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Energetikai
Szakközépiskola és Kollégium, Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium,
Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium. Az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgáknak a két megyeszékhelyen található - gimnázium ad helyszínt. A megye 28 középiskolájában kerülnek
megszervezésre az érettségi vizsgák, a tanulói jogviszonnyal nem rendelkező vizsgázók a
kormányhivatal vizsgabizottságában adhatnak számot tudásukról.
Az írásbeli érettségi vizsgák 2016. május 2. napján kezdődnek a magyar nyelv és irodalom
tantárggyal. Ezt követi 2016. május 3. napján a matematika, május 4. napján a történelem, majd az
angol nyelv és német nyelv érettségi vizsgák. Az írásbeli vizsgák utolsó időpontja 2016. május 24.
napja.
Az emelt szintű szóbeli vizsgák 2016. június 2. napjától június 9. napjáig, míg a középszintű
érettségi vizsgák 2016. június 13. napjától június 24. napjáig tartanak.
Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) a 24. § (2)-(3) bekezdései
illetve a 25. § (1) bekezdése az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:
A jegyző, főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. §
szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A tervszámoktól csak a külső gazdasági
feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet
el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell. A
jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester
február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig

nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik
napig nyújtja be a képviselő-testületnek.
Ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig
nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, hogy a
helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszedhessék,
kiadásaikat teljesítsék.
Az Áht. fentiekben leírt rendelkezési alapján a helyi önkormányzatoknak a 2016. évi költségvetést
2016. március 15. napjáig kellett elfogadniuk.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.)
111/A. §-a értelmében, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik
elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó
zárszámadását,

államháztartási

beszámolási

kötelezettségének

vagy

vagyon-nyilvántartási

kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az
államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.
Az Áht. 83. § (6) bekezdése alapján, ha a helyi önkormányzat a Mötv. 111/A. §-a szerinti valamely
kötelezettségének nem tesz eleget, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a kötelezettség
teljesítésére meghatározott határidő utolsó napját követő hónap első napjától a mulasztás
megszüntetéséig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető támogatás
folyósítását felfüggeszti. E rendelkezést kell alkalmazni a nemzetiségi önkormányzat Njt. 134. §-a
szerinti valamely kötelezettségének elmulasztására is, azzal, hogy a nemzetiségi önkormányzatot
megillető támogatás folyósításának felfüggesztésére a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter
jogosult.
A kormányhivatal 2016. április 5. napján arról tájékoztatta a Belügyminisztériumot és a
Miniszterelnökséget, hogy a Tolna megyében működő 110 helyi önkormányzat (1 területi és 109
települési önkormányzat) közül valamennyi eleget tett rendeletalkotási kötelezettségének és
elfogadta 2016. évi költségvetési rendeletét.
Az Áht. 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására
vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a
képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül,
de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A
zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell
nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési
beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.
A zárszámadási rendelet kötelező tartalmi elemeinek meglétére, melyeket az Áht.

91. § (2)

bekezdése tartalmaz, különös figyelmet indokolt fordítani a rendelettervezet előterjesztése során.
Az Áht. idézett rendelkezései alapján, a helyi önkormányzatoknak a 2015. évi költségvetés
végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeletet 2016. május 31. napjáig el kell fogadniuk.
Az Mötv. 111/A. §-a értelmében, ha a helyi önkormányzat – többek között – nem fogadja el a
költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, a részére járó egyes támogatások
folyósítása az Áht.-ban meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

A kormányhivatal kéri valamennyi jegyző szíves intézkedését arra vonatkozóan, hogy a helyi
önkormányzat képviselő-testülete eleget tegyen a költségvetés végrehajtására vonatkozó
zárszámadási rendelet megalkotására (különös figyelmet fordítva a vagyonkimutatás mellékletben
való elhelyezésére) vonatkozó kötelezettségének.
A kormányhivatal adatszolgáltatásának teljesítése érdekében szükséges, hogy a 2015. évi
költségvetés végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet elfogadását tárgyaló képviselőtestületi

ülésről

készített

jegyzőkönyv

mielőbb

felterjesztésre

kerüljön

a

Nemzeti

Jogszabálytár „Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás” felületére az Mötv. 52. § (2)
bekezdésében, illetve az önkormányzati rendeleteknek és jegyzőkönyveknek a fővárosi és megyei
kormányhivatalok részére történő megküldésének rendjéről szóló 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet 2.
§-ában foglalt kötelezettségnek megfelelően.
A felterjesztés során kiemelt figyelmet szükséges fordítani arra, hogy az Mötv. 52. § (1) bekezdés
m) pontja értelmében a jegyzőkönyv tartalmi eleme a megalkotott rendelet, ezért a jegyzőkönyvek
az ülésen megalkotott rendeletekkel (azok valamennyi mellékletével) együtt töltendőek fel.
Szükséges továbbá, hogy a Nemzeti Jogszabálytár Önkormányzati rendeletek felületen
publikálásra kerüljön a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet
az önkormányzati rendeleteknek és jegyzőkönyveknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok
részére történő megküldésének rendjéről szóló 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet 1. § (1)
bekezdésében, illetve a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. §ában foglalt kötelezettség alapján.
A kormányhivatal ezúton is köszöni a jegyzőknek az önkormányzatok havi nettó finanszírozásával
kapcsolatos kormányhivatali adatszolgáltatás során tanúsított támogató együttműködését.
Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály

A közfoglalkoztatási programok megvalósításának ellenőrzése során többször felmerült, hogy a
közfoglalkoztatók

különböző

jogcímeken,

rendszeres

pénzügyi

juttatásban

részesítik

a

közfoglalkoztatottakat a jogszabály alapján őket megillető béren felül.
A jogellenes közfoglalkoztatás visszaszorítása és az egységes jogalkalmazás érdekében a
Belügyminisztérium az alábbi állásfoglalást adta ki.
A közfoglalkoztatási jogviszony lényegi ismérve, valamint azt a munkaviszonytól megkülönböztető
eleme a közfoglalkoztatási bér. A munkavégzés alapjául szolgáló szerződésben kizárólag a
közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011.
(VIII.24.) Korm. rendeletben meghatározott bér és garantált bér összege szerepelhet. A
közfoglalkoztatásról

és

a

közfoglalkoztatáshoz

kapcsolódó,

valamint

egyéb

törvények

módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 2.§ (4) bekezdése alapján a közfoglalkoztatottat
megillető munkabér összege megegyezik - a teljesítményhez kötött tevékenységek kivételével - a
közfoglalkoztatási bérrel, a legalább középfokú iskolai végzettséget, szakképesítést igénylő
munkakör betöltése esetén a közfoglalkoztatási garantált bérrel, azaz ettől eltérni csak
teljesítménybérezés esetében lehetséges.
Amennyiben

bármilyen

jogcímen

rendszeres

pénzügyi

juttatás

kerül

kifizetésre

a

közfoglalkoztatottak részére, akkor a megyei (fővárosi) kormányhivatalok foglalkoztatási
főosztályainak hatáskörébe tartozik annak kivizsgálása, hogy nem színlelt szerződés
megkötésére, a közfoglalkoztatási bértől eltérő munkabérre jogosító munkaviszony
létesítésére került sor. Amennyiben a közfoglalkoztató a közfoglalkoztatási programjában színlelt
közfoglalkoztatási jogviszonnyal a közfoglalkoztatási bérnél magasabb bérezésre jogosító,
leplezett munkaviszonyt létesít, azzal megsérti a hatósági szerződés II. 2. pontját, és jogalapot
teremt az általános szerződési feltételek IV.1.c) pontjára, azaz hogy a Kedvezményezett a
szerződésben, illetve a kérelemben meghatározott céljától eltérően rendeltetésellenesen, vagy
nem jogszerűen használja fel a támogatást.
Foglalkoztatási Főosztály

A közfoglalkoztatottak munkaidő beosztásáról a Belügyminisztérium az alábbi tájékoztatást adta ki.
A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény rendelkezései alapján közfoglalkoztatási jogviszony
esetén is lehetőség van a munkaidő vasárnapi és munkaszüneti napra, valamint éjszakai
munkavégzésre történő beosztására, melyre a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
(a továbbiakban: Mt.) rendelkezései az irányadóak.
Eszerint vasárnapra rendes munkaidő
a) a rendeltetése folytán e napon is működő munkáltatónál vagy munkakörben,
b) az idényjelleggel,
c) a megszakítás nélkül,
d) a több műszakos tevékenység keretében,
e) a készenléti jellegű munkakörben, illetve
f) a társadalmi közszükségletet kielégítő e napon szükséges munkavégzés esetén
foglalkoztatott közfoglalkoztatott számára osztható be.
Munkaszüneti napra rendes munkaidő az előző bekezdés a)-c), és f) pontjaiban meghatározott
esetben osztható be.
A fenti esetekben az Mt. szerinti bérpótlékokat közfoglalkoztatási jogviszony esetén is ki kell fizetni,
arra azonban támogatás nem vehető igénybe. A bérpótlék számítási alapja a közfoglalkoztatási
bér, illetve a közfoglalkoztatási garantált bér.

A tájékoztatás kizárólag a Belügyminisztérium jogi véleményét tartalmazza, mely a jogalkalmazót
nem menti fel döntésének felelőssége alól. A tájékoztatásban foglaltak nem tekinthetők a
jogalkalmazók számára kötelező jogi iránymutatásnak vagy állásfoglalásnak, arra sem bíróság,
sem más hatóság előtt nem lehet érvényesen hivatkozni.
Foglalkoztatási Főosztály

Munkáltatói fórumot tartott 2016. március 7-én, hétfőn a Tolna Megyei Kormányhivatal
Foglalkoztatási Főosztálya a Garay pincében. A meghívott munkáltatókat és képző intézményeket
dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott köszöntötte. Beszédében kiemelte, mennyire fontos
szerepet játszanak a foglalkoztatók Tolna megye munkaerő-piaci helyzetének javításában, s
munkájukhoz az állam és az Európai Unió is igyekszik minden segítséget megadni.
A köszöntőt követően Szűcsné dr. Füredi Szilvia, a Foglalkoztatási Főosztály főosztályvezetője
bemutatta a GINOP 5.2.1 Ifjúsági Garancia, valamint a GINOP 5.1.1 „Út a munkaerő-piacra” uniós
projekteket, a „Kezdő lépés a fejlődés útján” elnevezésű munkahelyteremtő program pályázati
feltételeit, illetve a munkahelymegőrző támogatás lehetőségeit.
Faragó-Kovách Eszter, az OFA Nkft. munkatársa a vállalati társadalmi felelősségvállalásról (CSR)
és az OFA ehhez kapcsolódó, munkáltatói és civil fórumok működtetési feltételeinek kialakítását
célzó programjáról beszélt.
Az előadások után lehetőség nyílt az előadókkal történő konzultációra, kötetlen beszélgetésre.

Foglalkoztatási Főosztály

Az Ifjúsági Garancia rendszer részeként két új, gyakornoki program indul a szakképesítéssel
rendelkező fiatalok korai munkahelyi tapasztalathoz jutásának elősegítésére, foglalkoztathatóságuk
növelésére, melyek célja a közvetlen munkahelyteremtés. Mindkét program megvalósítói a
szakképzési centrumok.
A GINOP-5.2.4-16 Gyakornoki program a pályakezdők támogatására elnevezésű projekt
hozzájárul a fiatalok foglalkoztatásának növeléséhez, a különböző szereplők (fiatalok, szakképzési
centrumok és gazdálkodó szervezetek) közötti kapcsolatok és együttműködések kiépítéséhez,
valamint a szakképzés munkaerő-piaci hasznosulásáról történő visszajelzések értékelésével egy
rugalmasabb és hatékonyabb szakképzés kialakításához. A szakképzési centrumok a program
megvalósítása során olyan komplex információs és szakmai tanácsadási tevékenységet végeznek
a gyakornokok, vállalati gyakornoki kapcsolattartók, a gyakornokok foglalkoztatását biztosító
gazdálkodó szervezetek számára, amely a gazdálkodó szervezetek igényeihez igazodóan a
gyakornokok minél hatékonyabb felkészítését szolgálja a munkahelyi beilleszkedésük érdekében.
A programban azon mikro-, kis-, és középvállalkozások projektjei támogathatók, amelyek legalább
egy szakképesítéssel rendelkező fiatal alkalmazását vállalják. A vállalkozások számára fiatalok
foglalkoztatásának ösztönzésére 9 hónapon keresztül bér- és járuléktámogatás a felvett gyakornok
után, valamint az őket betanító, támogató munkahelyi mentor (vállalati gyakornoki kapcsolattartó)

bérpótléka támogatható. A pályázat a gyakornok foglalkoztatásához kötődő eszközfejlesztéshez, a
gyakornoki hely kialakításához szükséges tárgyi feltételek biztosításához is nyújt támogatást. A 9
hónap támogatott foglalkoztatást követően elvárás a 4,5 hónap továbbfoglalkoztatás. A programba
olyan fiatal vonható be, aki iskola rendszerű képzésben, felnőttoktatásban vagy felnőttképzésben
megszerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szabályozott szakképesítéssel rendelkezik.
Feltétel, hogy a gyakornokként foglalkoztatott fiatalokat a kormányhivatalok állami foglakoztatási
szervként eljáró járási hivatalaiban regisztrálni kell az Ifjúsági Garancia alanyaként, még a
munkaviszony létrejöttét megelőzően.
Az igényelhető támogatás mértéke 1.900.000 - 30.000.000 Ft lehet, ezen belül csekély összegű
(de minimis) támogatásként igényelhető:
-

gyakornok 9 havi bérköltsége

-

a mentor/vállalati gyakornoki kapcsolattartó bérpótléka

-

eszközbeszerzés, gyakornok foglalkoztatásához szükséges mértékű átalakítás, felújítás

-

egyéb költségek (rezsi, marketing, kötelező nyilvánosság)

A de minimis támogatások nem nyújthatóak az elsődlegesen mezőgazdasági termeléssel, illetve
akvakultúra ágazaton belül tevékenykedő foglalkoztatóknak. Csekély összegű támogatásra nem
jogosultak is pályázhatnak hátrányos helyzetű vagy fogyatékos gyakornok foglalkoztatása esetén
bér- és bérköltség-támogatásra, melynek mértéke 50-75% között lehet.
A vállalkozások támogatási kérelmeinek benyújtása 2016. augusztus 1. és 2018. július 31. között
lehetséges.
A GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program – Támogató szolgáltatások elnevezésű program a
GINOP 5.2.4 pályázat megvalósítását támogató, „kísérő” kiemelt projekt, melynek célja a fiatalok
és gazdálkodó szervezetek körében a GINOP-5.2.4 felhívás keretében támogatott gyakornoki
program ismertségének minél szélesebb körű elterjesztése és programba történő bevonásuk
támogatása a szakképzési centrumokon keresztül. A kiemelt projekt egy komplex információs és
szakmai tanácsadási tevékenységet ölel át a gyakornokok, vállalati kapcsolattartók (mentorok), és
a gyakornok foglalkoztatásában érintett gazdálkodó szervezetek számára.
A programot a szakképzési centrumok konzorciumi formában valósítják meg, melynek keretében a
gyakornoki programba lépés ösztönzésére vállalkozásokat és gyakornokokat toboroznak. A
projekttervet a konzorciumnak 2016. március 31-ig kell benyújtania.
Fontos kritériuma a programban részt vevő fiataloknak, hogy regisztrált alanyai legyenek az
Ifjúsági Garancia rendszernek, ezért a szakképzési centrumok a fiatalokat a lakó- vagy
tartózkodási helyük szerint illetékes járási hivatalokhoz irányítják, ahol a hivatal bevonja a fiatalt az
IGR-be, illetve a fiatalok maguk is jelentkezhetnek a járási hivatalok foglalkoztatási osztályain, ahol
információt kaphatnak a gyakornoki programokról, illetve regisztrálásukat követően egy
irányítólappal a szakképzési centrumokhoz fogják irányítani őket.

Foglalkoztatási Főosztály

Az Európai Munkáltatói Napok keretében munkáltatói fórumot tartott 2016. április 12-én, kedden a
Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya Dombóváron. Dombóvár és Tamási
térségének meghívott munkáltatóit Filczinger Ágnes, a Dombóvári Járási Hivatal vezetője
köszöntötte.

Beszédében

ismertette

Dombóvár

térségének

munkaerő-piaci

helyzetét,

s

hangsúlyozta a kormányhivatal és a térségek munkáltatói közötti szoros együttműködés
fontosságát gazdasági helyzetük javítása érdekében.
A köszöntőt követően Szűcsné dr. Füredi Szilvia, a Foglalkoztatási Főosztály főosztályvezetője
bemutatta a GINOP 5.2.1-14 Ifjúsági Garancia, valamint a GINOP 5.1.1-15 „Út a munkaerő-piacra”
uniós projekteket: felvázolta a programok fő célkitűzéseit és tájékoztatta a megjelenteket a
projektek révén igénybe vehető különböző támogatási formákról. Ismertette a „Kezdő lépés a
fejlődés

útján”

elnevezésű

munkahelymegőrző

munkahelyteremtő

támogatás

lehetőségeit,

program
továbbá

pályázati
felelevenítette

feltételeit,
az

illetve

a

egyszerűsített

foglalkoztatással kapcsolatos tudnivalókat is.
Söptei Ákos EURES-tanácsadó az EURES intézményrendszerét, munkáját mutatta be, kiemelve a
kifejezetten foglalkoztatók számára nyújtott szolgáltatásokat.
Az előadások után lehetőség nyílt az előadókkal történő konzultációra, kötetlen beszélgetésre.

Foglalkoztatási Főosztály

A Magyar Közlöny 2016. évi 34. számában közzétett, az egyes mezőgazdasági tárgyú
kormányrendeletek módosításáról szóló 45/2016. (III.10.) Korm. rendelet 2016. március 11.
napjától a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Fönyr.) következő rendelkezéseit módosította:
1. A Fönyr. 2. § (1) bekezdésében meghatározott, földhasználónak minősülés esetköre bővült,
ugyanis a földhasználati bejelentésre kötelezett olyan természetes személy, vagy gazdálkodó
szervezet is földhasználónak minősül a jövőben akinek, vagy amelynek a földhasználata
haszonélvezeti jogon és a használat jogán (a továbbiakban együtt: haszonélvezeti jog), a
közfoglalkoztatásról

és

a

közfoglalkoztatáshoz

kapcsolódó,

valamint

egyéb

törvények

módosításáról szóló törvényben meghatározott közfoglalkoztatási célú hasznosítási szerződésen,
vagy a Nemzeti Földalapról szóló törvényben meghatározott megbízási szerződésen alapul.
/Fönyr. 2. § (1) bekezdés c) f) és g) pont./
2. A Fönyr. 2. §-ának (1a) bekezdése kiegészült, pontosítva, hogy milyen földek tekintetében
minősül az önkormányzat földprogram működtetése céljából földhasználónak, ezek a
termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 5/A. §-ában meghatározott földek.

3. A Fönyr. 5. §-a új bekezdéssel egészült ki, amely taxatíve tartalmazza, hogy a használat
jogcímeként mely jogcímek jegyezhetők be a földhasználati nyilvántartásba, ezek a
következők:
a) tulajdonjogon alapuló földhasználat esetében (ideértve a tulajdonosi joggyakorláson alapuló
földhasználatot is):
aa) tulajdonosi földhasználat (ha a földrészletnek egyetlen tulajdonosa van),
ab) tulajdonosi földhasználat használati megosztásról szóló megállapodás alapján (ha a földrészlet
közös tulajdonban áll),
ac) tulajdonosi földhasználat sorsolás alapján (ha a földrészlet közös tulajdonban áll),
b) haszonélvezeti jogon alapuló földhasználat,
c) vagyonkezelői jogon alapuló földhasználat,
d) szívességi földhasználat,
e) haszonbérlet,
f) a Fétv. 65. §-a szerinti alhaszonbérlet (a továbbiakban: alhaszonbérlet),
g) felesbérlet,
h) részesművelés,
i) rekreációs célú földhasználat,
j) kényszerhasznosítás,
k) szociális földprogram,
l) közfoglalkoztatási program,
m) közfoglalkoztatási célú hasznosítási szerződésen alapuló földhasznosítás,
n) a Nemzeti Földalapról szóló törvényben meghatározott megbízási szerződésen alapuló
földhasznosítás. /Fönyr. 5. § (1a) bekezdés/
4. A Fönyr. legnagyobb mértékű módosítása a földhasználati nyilvántartási eljárást érinti:
Új elem a 6. § (1) bekezdésében, hogy a földhasználati nyilvántartásba-vétel iránti eljárás a Fétv.ben előírt bejelentéssel indul, kivéve a (2) bekezdésben meghatározott esetet. A bejelentést az
eljárás megindítására irányuló kérelemnek kell tekinteni. Ennek megfelelően alkalmazni kell a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
(Ket.) 2016. január 1. óta hatályos, a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggően
bevezetett új jogintézményeit, a sommás eljárást, valamint a függő hatályú döntéshozatalt. A
földhasználati nyilvántartásba vételi eljárás tipikusan akkor lehet sommás, ha saját tulajdon
jogcímén jelenti be az ügyfél a földhasználatot (nincs ellenérdekű ügyfél, a tényállás tisztázott,
hiánypótlási felhívást nem kell kibocsátani). A függő hatályú végzést viszont minden esetben meg
kell hozni, ha a kérelem iktatását követő naptól számított 8 napon belül nem születik az döntés az
ügyben.
A 6. § (2) bekezdése szerint, ha a járási hivatal önálló eljárás keretében a föld
kényszerhasznosításba

adásáról

jogerősen

határozott,

a

föld

kényszerhasznosításának

elvégzésére kijelölt földművesnek vagy mezőgazdasági termelőszervezetnek (a továbbiakban
együtt: kényszerhasznosító) a határozaton alapuló földhasználatát a határozat jogerőre
emelkedésétől számított 8 napon belül hivatalból jegyzi be a nyilvántartásba.
A Fönyr új 6/A.-6/G. §-ai tételesen rögzítik, hogy mely esetben milyen okiratokat szükséges
csatolni a bejelentési adatlap mellé jól elkülönítve ez által az egyes ügytípusokat, illetve
kivételszabályok is meghatározásra kerültek. Új elemként jelenik meg a 6/A. §-ban szabályozott

eset, mikor a földhasználat tulajdonjogon, haszonélvezeti jogon, illetve vagyonkezelői jogon alapul,
azonban a jogosultság nem az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéssel keletkezett (tipikus
ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonszerzés például az elbirtoklás vagy az öröklés). Ilyen
esetben csatolni kell a jogosultságot igazoló okirat eredeti vagy közjegyző által hitelesített
példányát; illetve meg kell jelölni a jogosultságot keletkeztető jogszabályt /Fönyr. 6/A § a) és b)
pont/.
Hiánypótló kivételszabály a 6/G. § (2) bekezdése, mely lehetővé teszi, hogy a használati
megosztásról szóló megállapodást – ha valamelyik földhasználó korábban már benyújtotta,
és azóta a használati rendben nem történt változás – ne kelljen ismételten benyújtani,
hanem iktatószámra való hivatkozással elegendő a korábbi benyújtásra utalni.
5. Bővültek a hiánypótlási felhívás kibocsátása nélküli kötelező elutasítás esetei, melyek a
következők:
- az adatlaphoz csatolt földhasználati szerződés hatósági jóváhagyáshoz kötött, de azon nem
szerepel a hatóság jóváhagyó záradéka
- a tulajdonostársak közötti használati megosztásról szóló megállapodás értelmezhetetlen kikötést,
feltételt tartalmaz.
A Fönyr. 9. § (3) bekezdés e) pontjának – mely a hatósági jóváhagyáshoz nem kötött haszonbérleti
szerződésekre vonatkozik - ec) pontja pedig akként módosult, hogy az adásvételi és a
haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló
474/2013. (XII.12.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Előkr.) meghatározott, a jegyző által
elmulasztott eljárási cselekményt, vagy igazolást kellene pótolni, ide nem értve a jegyzőnek az
elektronikus tájékoztató közzététele érdekében tett intézkedését. Korábban nem szerepelt a
rendelkezésben az Előkr-re utalás.
A hiánypótlási felhívás kibocsátása nélküli elutasítási esetek közül törlésre került a Fönyr. korábbi
9. § (3) bekezdés a) pontja: a Fétv. 118. § (2) bekezdésében foglalt eset áll fenn (Ha a
földhasználati szerződés nem tartalmazza a Földforgalmi törvény 42. §-ában, a 114. §-ban, illetve
a 116. §-ban meghatározottakat). /Fönyr. 9. § (3) bekezdése/
6. Teljesen új rendelkezések a Fönyr.ben a 9/A. § (1) és (2) bekezdései, melyek szerint, ha a
földhasználati szerződésben a felek a használat kezdő időpontját a szerződés létrejöttének napját
megelőző időpontban állapították meg, ez esetben a szerződésre a nyilvánvaló érvénytelenség
esetére irányadó szabályokat kell alkalmazni. Ha a hatósági jóváhagyáshoz kötött haszonbérleti
szerződést a mezőgazdasági igazgatási szerv az előhaszonbérletre jogosulttal hagyja jóvá, és
ezáltal a szerződés a jóváhagyás napján válik hatályossá, a nyilvántartásba a használat kezdő
időpontjaként a haszonbérleti szerződés hatósági jóváhagyásának napját kell bejegyezni, ha a
felek a szerződésben a használat kezdő időpontjaként ennél korábbi időpontot jelöltek meg. Ennél
fogva, ha a mezőgazdasági igazgatási szerv a földhasználati szerződést a szerződés szerinti
földhasználóval hagyta jóvá, a használat kezdő időpontja a felek által meghatározott időpont,
ennek hiányában a szerződés kelte, nem pedig a hatósági jóváhagyás napja.
7. A hivatalból történő törlés esetkörében szabályozott, a használat megszűnésének
kétségtelenül történő megállapítási esetei bővültek a következővel: a bejegyzett használat
olyan földrészleten vagy a földrészlet olyan alrészletén áll fenn, amelynek a művelési ága az

ingatlan-nyilvántartásban művelés alól kivett területként került átvezetésre. (A zártkerti ingatlanok
művelés alóli kivonásával összefüggő új rendelkezés). /Fönyr. 14. § (2) bekezdés f) pont/
8. Szintén új rendelkezés, hogy ha a nyilvántartásba bejegyzett szívességi földhasználat a Fétv.
68. § (2) bekezdés d) pontja alapján – szívességi földhasználati szerződés megszűnik a
határozatlan időtartamú szerződés esetén a szerződő felek közötti közeli hozzátartozói viszony
bármilyen okból történő megszűnésével, e tényhelyzet beálltát követő 30. napon

- szűnik meg, a

földhasználó vagy a használatba adó által benyújtott törlés-bejelentési adatlaphoz csatolni kell a
közeli hozzátartozói viszony megszűnését igazoló okiratot. /Fönyr. 14. § (5) bekezdés/
9. Módosultak az alhaszonbérleti szerződéssel kapcsolatos rendelkezések is. Eszerint ha a járási
hivatal az alhaszonbérleti szerződés alapján történő földhasználatot bejegyzi, a haszonbérlő
földhasználati lapján egyidejűleg hivatalból törli annak a földterületnek a használatát, amelyre
az alhaszonbérleti szerződés alapján más földhasználó alhaszonbérlet jogcímén a földhasználatát
bejelentette.
Új rendelkezés, hogy ha az alhaszonbérlet jogcímén alapuló földhasználat megszűnése esetén –
feltéve, hogy a törlés időpontjában a haszonbérleti jogviszony még fennáll –, az alhaszonbérlet
jogcímén alapuló földhasználat törlésével egyidejűleg a földterület használatát a haszonbérlő
földhasználati lapjára hivatalból jegyzi vissza a járási hivatal. /Fönyr. 14/A. §/
10. Szintén új rendelkezések
bejegyzésével

kapcsolatban:

jelentek meg a kényszerhasznosító földhasználatának
A

járási

hivatal

a

kényszerhasznosító

földhasználatának

bejegyzésével egyidejűleg a földhasználó földhasználati lapján hivatalból törli annak a
földterületnek a használatát, amelyre a föld kényszerhasznosításának elrendeléséről szóló jogerős
határozat

alapján

a

kényszerhasznosító

földhasználatát

nyilvántartásba

vette.

A

kényszerhasznosítás megszűnését követően új földhasználat nyilvántartásba vételére a 6. §-ban
foglaltakat kell alkalmazni. /Fönyr. 14/B. §/
11. A módosítás következtében a Fönyr. 15/A. §-ában kimondja, hogy a járási hivatal a törlés
átvezetéséről szóló döntését a földhasználati lapnak a változással érintett adatokat tartalmazó
részleges másolata megküldésével közli a nyilvántartásból törölt földhasználóval, illetve a
használatba adóval, valamint a 14/A. §-ban és 14/B. §-ban meghatározott esetben az
alhaszonbérlővel, illetve a kényszerhasznosítóval.
12. A Fönyr. 16/A. szakaszában korábban is tartalmazta, hogy az elektronikus kapcsolattartás a
földhasználati nyilvántartási eljárásban a belföldi jogsegély kivételével kizárt. A módosítás
következtében

szintén

a

kivételek

közé

tartoznak

az

integrált

ügyfélszolgálatnál

(kormányablak) is intézhető ügyek.
13. A földhasználati nyilvántartásból történő adatszolgáltatásra vonatkozó rendelkezések is
módosultak, a kormányablakoknál intézhető ügykörök bővülésével összefüggően, mivel zonnal
intézhető ügytípusként a papír alapú tulajdoni lap másolatot 2016. január 15-től a kormányablak is
szolgáltathatja.

/Fönyr. 17-18. §-ai bekezdése/

14. A Fönyr. mellékletét képező formanyomtatványok (bejelentési adatlap, változás-bejelentési
adatlap és törlés-bejelentési adatlap) 1. pontjának 1.1. alpontjában a természetes személy
kérelmező, 1.2. alpontjában pedig a gazdálkodó szervezet kérelmező megnevezése természetes
személy bejelentőre és gazdálkodó szervezet bejelentőre módosul.
A törlés-bejelentési adatlap 4. pontjában szintén kérelmező természetes személy és kérelmező
gazdálkodó szervezet jelenik meg.
Földhivatali Főosztály

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( Gyvt. ) 17. §a rendelkezik a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó intézmények jelzési és együttműködési
kötelezettségéről.
A család- és gyermekjóléti szolgálatok és központok észlelő-jelzőrendszer működtetésével, az
adatkezeléssel és a nyilvántartások vezetésével összefüggő feladatait a Gyvt., valamint a
végrehajtási rendeletek tartalmazzák.
2016. január 1. napjától a Gyvt. kétszintű jelzőrendszert épített ki. A gyermek veszélyeztetettségét,
illetve a család, a személy krízishelyzetét észlelő rendszer működtetése család- és gyermekjóléti
szolgálatok feladata. A jelzőrendszer tagjai a Gyvt. 17. §-ban és a szociális igazgatásról és
szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 64. §-ban felsorolt szervek, személyek. Így: 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 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, hogy a gyermek védelme érdekében eljáró szakemberek –
különösen a gyermek bántalmazásának felismerése és megszüntetése érdekében – egységes
elvek és módszertan alkalmazásával járjanak el.

A gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltatók és a gyámhatóságok a gyermek bántalmazása,
elhanyagolása miatt jelzést vagy kezdeményezést tevő intézmény, személy adatait erre irányuló
külön kérelem hiányában is zártan kezelik.
A jelzőrendszer járási szintű koordinálása a család- és gyermekjóléti központ feladata. Ennek
keretében koordinálja a járás területén működő jelzőrendszerek munkáját, szakmai támogatást
nyújt, szükség esetén intézkedik, segítséget nyújt a jelzőrendszer tagjai és a család- és
gyermekjóléti szolgálat közötti konfliktusok megoldásában, szükség esetén megteszi a Gyvt. 17. §
(4) bekezdése szerinti jelzést.
A gyermekjóléti központok az általános szolgáltatási feladatokon túl speciális szolgáltatásokat is
működtetnek. A speciális szociális munka területei: lakótelepi szociális munka, kapcsolattartási
ügyelet, kórházi szociális munka, készenléti szolgálat, jogi és pszichológiai tanácsadás,
családkonzultáció.
A kórházi szociális munka kiterjed a szülészeti-nőgyógyászati -, a gyermek-, valamint a felnőtteket
ellátó, főként a pszichiátriai és a rehabilitációt végző osztállyal való együttműködésre. Ennek
érdekében a család- és gyermekjóléti központok az egészségügyi szolgáltatókkal együttműködési
megállapodást (szerződést) kötnek, amelyben rögzítik a kórházi szociális munka biztosításának
kereteit, valamint az együttműködés módját.
A jelzőrendszer tagjainak nemcsak jelzési, hanem együttműködési kötelezettsége is van. Ennek
területei:
a

jelzőrendszeri

szereplők

együttműködésének

koordinálása

érdekében

szervezett

esetmegbeszélés, egy gyermek, egyén vagy család ügyében, lehetőség szerint az érintetteteket és
a velük foglalkozó szakembereket is bevonva szervezett esetkonferencia, éves szakmai
tanácskozás, család- és gyermekjóléti szolgálat és a jelzőrendszer tagjainak képviselői között,
előre meghatározott témakörben, évente legalább hat alkalommal szervezett szakmaközi
megbeszélés.
Tekintettel arra, hogy a jelzőrendszer tagjai közötti együttműködés során személyes és szenzitív
adatok is érintettek fontos megtartani az adatkezelésre vonatkozó szabályokat. A Gyvt. rögzíti,
hogy a adatkezelő szerv csak a e törvényben szabályozott feladatai ellátásához, a 135–136. §-ban
felsorolt adatkörben, az ott meghatározott célok teljesüléséhez elengedhetetlenül szükséges
személyes adatokat kezelheti.
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály

A 6/2016. (III.24.) EMMI rendelet rendelkezései alapján a gyermekek napközbeni ellátása
tekintetében változások lépnek hatályba 2017. január 1-jével a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet (továbbiakban: NM rendelet) szabályai
körében.
A fontosabb változásokról az alábbiak szerint adunk tájékoztatást.
Bölcsődei ellátás
Ha a települési önkormányzat nem biztosít bölcsődei ellátást, akkor a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 94. § (3a) bekezdésében foglaltak
végrehajtása érdekében, minden év március 1-jéig a helyben szokásos módon felhívást tesz közzé
arról, hogy a szülő vagy más törvényes képviselő április 15-éig jelezheti a települési önkormányzat
felé a bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényét, és minden év március 31-éig megvizsgálja, hogy
a Központi Statisztikai Hivatal adott év január 1-jei adatai alapján a település 3 év alatti lakosainak
száma meghaladja-e a negyven főt.
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 bölcsődei ellátást nyújtó intézmények,
szolgáltatások bármelyik formájának biztosításával, önállóan, társulásban vagy ellátási szerződés
útján.
A mini bölcsődére vonatkozó külön rendelkezések
A mini bölcsődében egy bölcsődei csoportban legfeljebb hét gyermek nevelhető, gondozható,
kivéve, ha a bölcsődei csoportban valamennyi gyermek betöltötte a második életévét, vagy sajátos
nevelési igényű gyermeket is nevelnek, gondoznak.
Munkahelyi bölcsőde
A munkahelyi bölcsődében egy bölcsődei csoportban legfeljebb hét gyermek nevelhető,
gondozható, kivéve, ha a bölcsődei csoportban valamennyi gyermek betöltötte a második életévét,
vagy sajátos nevelési igényű gyermeket is nevelnek, gondoznak.
A munkahelyi bölcsőde elsősorban a munkavégzés helyszínéül szolgáló épületben, a foglalkoztató
tulajdonában álló ingatlanban vagy a foglalkoztató által e célra bérelt ingatlanban működhet.
A fenntartó döntése alapján a munkahelyi bölcsődében a szolgáltatást nyújtó személy
foglalkoztatására az NM rendelet 2. számú melléklet II. Rész „I. Alapellátások” cím 2.3. pontjában
meghatározott munkakörök létesíthetők. A szolgáltatást nyújtó személy munkakört betöltő
személynek eredményesen el kell végeznie a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személyek képesítési
előírásait meghatározó miniszteri rendeletben előírt tanfolyamot. A kisgyermeknevelő munkakört
betöltő személynek rendelkeznie kell az NM rendelet 2. számú melléklet II. Rész „I. Alapellátások”
cím 2.3. pontjában a kisgyermeknevelő munkakör betöltéséhez előírt képesítéssel.

Ha a fenntartó nem létesít az NM rendelet 2. számú melléklet II. Rész „I. Alapellátások” 2.3.
pontjában

meghatározott

kisgyermeknevelő

munkakört,

a

bölcsődei

szolgáltatást

nyújtó

személynek eredményesen el kell végeznie a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személyek képesítési
előírásait meghatározó miniszteri rendeletben előírt tanfolyamot.
A hat-, a hét- vagy a nyolcfős munkahelyi bölcsődei csoportban segítő személy működik közre a
bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy irányítása alapján a naponta rendszeresen előforduló
tevékenységekben. A segítő személy munkaidejét a gyermekek napirendjéhez igazodóan kell
megszervezni.
Családi bölcsőde
A családi bölcsődében – az NM rendelet 51/F. § (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel, a
saját, napközbeni ellátást máshol igénybe nem vevő gyermeket is beszámítva – legfeljebb öt
gyermek nevelhető, gondozható. A családi bölcsődében, ha egy sajátos nevelési igényű gyermeket
látnak el, legfeljebb három gyermek, kizárólag sajátos nevelési igényű gyermeket látnak el,
legfeljebb két gyermek nevelhető, gondozható.
A családi bölcsődében, ha a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személy mellett segítő személyt is
alkalmaznak, az öt fő létszámon felül még két gyermek, a sajátos nevelési igényű gyermekek
esetén a meghatározott létszámokon felül még egy-egy gyermek nevelhető, gondozható.
A fenntartó döntése alapján a családi bölcsődében a szolgáltatást nyújtó személy foglalkoztatására
az NM. rendelet 2. számú melléklet II. Rész „I. Alapellátások” cím 2.4. pontjában meghatározott
munkakörök létesíthetők. A szolgáltatást nyújtó személy munkakört betöltő személynek
eredményesen el kell végeznie a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személyek képesítési előírásait
meghatározó miniszteri rendeletben előírt tanfolyamot. A kisgyermeknevelő munkakört betöltő
személynek rendelkeznie kell az NM rendelet 2. számú melléklet II. Rész „I. Alapellátások” cím 2.4.
pontjában a kisgyermeknevelő munkakör betöltéséhez előírt képesítéssel.
Ha a fenntartó nem létesít az NM rendelet 2. számú melléklet II. Rész „I. Alapellátások” cím 2.4.
pontjában

meghatározott

kisgyermeknevelő

munkakört,

a

bölcsődei

szolgáltatást

nyújtó

személynek eredményesen el kell végeznie a bölcsődei szolgáltatást nyújtó személyek képesítési
előírásait meghatározó miniszteri rendeletben előírt tanfolyamot.
Napközbeni gyermekfelügyelet
Napközbeni gyermekfelügyelet keretében – az NM rendelet 51/K.§ (2) bekezdésben meghatározott
kivétellel, a saját, napközbeni ellátást máshol igénybe nem vevő gyermeket is beszámítva –
legfeljebb hét gyermek napközbeni ellátása biztosítható.
A napközbeni gyermekfelügyelet keretében ellátható gyermekek száma egy sajátos nevelési
igényű gyermeknek a többi gyermekkel azonos időben történő ellátása esetén, legfeljebb öt fő, két
vagy három sajátos nevelési igényű gyermek azonos időben történő ellátása esetén, legfeljebb
három fő.
Alternatív napközbeni ellátás
A Gyvt. 44/D. §-a szerinti alternatív napközbeni ellátások a helyi adottságoktól és lehetőségektől
függően, a helyi igényekhez igazodóan, az ellátott célcsoport életkori sajátosságainak megfelelően,
gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenységhez kapcsolódóan megszervezhetőek minden, a
gyermekek csoportos foglalkoztatására alkalmas épületben, így különösen közösségi, művelődési

vagy ifjúsági házban, család- és gyermekjóléti szolgálatnál, iskolában, óvodában, illetve ezek
önálló helyiségében, továbbá játszótereken.
Az alternatív napközbeni ellátás valamely gyermekekből álló célcsoport életkori sajátosságaihoz,
illetve a szülők speciális élethelyzetéhez igazodó, a gyermekek társadalmi beilleszkedését és
közösségi tevékenységét elősegítő, a helyi szükségleteknek és igényeknek megfelelően változó
módon vagy rendszeres időközönként tematikus program szerint, meghatározott időtartamokra
megszervezett, önálló szakmai programban rögzített tevékenység, amelynek biztosítása során
kiemelt figyelmet kell tulajdonítani a szocializációnak, a korai, egyéni és csoportos fejlesztésnek,
valamint a prevenciónak.
Az NM rendelet 51/Q. § (10) bekezdése szerinti foglalkozások vezetését felsőfokú végzettségű
szociális vagy mentálhigiénés szakember, valamint a fejleszteni kívánt képesség tekintetében
tréning-, illetve csoportvezetésre jogosultságot szerzett személy láthatja el.
Az önkéntes segítők, kortárssegítők közreműködésével vagy együttes részvételével működtetett
ellátásokban az önkéntesek felkészítéséről, folyamatos szakmai segítéséről és szupervíziójáról a
programot működtető felsőfokú szociális alapvégzettséggel vagy mentálhigiénés végzettséggel
rendelkező szakember, szupervízió esetén szupervízor útján gondoskodik.
A családi napközi és a 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.
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály

A büntetőügyi és szabálysértési mediáció
A konfliktus latin szó, melynek jelentése: „összevet, összecsap, mérkőzik, veszekedik. Olyan
helyzet, melyben a feleknek igényeik, szándékaik, vágyaik, törekvéseik, érdekeik vannak, mely
állapotban a megoldást – látszólag – a valamilyen irányba történő elmozdulás adja. Azért írjuk,
hogy látszólag, mert a különböző emberközpontú szemléletek, melyek korunkra oly jellemzőek
más utakat is mutatnak az eredményesség felé, melyek nem egyik, vagy másik irányba való
elmozdulást, hanem kompromisszumot, esetleg konszenzust valósíthatnak meg. Ilyen alternatív
eszközök lehetnek a mediáció, moderálás, tanácsadás, arbitráció.

Cikkünk kifejezetten a mediáció (magyarul közvetítés) tárgyköréről ad ízelítőt, mert ez az a
konfliktuskezelési eszköz, mely az igazságszolgáltatásban, napjainkban (2007. január 1-től )
Magyarországon is egyre gyakrabban alkalmazott – s kifejezetten hatékony – módszer. A mediáció
egy olyan speciális konfliktuskezelő módszer, mely egy folyamatban valósul meg. Lényege, hogy a
két, vagy több szereplő vitájában egy semleges, harmadik fél (mediátor) jár közben. A mediátor
biztosítja az ítélkezés nélküli, elfogulatlan, megértő szemléletet és hozzáállást. Szerepében
nem bírói szerepet valósít meg, aki előtt a teljes titoktartás mellett, védett közegben tárhatják
fel a problémáikat az adott üggyel kapcsolatban a felek, akik valamely cselekmény miatt bírósági,
ügyészségi vagy egyéb hatósági eljárásban vesznek részt. A Gyámügyi és Igazságügyi
Főosztály Igazságügyi Osztályán dolgozó mediátorok a büntető ügy, illetve a szabálysértési
ügy folyamatába szervesen kapcsolódó feladatot látnak el. Ezen időszak alatt az
igazságszolgáltatás lépései felfüggesztésre kerülnek, azaz a büntetőügyben fél év, míg a
szabálysértési ügyekben harminc nap áll rendelkezésre, hogy a felek egyeztessék a
cselekménnyel felmerülő gondolataikat, kérdéseiket és érzéseiket, megállapodjanak
(amennyiben tudnak és akarnak) és a megállapodásban foglaltak teljesüljenek. Eredményes
közvetítés esetén az elrendelő szerv lezárja az ügyet, míg eredménytelenség esetén az
eljárást folytatnia kell a hatályos jogi szabályozók betartásával.
A közvetítői eljárás elterjedését indokolja, hogy az igazságszolgáltatás működését felgyorsítja,
szervezetét

tehermentesíti,

másfajta

szemlélet

bevezetését

eredményezi.

Az

igazságszolgáltatáshoz érkező mediációs ügyek nagyon széles spektrumban mozognak az
egyszerűbb lopástól, mint szabálysértésen át a súlyos testi sértés és közlekedési baleset
bűncselekményéig bármi előfordulhat.

A 2015. év statisztikai adatai a Tolna Megyei Kormányhivatal Gyámhivatal és Igazságügyi
Főosztály Igazságügyi Osztályához érkező esetek alapján.
Büntetőügyi mediáció
érkezett ügyek száma
életkori megoszlás
eredményes közvetítés
teljesült anyagi jóvátétel

Szabálysértési mediáció

104

112

5 fiatalkorú 91 felnőtt korú

15 fiatalkorú 97 felnőtt korú

80 eset

67 eset

6.858. 454 Ft

435. 260 Ft

összegszerűen
A közvetítői eljárás eredményessége a megállapodás és az abban foglaltak teljesítése. Vannak
élethelyzetek, melyek ezt az eredményességet tovább cizellálják, finomítják, mint az alábbi
esetben:
Tolna Megye egyik kis városában két fiatal egy volt katonai laktanya épületéből villanyvezetékeket
loptak. Tettenérésük követően indult a büntetőeljárás, majd az ügyészség közvetítői eljárásra utalta
az ügyet. Az eljárás rendben zajlott, mely során a felek egyéb erkölcsi tényezőket is átbeszéltek.
Ilyen erkölcsi, társadalmi tényező a pénzszerzés becsületes módja, a szabadidő tevékenységek
hasznos felhasználása. A sértett javasolta a két fiatalembernek a diákmunka pl: újság kihordás.

végzését. Az eljárás erkölcsi jóvátétellel fejeződött be, azaz bocsánatot kértek. Pár héttel később a
közvetítő munkába menet látta a fiatalokat újságot kihordani. Ez a mediáció következménye, de
vannak esetek, amikor a megállapodásban fogalmaznak meg konkrét feladatokat. 2014. évben két
fiatalember, akik egy jó hangulatú est végén, hazafelé menet házakat, kerítéseket és egyéb
műtárgyakat (mint hidat) festettek le. A megállapodásban szerepelt, a festék által rongált felület
helyreállítása, a híd megtekintése szakemberekkel, akik felhívták a fiatalok figyelmét a veszélyekre
(szerhasználatos tű, hajléktalanok lakhelye, egyéb műszaki eszközök). Továbbá írniuk kellett egy
„elrettentő” tanulságos cikket a helyi lapba. A megállapodásban foglaltak maradéktalanul
teljesültek.
Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály

A Tolna Megyei Kormányhivatal 2016. március 9-én tartotta a Megyei Államigazgatási
Kollégiumának (a továbbiakban: Kollégium) 2016. évi első rendes ülését.
Elsőként dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott úr, a Kollégium elnöke köszöntötte a jelenlévőket.
Első napirendi pontként elfogadásra került a Kollégium és Állandó Bizottságok 2016. évi
munkaterve.
Második napirendi pontként Dr. Fülöp Ferenc - a NAV Tolna Megyei Adó- és Vámigazgatóságának
igazgatóhelyettese tartott előadást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) 2016. évi
átalakulásáról, az új szervezet felépítéséről. Igazgatóhelyettes Úr előadásában ismertette az
átalakítás célját, melyek a következők: az adóbeszedés, tágabb értelemben véve az adóztatás
reformja, korszerűbb, szolgáltatóbb, kiszámíthatóbb, ügyfél orientált adóigazgatás megvalósítása,
az ország versenyképessége a nemzetközi adórendszerben és adóigazgatásban, a kormányzati
bürokráciacsökkentés keretében megfogalmazott új jogintézmények bevezetése.
Az új struktúra jellemzőit az alábbiak alapján foglalta össze:
A NAV központi hivatali státuszban működik, közvetlen miniszteri felügyelet és irányítás mellett.
A NAV tevékenysége továbbra is a három szakmai ág köré szerveződik: az adóigazgatási, a
vámigazgatási és a bűnügyi/bűnüldözési/nyomozóhatósági szolgálat.
Megőrizte szervezeti státuszának sajátosságát, azaz fegyveres rendvédelmi feladatokat a jövőben
is ellát, amely az ellenőrzési és határrendészeti feladatainak ellátását támogatja.
A szervezeti szintek száma csökkent, azaz a regionális középfokú szervek megszűntek (ezáltal vált
a háromszintű NAV kétszintű szervezetté), egységes, integrált adó- és vámigazgatósági rendszer
jött létre (a vámszakmai és adóági igazgatóságok feladatkörei összeolvadtak a NAV valamennyi
szervezeti szintjén).

A megújult NAV-ban, mint kétfokú szervezetben a korábbi 79 szervhez képest 39 szerv található
2016. január elsejével, ami átláthatóbbá teszi a struktúrát.
A NAV Tolna Megyei Adó- és Vámigazgatósága élén Igazgató áll, akinek munkáját négy
Igazgatóhelyettes segíti.
Harmadik napirendi pontként Dr. Szathmáry Péter - a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Déldunántúli

Regionális

Igazgatóságának

igazgatója

tartott

előadást

a

Bevándorlási

és

Állampolgársági Hivatal Dél-dunántúli Regionális Igazgatóságáról.
Igazgató úr előadásában bemutatta a Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság szervezetét.
Ismertetésre kerültek az Igazgatóság feladatai: engedélyügyi jellegű feladatok, idegenrendészeti
(kényszerintézkedési) feladatok, menekültügyi feladatok és az egyéb (kérelmek átvétele) feladatok,
valamint a 2015. év menekültügyi tapasztalatai is.
Az

előadásokat

követően

észrevétel,

kérdés

nem

érkezett,

így

dr.

Horváth

Kálmán

kormánymegbízott úr, a Kollégium elnöke bezárta az ülést.
Jogi és Koordinációs Főosztály

A Tolna Megyei Kormányhivatal az Alkotmányvédelmi Hivatal Tolna Megyei Irodájával
együttműködve 2016. március 8. napjával Biztonságtudatossági / Awareness képzést indított.
A képzés célcsoportja a Kormányhivatal főosztályain és a járási hivatalok osztályain belül az
ügyfélfogadást, hatósági ellenőrzést, pénzügyi feladatokat ellátó kormánytisztviselők.
A képzés célja a Tolna Megyei Kormányhivatal integritásának erősítése, a munkatársakban a
személyes biztonságtudatossági érzet növelése. Cél továbbá, hogy a munkatársak olyan kockázati
tényezőkről, lehetséges veszélyforrásokról kapjanak tájékoztatást, amelyek a biztonságtudatosság
hiányában merülnek fel, valamint a veszélyek kivédésére alkalmas tippeket, gyakorlati tanácsokat
kapjanak.
Mindeddig kettő képzési nap került lebonyolításra. A képzés időtartama 1,5 óra, délelőtti és
délutáni időszakban zajlik. A képzésen a Kormányhivatal vezetői is részt vettek, eddig 257 fő
képzése valósult meg.
A munkatársaknak a képzés 2016. május 12-én zárul.
Jogi és Koordinációs Főosztály

Tolna

Megyei

Kormányhivatal

Műszaki

Engedélyezési

és

Fogyasztóvédelmi

Főosztály

Fogyasztóvédelmi Osztálya a korábbi évekhez hasonlóan, a 2016-os évben is kiemelt figyelmet
fordít a termékbemutatóval egybekötött értékesítési tevékenységet végző vállalkozások hatósági
ellenőrzésére. Az első negyed év tapasztalatai alapján jelentős visszaesés tapasztalható a
bejelentett és megtartott árubemutatók területén. Az eddigi vizsgálatok alapján úgy tűnik, hogy az
alább részletezett jogszabályi szigorítások elérték a kívánt eredményt:


a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi
XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grtv.);



a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény
továbbiakban: Hpt.);



a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.).

A Grtv. értelmében 2015. december 12–ét követően tilos az árubemutatóval egybekötött
termékértékesítéshez kapcsolódóan ajándék juttatás, árengedmény, kedvezmény, vagyoni előny
és ajándéksorsolás reklámja.
A Hpt. értelmében 2015. december 12-ét követően tilos az árubemutatóval egybekötött
termékértékesítés során pénzügyi szolgáltatás nyújtása, a készpénz helyettesítő fizetési eszköz
használatával összefüggésben nyújtott pénzügyi szolgáltatás kivételével.
A Kertv.-ben foglaltak értelmében 2016. január 25-ét követően az árubemutatóval egybekötött
termékértékesítést végző kereskedő a fogyasztók bejelentésének intézésére, panaszainak
kivizsgálására és orvoslására, valamint a fogyasztók tájékoztatása céljából


székhelyén vagy telephelyén, valamint fióktelepén;



az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés helye szerinti megyeszékhelyen;



a szervezett utazáshoz történő csatlakozásra a fogyasztók számára biztosított valamennyi
indulási hely szerinti megyeszékhelyen;



az árubemutatóval egybekötött termékértékesítés helyén, az árubemutató és a
termékértékesítés időtartama alatt

köteles

ügyfélszolgálat

működtetéséről

gondoskodni

személyes,

valamint

írásban,

telefonon és elektronikus úton történő ügyintézési lehetőséggel az Fgytv. 17/B. § (3)
bekezdésének megfelelően. Az ügyfélszolgálatnak a működési rendjét, a félfogadási idejét a
kereskedő úgy köteles megállapítani, és a működésének feltételeiről oly módon köteles
gondoskodni, hogy az lehetővé tegye a fogyasztók jogainak megfelelő érvényesítését. E
kötelezettség keretein belül a kereskedő köteles:


az ügyfélszolgálati irodát a hét minden munkanapján legalább napi 6 órás, és - 5
munkanapos hetet alapul véve – legalább heti 36 órás nyitva tartással üzemeltetni -,
valamint a hét legalább egy munkanapján 20 óráig – nyitva tartani,



elektronikusan és telefonon keresztül is lehetővé tenni a fogyasztók számára a személyes
ügyintézés időpontjának előzetes lefoglalását.

Az árubemutatóval egybekötött termékértékesítést végző kereskedő az értékesítés helyszínéről
való visszaszállítást – különösen a személykör és a díjazás tekintetében – ugyanolyan
feltételekkel,

ugyanarra

a

helyszínre

köteles

biztosítani,

mint

az

árubemutató,

illetve

termékértékesítés helyszínére való szállítást.
Műszaki Engedélyezési a Fogyasztóvédelmi Főosztály

A járási hivatalok népegészségügyi osztályai 2016. III. negyedévtől kiemelt feladat keretében
fogják ellenőrizni az egyes biocid termékek forgalmazásának jogszerűségét.
A biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 528/2012/EU rendelet 95. cikkének
(2) bekezdése szerint:
„2015. szeptember 1-jétől nem forgalmazható az (1) bekezdés szerinti listára felvett érintett
anyagból álló, azt tartalmazó vagy azt keletkeztető biocid termék, kivéve, ha az anyag szállítója
vagy a termék szállítója szerepel az azon terméktípusra vonatkozó, (1) bekezdés szerinti listán,
amelybe a termék tartozik.”
A fent említett (1) bekezdés szerinti naprakész listát az Európai Vegyi-anyag Ügynökség (ECHA)
honlapján

lehet

elérni

(http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/active-

substance-suppliers).
A rendelet 95. cikk (2) bekezdésének nem megfelelő biocid termékeket 2015. szeptember 1-jét
követően azonnali hatállyal ki kell vonni a piacról.
A megszorítás minden forgalomban lévő biocid termékre kötelező érvényű, függetlenül a
bennük található hatóanyagok jóváhagyásának dátumától.
Mit is jelent a fenti rendelkezés a gyakorlatban?
A biocidok olyan anyagok vagy termékek, amelyeket kártevő élőlények ellen használnak, és
azokat elpusztítja, elriasztja, vagy károkozását bármely más módon akadályozza. Hatásukat a
bennük lévő hatóanyagok segítségével fejtik ki.
A biocidokat nagyon változatos területeken alkalmazzák, az ivóvíz és uszodavíz kezelésétől a
kézfertőtlenítő szappanokon keresztül egészen a patkányirtókig és kullancsriasztó szerekig, de
egyes faanyagvédők is ide tartoznak. Hogy megpróbálják egybefogni ezeket a szerteágazó
területeket, az Európai Unió szabályozása a biocidokat 22 terméktípusra osztotta.
A biocid hatóanyagok jelentős része irtószer, vagyis az ember és a környezet számára is
veszélyes, adott esetben közvetlenül egészségkárosító anyag, ezért csak átgondoltan, a munkaés egészségvédelmi szabályok betartásával szabad alkalmazni. Korlátozás nélküli használatuk
extra terhelésnek teszi ki az emberi szervezetet. Például az utóbbi időben terjedő gyakorlat, hogy
fertőtlenítő hatású vegyi anyagokkal kezelnek ruhadarabokat, bútorokat, stb.
Az Unióban a biocidok forgalmazásának és felhasználásának részletes szabályozása 1998-ban
kezdődött a 98/8/EK irányelvvel, amelynek fő célja egyrészt az egységes szabályozás volt,
másrészt az, hogy a fogyasztókhoz csak alaposan kivizsgált és elfogadható kockázatú
hatóanyagot tartalmazó termékek jussanak el. Elindították a hatóanyagok 24 éves időtartamú
(2000.5.14.-2024.5.14.) felülvizsgálati programját, melynek következtében csak olyan anyagok
maradhattak a piacon, amelyekre részletes (és költséges), vizsgálatokkal alátámasztott
kockázatelemzést nyújtott be a gyártó/forgalmazó. Ennek következtében a korábban forgalomban
levő 2-3000 hatóanyagból kevesebb, mint tizedrésze maradhatott meg, részben mert
elfogadhatatlan volt a kockázata, de többnyire azért mert nem jelentkezett olyan cég vagy
szervezet, amely vállalta volna az elemzés költségeit.

2013-tól, a biocidokra vonatkozó előírások módosítása után, nem szabad biocid termékeket
forgalmazni, sem azokat felhasználni a fenti uniós rendeletek, továbbá a hazai rendeletek szerinti
engedélyezés nélkül.
A biocidok engedélyezése kétszintű folyamat: a hatóanyagokat uniós szinten hagyják jóvá, az
ezeket a hatóanyagokat tartalmazó terméket tagállami szinten engedélyezik.
A hatóanyag felülvizsgálati program eredményeképpen jogszerűen csak olyan biocid termékek
lehetnek piacon, melyek hatóanyaga már jóváhagyott, vagy a felülvizsgálati programban szerepel.
A közösségi jegyzékbe az adott terméktípusba fel nem vett hatóanyagok jegyzéke megtalálható az
ÁNTSZ honlapján:
https://www.antsz.hu/data/cms33216/Adott_termektipusban_kivont_anyagok_2014.04.28.pdf
A jóváhagyott hatóanyagok, és a Magyarországon forgalmazható termékek listája, valamint a
jogszerűen forgalmazott, engedélyezés alatt álló termékek és az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvos
Hivatal által kiadatott engedélyek listája megtalálható az ÁNTSZ honlapján.
Forrás:
Az Európai Parlament és a Tanács 528/2012/EU rendelete (2012. május 22.) a biocid termékek forgalmazásáról és
felhasználásáról
316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól
Országos Tisztifőorvosi Hivatal: 2016. évi kiemelt munkatervi feladatok

Népegészségügyi Főosztály
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Főosztályának, járási hivatalok Népegészségügyi Osztályának e-Bug koordinátorai az iskolákkal
közösen tervezik megdönteni a kézmosásoktatáson résztvevők világrekordját. A több helyszínen
egyszerre tartott kézhigiénés oktatás Guinness rekordját Glasgow-ban állították fel. Itt 3039 diák
vett részt a rekordkísérletben, amit jó eséllyel tudnak felülmúlni a magyar iskolások, hiszen eddig
már több mint 10 000-en jelentkeztek! Tolna megyében kilenc oktatási intézmény - közel 500
tanulóval - kapcsolódott be a rekordkísérletbe.
Az esemény során több helyszínen (Bonyhád, Dombóvár, Dunaföldvár, Gyönk, Gyulaj, Szekszárd
Paks, Tolna) egy időpontban egy tanóra keretében mutatják be a képzett instruktorok a kézmosás
fontosságát és annak helyes technikáját. Reményeink szerint a megmozdulás még nagyobb
figyelmet szerez az e-Bug nevű programnak. Az e-Bug egy tudományos alapokon nyugvó oktatási
eszköz, ami játékos tanulással segít a diákoknak (a 6 évestől egészen a fiatal felnőttekig)
elsajátítani a megfelelő személyi higiénés szokásokat, a felelős szexuális élet feltételeit, a tudatos
antibiotikum használattal és a védőoltásokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.
A rekordkísérlet időpontja 2016. május 5., a WHO egészségügyi intézményeknek létrehozott
kéztisztasági világnapja. Bár a figyelem ezen a napon az egészségügyi intézmények dolgozóira és

látogatóira szokott irányulni, az ÁNTSZ e-Bug csapata úgy döntött, hogy a diákokat is megszólítja,
hiszen a gyermekkorban elsajátított higiénés szokások egy életen át elkísérnek bennünket.
További információkat és ingyenes oktatási segédleteket, játékokat a www.e-bug.eu weboldalon,
az iskolákban, az ÁNTSZ honlapján https://www.antsz.hu/portal/ebug és a Facebookon
találhatnak.
Népegészségügyi Főosztály

2016. április 1. napjával módosításra került a kormányablakokról szóló 515/2013. ( XII.30.) Korm.
rendelet. A módosítással újabb 508 ügykörrel bővül a kormányablakokban intézhető ügyek köre,
továbbítás céljából 280 új ügykör kormányablakokban intézhetőségének növelésével, valamint
tájékoztatás céljából 228 új ügykör kerül be a kormányablakokban intézhető ügyek közé. Ezzel
1135-re emelkedik az ügykörök száma.
Az újabb ügykörök részletes listája megtekinthető a Tolna Megyei Kormányhivatal holnapján:
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna/hirek/aprilis-elsejetol-bovult-a-kormanyablakokbanintezheto-ugykorok-szama
Szekszárdi Járási Hivatal

Megnyílt Tolnán a Munkaerő-piaci Pont, melyet Cseresnyés Péter munkaerőpiacért és képzésért
felelős államtitkár, Horváth István országgyűlési képviselő, dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott
és Appelshoffer Ágnes, Tolna város polgármestere ünnepélyes keretek között adott át 2016. április
21-én.
Köszöntőjében Cseresnyés Péter államtitkár úr elmondta, hogy az egyik legfontosabb központi
célkitűzése a munkaalapú társadalom kiépítése, melynek érdekében a Kormány nagyon fontos
lépéseket tett és tesz a jövőben is.

Kiemelte, hogy a szegénység ellen igazán hatékonyan

munkahelyteremtéssel lehet védekezni, olyan gazdasági, társadalmi körülményeket kell teremteni,
mely hozzájárul a munkahelyek számának növekedéséhez, majd hozzátette, hogy mindez az
utóbbi években meg is történt.

Államtitkár úr hangsúlyozta, hogy a fejlődés folyamatos, melynek hozománya, hogy nő a
foglalkoztatás. Noha napjainkban nem csupán munkanélküliséggel küzd a gazdaság, hanem
munkaerőhiánnyal is, ami napi probléma, országosan folyamatosan nő a foglalkoztatás. A 2010-es
állapothoz képest, mikor mintegy 3,8 millióan dolgoztak Magyarországon, napjainkban 4,2 millió
felett van a foglalkoztatottak száma, akiknek nagy része, mintegy 330-340 ezer fő, a Kormány
közfoglalkoztatottakat érintő programját bírálók állításaival ellentétben, a versenyszférában
helyezkedett el. Jelenleg a korábbi 11 %-kal szemben, mintegy 6 % körüli a munkanélküliség
Magyarországon, és Tolna megyében is folyamatosan nő a foglalkoztatottak száma.
Kiemelkedő jelentőséggel bír, hogy Tolnán is létesült Munkaerő-piaci Pont, megújult a
foglalkoztatási szolgálat, hiszen itt a kollégák már méltó körülmények között tudják fogadni azokat
az állampolgárokat, akik a munkaalapú társadalom elvárásainak megfelelően, nem segélyből,
hanem munkából szeretnének megélni.

A munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár

elmondta, hogy a munkanélküli állampolgárok ott jelentkeznek szívesen, ahol tudnak nekik segíteni
az elhelyezkedésben. A Munkaerő-piaci Pont munkatársai kivételes szolgálatot teljesítenek,
azokkal az emberekkel foglalkoznak, akik jelenleg nem tudnak, de mindenképpen el akarnak
helyezkedni, és itt egy segítő szolgáltatást vehetnek igénybe.
„Minden nap úgy menjenek haza, hogy sikerült valakinek segíteni, a munkához jutást
megkönnyíteni, vagy éppen munkához segíteni, mert igazán ez a fokmérője a munkájuknak. Azzal
a jó érzéssel térjenek haza, hogy ma is sikerült több embernek, valamiféle segítséget nyújtani,
hiszen így teljesítik jól a szolgálatot, amit felvállaltak” – zárta köszöntőjét Cseresnyés Péter
államtitkár.

Tolna város, és a Tolna megyei Kormányhivatal életében örömteli alkalom a mai nap. 2010-től a
Kormány közigazgatási reformot hajt végre, melynek a „Jó Állam” kialakítása, a közjó
megvalósítása a célja. Ennek érdekében fontos lépéseket tesz a Kormány, melynek fontos része a
megvalósult beruházás is, kezdte köszöntő beszédét dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott.
Túl azon, hogy a város történelmi központja jelentősen megszépült, egy szép épülettel gazdagodik
a város, a több, mint 70 m Ft-ból megvalósult beruházás, jelentős segítséget is nyújt az itt
lakóknak.

Kormánymegbízott úr kiemelte, hogy jelentősen csökkent a munkanélküliség Tolna

megyében, majd hozzátette, hogy ennek ellenére az ilyen jellegű szolgáltatásokra mindig szükség
van, mert mindig lesznek elesettek, akikről az államnak gondoskodni kell.
Az új Munkaerő-piaci Pont méltó, és alkalmas hely, megfelel a kor színvonalának, és a szakmai
feladatellátás követelményei is biztosítottak, megvalósítva ezzel a szolgáltató államot.

Végül

köszönetét fejezte ki Tolna városának a segítő támogatásért, a kollégáknak, a projektben dolgozó
szakembereknek a kiváló munkáért, valamint a lakosságnak a türelméért.

Ünnep a mai nap, a munka ünnepe is, hiszen a munka az egyik legfontosabb érték. Nem mindegy,
hogy akik munkát keresnek, milyen feltételekkel, milyen körülmények között tehetik ezt.

A

rászorulók életében nagyon fontos időszak ez, és ez az épület, a képzett szakemberek, a
megújulás lehetőséget nyújtják, reményt ad azok számára, akik hozzájuk fordulnak segítségért,
kezdte köszöntőjét Horváth István országgyűlési képviselő.
Sokan keresik majd fel a Munkaerő-piaci Pontot, akik munkát keresnek, de kiemelte a vállalkozókat
is, akik megfelelő, képzett munkaerőt keresnek, majd hozzátette, hogy az új létesítmény kiváló

találkozási pont.

„Bízom benne, hogy több álláskeresőnek tud segítséget nyújtani az iroda és a

vállalkozások is gyorsan rátalálnak a megfelelő munkaerőre” – zárta köszöntőjét Horváth István
országgyűlési képviselő.
Appelshoffer Ágnes polgármester asszony elmondta, hogy Tolna városa egy központi beruházás
révén, újabb nívós középülettel gyarapodott, mely által egy fontos közszolgáltatás még jobb
minőségben, és még színvonalasabb körülmények között érhető el a város és a Tolnai járásban
élők számára. Igazán örömteli az lenne, ha egy ilyen Munkaerő-piaci Pontra nem lenne szükség,
majd hozzátette, hogy a teljes foglalkoztatás egy olyan célkitűzés, melynek elérésére törekedni
kell. Ebben rendkívül fontos feladat hárul a munkaügy területén dolgozó szakemberekre is, akik
nélkülözhetetlen segítséget nyújtanak az állásukat elveszítők, dolgozni akarók számára.
Polgármester asszony kiemelte, hogy a segítségnyújtáshoz a tartalmi elemeken túl, minél jobb
formai kereteket is biztosít az új létesítmény.

Az ünnepi köszöntők után Cseresnyés Péter államtitkár úr, Horváth István országgyűlési képviselő
úr, dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott úr és Appelshoffer Ágnes, Tolna város polgármestere a
nemzeti színű szalag átvágásával hivatalosan is átadta a Munkaerő-piaci Pontot. Ezt követően a
vendégek megtekintették a megújult épültet, és ügyfélteret.
Kormánymegbízotti Kabinet

Annak érdekében, hogy minél kényelmesebben, egyszerűbben, gyorsabban intézhessük
hivatali ügyeinket, új szolgáltatások segítik az e-közigazgatási ügyintézést. Ilyen többek közt
a

Rendelkezési

Nyilvántartás,

amelyben

elektronikusan

rögzíthetjük

ügyintézéssel

kapcsolatos rendelkezéseinket és azokat az arra jogosult hivatalok számára a rendszer
megismerhetővé teszi.
A Rendelkezési Nyilvántartás segítségével az ügyfelek nyilatkozatot tehetnek arról, hogy az
elektronikus-

ügyintézés

során

milyen

azonosítási

módokat

kívánnak

használni,

meghatározhatják, milyen módon lépjenek velük kapcsolatba az egyes hivatalok, illetve
további egyre bővülő elektronikus szolgáltatások körében is tehetnek nyilatkozatokat.
A Rendelkezési Nyilvántartás kiemelkedő funkciója, hogy elektronikus úton vagy telefonon
meghatalmazhatunk más személyt ügyeinek intézésére, ennek köszönhetően a jövőben nincs
szükség papír alapú meghatalmazást bemutatni az ügyintézés során. A Rendelkezési
Nyilvántartás segítségével az ügyintézés hatékonyabbá, a hivatalokkal való kapcsolattartás pedig
tervezhetőbbé válik.
Személyesen az ország valamennyi kormányablak és okmányirodai ügyfélszolgálatán, vagy
elektronikus úton Webes ügysegéd rendszeren (a szolgáltatás felülete a KEKKH honlapján
található keresztül érhető el), illetve telefonon keresztül (Kormányzati Ügyfélvonal 1818-as
hívószámán) is tehet rendelkezéseket minden állampolgár.
A Rendelkezési Nyilvántartás használatakor először alaprendelkezést kell tenni, amely
tulajdonképpen alapinformációk megadását jelenti. Itt kell megadni, az internetes-, telefonos
ügyintézés engedélyezésére vagy tiltására vonatkozó rendelkezéseket és itt adható meg, hogy a
hivatalok milyen módon tartsák a kapcsolatot velünk, rögzíthető elektronikus levelezési címünk (email), telefonszámunk, telefax és postai elérhetőségeink.
A további rendelkezésekben az állampolgár az elektronikus ügyintézés során a jövőben használni
kívánt azonosítás módjairól nyilatkozhat, meghatalmazásokat tehet, valamint időszaki értesítést
igényelhet az őt érintő elektronikus ügyintézési cselekményekről.
Dombóvári Járási Hivatal

Az ország 249., Tolna megye 8. kormányablaka nyílt meg 2016. április 14-én Dunaföldváron, a régi
okmányiroda helyén, melyet dr. Kovács Zoltán területi közigazgatásért felelős államtitkár, dr.
Horváth Kálmán kormánymegbízott, Amreinné dr. Gál Klaudia főigazgató, Szántóné dr. Novák
Eszter, a Paksi Járási Hivatal vezetője, valamint Horváth Zsolt, Dunaföldvár polgármestere
ünnepélyes keretek között adott át a Polgármesteri Hivatal épületében.

Dr. Kovács Zoltán államtitkár úr köszöntőjében elmondta, hogy Tolna megyében fontos állomáshoz
érkeztünk, hiszen a mai az utolsó kormányablak, ami átadásra kerül a megyében, országosan a
249. integrált kormányzati ügyfélszolgálat.

A kormány zászlajára tűzte, hogy az ügyintézés

kultúrájában a korábbi hagyományokon változtatni kíván, ami azt jelenti, hogy a szolgáltató állam
van az ügyfelekért, és nem fordítva. Nem csupán a fizikális körülményeken kell változtatni, nem
csupán integrált ügyfélszolgálatot kell létrehozni, de a Kormány úgy gondolta, hogy az ügyintézés
kultúráját is meg kívánja változtatni.

Államtitkár úr kiemelte, hogy a 2010-es elhatározás alapján nem csupán az államigazgatás
szerkezetét változtatta meg a Kormány, hanem létrehozta a kormányablakokat is, ahol április 8.
napja óta több mint 1100 ügytípust lehet intézni, 2-300 ügy intézhető helyben, a többi ügyben pedig
az ügyirat utazik, nem az ügyfél. Másik fontos szemléletváltás, hogy nem csupán kifejezetten a
kormányhivatalokhoz kötődő ügyeket kívánnak intézni a kormányablakokban. Jelenleg folynak
tárgyalások a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, hogy ügyfélszolgálatuk egy része áttelepülhet a
kormányhivatalokhoz, nevezetesen az első- és másodlagos ügyintézési szint. Dr. Kovács Zoltán
hangsúlyozta, hogy az ügyintézés kiteljesítésével egy találkozási pontot kíván létrehozni a
Kormány a kormányablakokban, egy horizontális ügyintézési módot, független attól, hogy egy ügy
több államigazgatási ágazatot is érinthet.
A bürokráciacsökkentés kapcsán kiemelte, hogy a tavalyi esztendőben, köszönhető a járási
hivataloknak, több mint 1000 javaslat érkezett a bürokráciacsökkentési törvénycsomag-tervezet
részeként. 110 törvény került benyújtásra, és elfogadásra, jó néhány eljárási szabály módosult, az
ügyfél szempontjából egyszerűsödtek az eljárások. A második körben 1952 törvényt tekintettek át,

melyből mintegy 300 törvény releváns, ami tartalmaz olyan bürokratikus akadályokat, ami nehezíti
az
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mind
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mind

az

ügyintézők

számára.

A

második

bürokráciacsökkentési törvénycsomag részeként újabb 73 törvényből álló csomagot nyújtottak be a
Parlamenthez. A bürokráciacsökkentés fontos eleme, hogy 21 eljárás illetéke szűnt meg vagy
csökkent jelentős mértékben. Államtitkár úr elmondta továbbá, hogy újabb konzultációt
kezdeményez

a

Kormány.

Országosan

25

helyszínen,

műhelybeszélgetések

keretében

mondhatják el a vállalkozók, hogy melyek azok a bürokratikus akadályok, melyek az ő vállalkozási
életüket megnehezítik. Beszélt a háttérintézmények megszüntetéséről is, mely kevesebb hivatalt
jelent a minisztériumok mögött, kevesebb jogszabályt, kevesebb bürokráciát, ami hozzájárul az
állampolgárok elégedettségéhez, és általa Magyarország versenyképessége is nő.
A kormányablakokhoz visszatérve államtitkár úr elmondta, hogy a kormányablak rendszer
legfontosabb részét képezik az itt dolgozó kollégák. Az ügyintézési kultúra megváltoztatása rajtuk
múlik. Másik fontos kellék az informatikai rendszerek kialakítása. Az egyes államigazgatási
ágazatok még nincsenek informatikailag összekapcsolva, szigetszerűen működnek. „Ha arról
beszélünk, hogy egyszerűsödjön a közigazgatás, ezeket egy informatika rendszer segítségével
össze kell kapcsolni, így az ügyintéző gyorsabban végzi munkáját.”
Dr. Kovács Zoltán államtitkár úr kiemelte, hogy a tavalyi évben több mint 5 millió ügyet intéztek a
kormányablakokban, Tolna megyében mintegy 173 ezer ügyfél fordult meg a kormányablakokban,
a mintegy 27 millió forintért megvalósult beruházás eredményeként, Dunaföldváron és környékén
élők számára is elérhetőek az állami szolgáltatások.

Köszöntőjében dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott úr elmondta, hogy büszkeséggel tölti el,
hogy egy újabb, az állampolgárok érdekeit szolgáló beruházás valósult meg Tolna megyében,
melynek eredménye egy modern, a kor technikai vívmányainak megfelelő hivatal kialakítása.
Kiemelte, hogy a 2010-es reformok fő célja a „Jó Állam” kialakítása volt, mely az állampolgárok,
vállalkozások, a közjó érdekében végzett szolgálat. „Magyary Zoltán is büszke lenne ránk, hogy
hazánkban egy ilyen reform zajlik. Mi Tolna megyeiként is büszkék lehetünk, hiszen a Dunaföldvári
Kormányablak átadásával megyénkben a kormányablak programot befejezettnek tekinthetjük.”
Ez a beruházás 27,5 millió forintos, hazai forrásból valósult meg. A Kormány úgy gondolta, hogy
Dunaföldvárt abban a kitüntetésbe részesíti, hogy a városban egy kormányablakot hoz létre. Dr.
Horváth Kálmán köszönetét fejezte ki a Kormánynak a támogatásért, hogy Dunaföldváron
megvalósulhatott a kormányablak, Horváth Zsolt polgármester úrnak és a polgármesteri hivatalnak
a segítő támogatásért, hogy rendelkezésére bocsátotta a hivatal földszinti helyiségeit, és
mindvégig segítette támogatta a megvalósulást. Kormánymegbízott úr köszönetét fejezte ki
továbbá a kollégáknak a támogató együttműködésért, és legfőképpen a lakosságnak a türelemért,
hogy a kivitelezési időszak alatt Pakson kellett ügyeiket intézniük. A mai naptól a Dunaföldvári
Kormányablakban 1135 ügykörben tudnak ügyeket intézni a kollégák, akik szakmailag kiválóan
felkészültek az ügyfelek gyors és hatékony kiszolgálására.

Szántóné dr. Novák Eszter, a Paksi Járási Hivatal vezetője köszöntőjében kiemelte, hogy fontos
fordulónap a mai a Paksi Járásban, hiszen ma reggel nyitotta meg kapuit a Dunaföldvári
Kormányablak, mely a járás második integrált ügyfélszolgálati irodája. A paksi 10+1 ablakos mellett
a dunaföldvári 5+1 ablakos ügyintézéssel biztosított az ügyfelek számára a gyors és hatékony
integrált ügyintézés. Dunaföldvár több mint 8000 lakosa tud mától ügyet intézni, és kaphat
megfelelő tájékoztatást. Járási hivatalvezető asszony elmondta, hogy Dunaföldvár három megye

határán fekszik, ezért nem csupán a járás, de Fejér megye és Bács-Kiskun megye lakói is
megfordulnak a kormányablakban.
A magas szintű ügyfélkiszolgálást biztosítja a kialakított környezet, a rendelkezésre álló informatika
eszközök, informatikai alkalmazások, és a kiválóan képzett kollégák, akik valamennyien a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem jóvoltából, kormányablak ügyintézői képesítéssel rendelkeznek. Szántóné
dr. Novák Eszter kiemelte, hogy a kollégák kormánytisztviselőként minden nap a szolgáltató jó
állam megvalósításáért dolgoznak, az állampolgárok bizalmának visszaszerzése érdekében. A
lakosság szolgálata a legnemesebb hivatás, mely magas színvonalú szakmai tudást, empátiát,
segítőkészséget, problémakezelő képességet és az udvarias magatartást igényel, majd hozzátette:
„A kormányablak sikere az itt dolgozó kollégákon múlik, nagy a felelősségük, kérem, végezzék
munkájukat a köz szolgálatában, az állampolgárok megelégedésére.”
A 2016. július 1-jei életpályamodell bevezetése, melynek törvényjavaslatát a tegnapi napon
benyújtották be a Parlamenthez, lehetővé teszi, hogy első körben a járási hivatalokban, valamennyi
kolléga 30-50 %-os béremelésben részesüljön, mely azt jelenti, hogy a kultúraváltáshoz, a magas
színvonalú munkához, már anyagi megbecsülés is társul – zárta köszöntőjét a járási hivatalvezető.
Horváth Zsolt, Dunaföldvár polgármestere köszönetét fejezte ki a Kormánynak a beruházásért,
hogy Dunaföldváron kormányablak nyílhatott, mely biztosítja a színvonalas ügyfélkiszolgálást. Az,
hogy az informatikai rendszer segítségével mindent egy helyen lehet elintézhető, nagy segítség az
állampolgárok számára, majd kiemelte, hogy a Kormány ezzel a döntésével nagymértékben
támogatta Dunaföldvár városát.

Az ünnepi köszöntőket követően dr. Kovács Zoltán területi közigazgatásért felelős államtitkár, dr.
Horváth Kálmán kormánymegbízott, Amreinné dr. Gál Klaudia, a Tolna Megyei Kormányhivatal
főigazgatója, Szántóné dr. Novák Eszter, a Paksi Járási Hivatal vezetője valamint Horváth Zsolt,
Dunaföldvár polgármestere a nemzeti színű szalag átvágásával ünnepélyesen is átadta a
Dunaföldvári Kormányablakot.
Kormánymegbízotti Kabinet

2015. április 18. napjától a Tolna Megyei Kormányhivatal Tamási Járási Hivatala Hatósági és
Gyámügyi Osztálya új helyen, a Tamási, Szabadság u. 54. szám alatt, (74) 571-505 és (74) 571503 telefonszámokon áll a Tisztelt Ügyfelek rendelkezésére az alábbi ügyfélfogadási rendben:
Hétfő:

8.00-16.00

Kedd:

8.00-12.00

Szerda:

8.00-12.00

Csütörtök:

8.00-16.00

Péntek:

8.00-12.00

Tamási Járási Hivatal

A Vármegyeháza meghatározó épülete Szekszárd városának, egyik legfontosabb szimbóluma
Tolna megyének, falai között egykor fontos közigazgatási munka folyt. Az épület magába sűríti a
magyar történelem egy jelentős szeletét, megyénk teljes történelmét, szimbolikus jeleket hagyva az
utókor számára. A Tolna Megyei Kormányhivatal, mint vagyonkezelő feladata, hogy a
Vármegyeháza épületét méltóképpen megőrizze az utókor számára, illetve, ha napjainkban
közigazgatási célokat már nem is szolgál, de rendelkezésre álló adottságait a köz szolgálatába
állítsa.
Ezt az elképzelést megvalósítandó, a Tolna Megyei Kormányhivatal a Wosinsky Mór Megyei
Múzeummal karöltve elindítja a „Vármegyeházi Esték” elnevezésű programsorozatot, melynek
célja, hogy a Vármegyeháza impozáns épületében megrendezett eseményekkel a Tolna Megyei
Kormányhivatal, a maga eszközeivel hozzájáruljon Szekszárd város, valamint Tolna megye
kulturális életének színesítéséhez. Nem titkolt cél továbbá, hogy a színes programokkal életet
vigyen a Vármegyeháza ódon falai közé, megnyissa és még inkább ismertté tegye azt a
nagyközönség számára.
Szeretettel várjuk rendezvényeinket!

