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Tisztelt Partnereink! Tisztelt Kollégák! Kedves Olvasók! 

 

 

Az elmúlt években a közigazgatásban végbemenő látványos változás egyik kiemelkedő 

mérföldköve: a köz szolgálata, ami abban is megnyilvánul, hogy az állam gondoskodik a 

közvagyon felelősségteljes és hatékony kezeléséről, üzemeltetéséről.  

 

A Tolna Megyei Kormányhivatal abban az esetben gazdálkodik jól a rá bízott közvagyonnal, ha 

kihasznál minden lehetőséget, hogy a régi, korszerűtlen épületeket energiahatékonyabbá, ezáltal 

költségtakarékosabbá tegye. Ehhez nyújtanak nagy segítséget Széchenyi 2020 energetikai 

korszerűsítésre kiírt pályázatai. 

 

KEHOP-5.2.2-16-2016-00016 azonosítószámú „A Tolna Megyei Kormányhivatal középületeinek 

kiemelt épületenergetikai fejlesztése” elnevezésű projekt célkitűzése – összhangban a hazai és EU 

stratégiával –, ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító 

rendszerek elterjedését, nagy hangsúlyt fektetve a központi költségvetési szervek épületeinek 

energiahatékonyságára. A 2012/27/EU irányelv az energiahatékonysági beruházások terén 

kiemelkedő szerepet szán a központi kormányzatnak, mivel példamutatása révén ösztönzőleg hat 

az épületenergetikai korszerűsítésekre, és elősegíti az ilyen típusú beruházások elterjedését.  

 

A Tolna Megyei Kormányhivatal több mint 1 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyert el 

a beruházások megvalósításához, melyeknek egy része már befejeződött, de a projekt keretében 

2018. március végéig összesen 11 kormányhivatali épület komplex energetikai korszerűsítése 

valósul meg, melyben a Tolnai járás kivételével minden járási hivatal érintett. 

 

A fejlesztések jelentős energia megtakarítást eredményeznek, a korábbi időszakhoz képest 

költséghatékonyabb üzemeltetést és mindemellett kellemes munkaköri légkört biztosítanak mind az 

ügyfelek, mind a kollégák számára, akik továbbra is készséggel állnak rendelkezésükre a 

hétköznapi ügyintézés során.  

 

Továbbra is ajánlom szíves figyelmükbe a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna honlapján 

megjelenő, folyamatosan frissülő híreket, és közérdekű információkat, valamint jelen 

hírlevelünkben összeállított, hivatalunk szakmai sokszínűségét tükröző tudásanyagot. 

 

 

További sikeres munkát kívánok!    

                            dr. Horváth Kálmán 

 kormánymegbízott  

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna


 

 

 

 

 

A Magyar Közlöny 2017. május 26. napján megjelent 75. lapszámában kihirdetésre került az 

erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény és egyéb 

kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi LVI. törvény, amely szeptember 1. napi 

hatállyal módosította többek között a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi 

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

törvényt (a továbbiakban: Fétv.) az erdőre vonatkozó haszonbérleti szerződések jóváhagyása iránti 

eljárásokkal összefüggően.  A módosítás legjelentősebb hozadéka, hogy a mezőgazdasági szerv 

(járási hivatalok földhivatali osztályai) számára rögzíti azokat, az erdőtörvényben meghatározott 

feltételeket, melyeket a klasszikus földforgalmi szabályozás által felállított követelményeken 

túlmenően az e tárgyú szerződések vonatkozásában a hatósági jóváhagyásra irányuló eljárások 

során az eljáró hatóságnak vizsgálnia kell.  

 

 

 

A vizsgálandó feltételek a Fétv. 82. §-a alapján a következők: 

 

I. Használati megosztás benyújtása esetén a szerződés valamely önálló 

erdőgazdálkodási egység területére vonatkozik-e, és a használatba adásról a 

használati megállapodásban megjelölt tulajdonostárs, illetve tulajdonostársak 

rendelkeztek-e. Önálló erdőgazdálkodási egység: ha nincs használati megosztás, 

akkor a földrészletben található összes erdő képez egy önálló erdőgazdálkodási 

egységet, ha pedig van, akkor a használati rendben meghatározott részterületenként 

az ott található erdők. 



 

 

 

II. A haszonbérlet időtartamának meghatározása az erdőről, az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról szóló törvényben foglaltaknak megfelel-e. A mező- és 

erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: 

Földforgalmi törvény) szerint 44. § (2) bekezdése szerint az erdőnek minősülő földre, 

illetve az engedélyezett erdőtelepítésre kijelölt földre a haszonbérleti szerződést az 

erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvényben foglalt 

eltéréssel legfeljebb a termelési időszak (vágás érettségi kor) lejártát követő 10. év 

végéig lehet megkötni. termelési időszak az erdő soron következő véghasználatához 

kapcsolódóan keletkező erdőfelújítási kötelezettség teljesítésére vonatkozó határidő 

erdészeti hatóság által történő meghatározásának időpontjáig tart. Ha a felek 

szerződésben foglalt nyilatkozata szerint a szerződéssel érintett erdő esetében a 

vágásérettségi kor nem értelmezhető, vagy a szerződéssel érintett erdő egészére 

nézve egyöntetűen nem határozható meg, az erdőnek minősülő föld haszonbérbe 

adásáról szóló szerződés legfeljebb ötven évre szóló időszakra köthető. 

 

III. A haszonbér meghatározása az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról 

szóló törvényben foglaltaknak megfelel-e. Az erdőről, az erdő védelméről és az 

erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 20/C. § (2) bekezdése szerint 

haszonbérlet esetében a szerződő felek 

 

a) a haszonbérleti díjfizetési időszakonként egy évnél hosszabb időszakot is 

meghatározhatnak, 

b) a haszonbérleti díjfizetési időszakra járó haszonbér megfizetésére a haszonbérleti 

díjfizetési időszak lejártát megelőző időpontot, illetve előlegfizetést is kiköthetnek, 

c) a használat fejében az erdőgazdálkodás eredményétől függő, változó összegű 

ellentételezésről is megállapodhatnak. 

 

 

Tolna megyében 2017. október 7-12. között zajlik a rókák őszi veszettség elleni orális 

vakcinázása. Az érintett térségekben a vakcinázás kezdetétől számított huszonegy napig az 

illetékes járási főállatorvos ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el. A csalétekszórás a 

lakott területeket és a belterületeket nem érinti.  

 

Idén ősszel 2017. szeptember 30. és október 12. között Magyarország területének közel 

kétharmadán, mintegy 67 000 négyzetkilométeren történik a vakcina tartalmú csalétkek 

kisrepülőgépes kiszórása.  



 

 
 

 

A csalétek az ember számára kellemetlen szagú, 

belsejében alumínium bliszterben található a 

vakcina. Annak érdekében, hogy a rókák minél 

nagyobb arányban egyék meg a csalétekbe 

rejtett oltóanyagot az érintett térségekben a 

vakcinázás kezdetétől számított 21 napig az 

illetékes járási főállatorvos ebzárlatot és 

legeltetési tilalmat rendel el. Tolna megyében az 

alábbi települések érintettek (Alsónána, 

Alsónyék, Aparhant, Báta, Bátaapáti, Bátaszék, 

Bogyiszló, Bonyhád, Bonyhádvarasd, Cikó, 

Decs, Fadd, Gerjen, Grábóc, Györe, Izmény, 

Kakasd, Kismányok, Mórágy, Mőcsény, 

Nagymányok, Őcsény, Pörböly, Sárpilis, Szálka, Szekszárd, Tolna, Váralja, Várdomb). 

A vakcinázással kapcsolatos tudnivalókról a települések önkormányzati hirdetőtábláján, illetve 

külterületén kihelyezett plakátokról tájékozódhat a lakosság. 

 

A veszettség vírusára a vadon élő és házi emlősállatok egyaránt fogékonyak, de vakcinázással a 

betegség megelőzhető. Vadállatokban a fertőzés fő fenntartói a vörös rókák. A magyarországi 

rókaállomány becsült nagysága mintegy 75.000 egyed. Hazánkban a betegség a vakcinázási 

programnak köszönhetően mára ritkán fordul elő, utoljára idén márciusban mutatták ki a vírust egy 

rókában, valamint egy kecskében és gidájában a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Bekecsen. 

Emberi megbetegedésre 1994 óta nem került sor.  

 

      Forrás: http://portal.nebih.gov.hu/ 



 

 
 

 

 

2017. január 1. napjától a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 42. § (5) bekezdés a) és b) pontjai alapján – 

figyelemmel a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 

1997. évi CLIX. törvény vonatkozó rendelkezéseire is -  a mezei őrszolgálatokkal kapcsolatosan a 

járási hivatalok szintjén az alábbi feladatok ellátására kerül sor: 

 

 az őrszolgálat közhiteles hatósági nyilvántartásba vétele a bejelentést követően; 

 a mezőőrök szakmai felügyelete; 

 a mezőőrök számára szolgálati napló kiadása; 

 a mezei őrszolgálat megalakításához, fenntartásához és működéséhez nyújtandó állami 

hozzájárulás iránti kérelem elbírálása. 

 

A Kormányrendelet 42. § (5) bekezdésében rögzített feladatokat a kijelölés értelmében 

valamennyi járási hivatal ellátja az általános illetékességi szabályok szerint. 

 

Kiemelendő továbbá, hogy a mezőőrök és a hegyőrök szolgálati viszonyáról szóló 29/1998. 

(IV.30.) FM rendelet 1. §-a a 2017. augusztus 18. napjától hatályos módosítását követően a 

mezőőrök számára történő tanfolyam- és vizsgaszervezés feladatát is a járási hivatalok 

hatáskörébe utalja általános illetékességgel. 

 

A mezei őrszolgálattal összefüggő, fentebb felsorolt feladatok ellátását a Szekszárdi Járás Hivatal 

esetében az Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Földművelésügyi Osztálya; a Tolnai Járási 

Hivatalnál a Hatósági és Gyámügyi Osztály; a Bonyhádi, Dombóvári, Paksi és Tamási Járási 

Hivataloknál pedig a Földhivatali Osztály biztosítja. 

 

 



 

 

 

Az érettségi vizsga szervezésére évente két alkalommal kerül sor. A tavaszi érettségi 

vizsgaidőszakban a tanulói jogviszonnyal rendelkező vizsgázók a saját iskolájukban 

jelentkezhetnek, a tanulói jogviszonnyal már nem rendelkezők a kormányhivatalban. Az őszi 

érettségi vizsgaidőszakban a vizsgáztatásra kijelölt iskolák szervezik az érettségi vizsgákat a 

kormányhivatal közreműködésével.  

 

A 2017/2018. tanév október-novemberi érettségi vizsgaidőszakában a Szekszárdi I. Béla 

Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, a Szekszárdi Garay János Gimnázium, valamint a 

Szekszárdi SZC Ady Endre Szakközépiskolája és Kollégiuma érettségi vizsgaközpontokban 

lehetett jelentkezni 2017. szeptember 5. napjáig. Ebben a vizsgaidőszakban minden vizsgázó saját 

maga döntheti el, hogy a kijelölt iskolák valamelyikébe, vagy a kormányhivatalba kívánja-e 

benyújtani jelentkezését. A jelentkezéseket a kétszintű érettségi szoftverben rögzítjük, itt végezzük 

el a teljes vizsgaszervezés adminisztrációját is. Az Oktatási Hivatallal az érettségi vizsgaidőszak 

alatt folyamatosan tartjuk a kapcsolatot. Az őszi érettségi vizsgaidőszakban 13 tantárgyból 70 

emelt szintű érettségi vizsgára való jelentkezést rögzítettünk. A választható idegen nyelv 

vizsgatárgyak közül emelt szinten angol nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv valamint 

lovári nyelv tudásáról adtak számot a megyében az érettségizők. 

 

A középszintű érettségi vizsgákhoz a vizsgaelnököket a kormányhivatal, míg a kormányhivatali 

vizsgabizottság elnökét az Oktatási Hivatal bízza meg. A 2017. évi október-novemberi érettségi 

vizsgaidőszakban az első írásbeli vizsganap 2017. október 13. napja, míg az utolsó írásbeli 

vizsganap 2017. október 27. napja. 

 

A középszintű szóbeli vizsgák 2017. november 20. és november 24. napja között kerülnek 

lebonyolításra. Az emelt szintű érettségi vizsgák a kormányhivatal által kijelölt középiskolákban 

kerülnek lebonyolításra, melyek a helyszínt biztosítják mind az emelt szintű írásbeli, mind az emelt 

szintű szóbeli vizsgák megszervezéséhez. Az írásbeli vizsgákat követő napoktól kezdődik a 

vizsgadolgozatok kijavítása, melyek az Oktatási Hivatal honlapján közzétett javítási-értékelési 

útmutató alapján történnek. Az kijavított írásbeli dolgozatokat a vizsgázók 2017. november 6. 

napján 8.00-16.00 óráig tekinthetik meg az érettségi jelentkezésük rögzítési helyszínén.  

 

Az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák 2017. november 9. és 13. napja között kerülnek 

megrendezésre. A javító szaktanárokat, a szóbeli vizsgabizottságok elnökeit és tagjait a megye 

teljes területéről az erre jogosult középiskolai tanárok közül a kormányhivatal bízza meg. Az 

esetleges emelt szintű írásbeli észrevételeket, illetve a fellebbezéseket a kormányhivatal bírálja el.  

 



 

 
 

 

Ha a szakhatósági eljárás során a jegyzővel szemben kizáró ok merül fel, a kizárási és az 

eljáró hatóság kijelölése iránti kérelmet a felügyeleti szerv vezetőjéhez kell benyújtani. A 

különböző szakhatósági eljárásokban eltérő az eljáró hatóságot kijelölő felügyeleti szerv, 

attól függően, hogy az adott eljárást mely jogszabály alapján kell lefolytatni. Az alábbiakban 

néhány, a gyakorlatban többször előforduló olyan szakhatósági eljárásra hívjuk fel a 

figyelmet, amely során különböző felügyeleti szerv jelöli ki az eljáró hatóságot. 

 

1. A közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 1. sz. 

melléklet 1. táblázat 8. pontja alapján helyi jelentőségű védett természeti területen vagy 

arra közvetlen hatást gyakorló módon megvalósuló létesítmény esetén annak elbírálása 

kérdésében, hogy a létesítmény vagy tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben 

meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy 

további feltételek mellett megfelel-e, első fokon a települési önkormányzat jegyzője, a 

fővárosban a főjegyző jár el. A másodfokú eljárásban kijelölt szakhatóság a Pest Megyei 

Kormányhivatal. Erre tekintettel a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő, fenti 

szakhatósági feladatok tekintetében az útügyi hatóság eljárásaiban a kizáró ok 

fennállásáról 2017. január 1-jétől a Pest Megyei Kormányhivatal mint felügyeleti szerv 

dönt. 

 

2. A Korm. rend. 1. számú melléklet 1. számú táblázata 9. pontja alapján abban a kérdésben, 

hogy az építmény elhelyezése megfelel-e a településrendezési követelményeknek és a 

helyi építési szabályzatnak, minden esetben – kivéve a nemzetgazdasági szempontból 

kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 

2006. évi LIII. törvény 6/H. § (14) bekezdés szerint megindított eljárást – első fokon az építési 

tevékenység helye szerinti települési, fővárosi kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi 

Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző jár el. A 

másodfokú eljárásban kijelölt szakhatóság az állami főépítészi hatáskörben eljáró fővárosi 

és megyei kormányhivatal, így a kizáró ok fennállásáról az állami főépítészi hatáskörben 

eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal mint felügyeleti szerv dönt. 

 

3. A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésének g) pontja alapján a 

Kormány a hatóság elvi vízjogi engedélyezési, vízjogi létesítési engedélyezési, vízjogi 

megszüntetési engedélyezési, vízjogi üzemeltetési engedélyezési és vízjogi fennmaradási 

engedélyezési eljárásában, valamint azok módosítására irányuló eljárásban, amennyiben a 

szakhatóság által vizsgálandó szakkérdés az eljárásban felmerül, ha a tevékenység helyi 

jelentőségű védett természeti területet érint, – annak elbírálása érdekében, hogy a 

tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi 

követelményeknek megfelel-e – az első fokú eljárásban a települési önkormányzat jegyzőjét, 



 

 

a másodfokú eljárásban a területi természetvédelmi hatóságot szakhatóságként jelöli ki. A 

környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 

kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 8/A. § (1) 

bekezdése szerint területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei 

illetékességgel – e bekezdésben foglalt kivétellel – a megyei kormányhivatal megyeszékhely 

szerinti járási hivatala jár el. A Korm. r. 13. § (4) bekezdése alapján a fővárosi főjegyző és a 

települési önkormányzat jegyzője által természetvédelmi hatósági ügyben hozott elsőfokú 

döntés esetén másodfokon a területi természetvédelmi hatóság jár el. A vízjogi létesítési 

engedélyezési eljárásban a kizárási kérelmet a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi 

Járási Hivatalához kell benyújtani. 

 

4. 2017. szeptember 1-jétől módosult a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési 

eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet. 4. sz. melléklet 1. táblázat 4. sora az 

alábbiak szerint: 

A helyi településrendezési eszközökkel való összhang megállapítása kérdésében, 

valamint annak elbírálása kérdésében, hogy az építmény vagy tevékenység a helyi 

önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a 

kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e, első fokon a települési 

önkormányzat jegyzője, a fővárosban a kerületi jegyző jár el; másodfokon pedig a megyei 

jegyző, fővárosban a főjegyző. Ezen eljárásokban a kizárási kérelmet a megyei jegyzőhöz 

kell benyújtani. 

 

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 (döntőbíráskodás).  

 

Cikkünk kifejezetten a mediáció (magyarul közvetítés) tárgyköréről ad ízelítőt, mert ez az a 

konfliktuskezelési eszköz, mely az igazságszolgáltatásban, napjainkban (2007.01.01. naptól) 

Magyarországon is egyre gyakrabban alkalmazott – s kifejezetten hatékony – módszer. A mediáció 

egy olyan speciális konfliktuskezelő módszer, mely egy folyamat során 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, hanem aki előtt 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. Az 

igazságügyi osztályon dolgozó mediátorok (Király Tímea és Városi Margit) 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 a büntető vagy szabálysértési 

eljárást folytatnia kell a hatályos jogi szabályozók betartásával.  

 

A közvetítői eljárás elterjedését indokolja, 

hogy az igazságszolgáltatás működését 

felgyorsítja, szervezetét tehermentesíti, 

másfajta szemlélet bevezetését ered-

ményezi. Az igazságszolgáltatáshoz érkező 

mediációs ügyek nagyon széles 

ügyfajtákban mozognak az egyszerűbb 

lopástól, mint szabálysértésen át a súlyos 

testi sértés és közlekedési baleset 

bűncselekményekig bármi előfordulhat.  

 

2016. év statisztikai adatai a Tolna Megyei 

Kormányhivatal Hatósági Főosztály Igaz-

ságügyi Osztályához érkezett esetek 

alapján. 

 

 Büntetőügyi mediáció Szabálysértési mediáció 

érkezett ügyek száma 125 110 

életkori megoszlás 11 fiatalkorú 114 felnőtt korú 20 fiatalkorú 90 felnőtt korú 

eredményes közvetítés 84 eset 47 eset 

teljesült anyagi jóvátétel 

összegszerűen 

6.142.770,- Ft 472.785.- Ft 

 

A közvetítői eljárás eredményessége a megállapodást és az abban foglaltak teljesítését jelenti. 

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 hasznos eltöltése. 



 

 

A sértett javasolta a két fiatalembernek a diákmunkát pld: újság kihordás stb. végzését. Az eljárást 

erkölcsi jóvátétellel fejeződött be, azaz az elkövetők bocsánatot kértek. Pár héttel később a 

közvetítő munkába menet látta a fiatalokat, hogy újságokat hordtak ki.  

 

Vannak esetek, amikor a megállapodásban fogalmaznak meg konkrét feladatokat s felek. 2014. 

évben történt, hogy két fiatalember, akik egy „jó hangulatú” est végén, hazafelé menet házakat, 

kerítéseket és egyéb közlekedési műtárgyakat (mint hidat) festettek le. A megállapodásban 

szerepelt a festék által rongált felületek helyreállítása. Továbbá írniuk kellett egy „elrettentő” 

tanulságos cikket a helyi lapba. A megállapodásban foglaltak maradéktalanul teljesültek. A fiatalok 

megtanulták, hogy a meglévő értékeinkre vigyázni kell.  

 

 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. (Szt.) törvény változásai 

 

2017. július 12-től az alábbi módosítások léptek hatályba: 

 

A központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatásra való jogosultságnak nem 

feltétele a befogadás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 14. § (3) bekezdése 

szerinti fejezetből (a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 

támogatásai, valamint a részükre juttatandó költségvetési támogatások) finanszírozott szociális 

szolgáltató, intézmény (székhely, telephely) és az általa nyújtott szociális szolgáltatás, valamint az 

ehhez tartozó ellátotti létszám, férőhelyszám vagy feladatmutató esetén. /Szt. 58/A (2b) bekezdés 

f) pont/ 

 

Bevezetésre került a vörös kód: a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter a –10 °C vagy 

annál alacsonyabb hőmérséklet, tartósan 27 °C feletti napi középhőmérséklet vagy egyéb időjárási 

körülmények esetén a meteorológiai szolgálat második szintű veszélyjelzése esetén a regionális 

diszpécserközpontokon keresztül vörös kód figyelmeztetést ad ki, amelynek ideje alatt a 

bentlakásos intézmények – a diszpécserközpont előzetes jelzése alapján – a szolgáltatói 

nyilvántartásba bejegyzett ellátási formájuktól, ellátási területüktől és férőhelyszámuktól függetlenül 

kötelesek az intézménybe érkező hajléktalan személynek élete és testi épsége megóvásához 

szükséges mértékben a pihenés, télen a melegedés lehetőségét biztosítani. Az ellátás ideje alatt 

intézményi jogviszony nem jön létre. A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter a Szociális 

Ágazati Portálon a vörös kód ideje alatt alkalmazandó eljárásrendet tesz közzé. /Szt. 65/E. § (3) 

bekezdés/ 

 



 

 

A fogyatékos személyek rehabilitációs intézményébe, illetve a fogyatékos személyek rehabilitációs 

célú lakóotthonába történő bekerülés feltétele a 70. § (5) bekezdése szerinti alapvizsgálat 

elvégzése a rehabilitációs alkalmassági vizsgálat helyett. /Szt. 113. §/ 

 

2017. szeptember 1-jétől kiegészült az Szt. 68. §-a az olyan 18. életévét betöltött személyekre 

vonatkozó alábbi szabályokkal, akinek a részére szakápolást is nyújtó idősek otthonában is 

nyújtható szakápolás:  

 

Szakápolást is nyújtó idősek otthonában (a továbbiakban: szakápolási központ) szakápolás annak 

a 18. életévét betöltött személynek nyújtható, 

a) aki idősotthoni ellátásra gondozási szükséglettel rendelkezik, 

b) aki betegségéből adódóan szakápolást igényel, de akut fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásra és 

állandó orvosi felügyeletre nem szorul, és 

c) akit a kezelőorvosa vagy – intézményi jogviszony fennállása esetén – a szociális intézmény 

orvosa szakápolási központba beutalt. 

Szakápolási központban a szakápolás a gondozási szükséglet vizsgálatának eredménye és az 

orvosi vélemény alapján megállapított, legfeljebb hat hónapos, az Szt. 94/C. § szerinti 

megállapodásban meghatározott ideig történik. A szakápolási központ orvosa a szakápolás további 

indokoltságát a határozott idő letelte előtt felülvizsgálja. A felülvizsgálat eredménye alapján a 

szakápolás határideje – több alkalommal, egyszerre legfeljebb hat hónappal, az Szt. 94/C. § 

szerinti megállapodás módosításával – meghosszabbítható. /Szt. 68. § (3a) és (3b) bekezdés/ 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 

2017. július 12-én hatályba lépett változásai 

 

A gyermekjogi képviselő és a gyermekvédelmi gyám jogosult az általa kezdeményezett időpontban 

a gyermekkel személyesen, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató vezetőjének, illetve 

munkatársának – ideértve a nevelőszülőt is – jelenléte nélkül találkozni. A gyermek gondozási 

helyének biztosítania kell a gyermek és a gyermekjogi képviselő zavartalan kapcsolattartásának 

körülményeit. /Gyvt. 11/A. § (3a) bekezdés és 86.§ (1a) bekezdés/ 

 

A központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás befogadás nélkül is jár, ha a 

szolgáltatás, intézmény, hálózat, férőhelyszám az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

14. § (3) bekezdése szerinti fejezetből (a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati 

feladatainak támogatásai, valamint a részükre juttatandó költségvetési támogatások) finanszírozott. 

A rendelkezésre álló kapacitástól függetlenül pedig be kell fogadni a bölcsődei ellátásra a 

megszervezésére köteles települési önkormányzattal kötött ellátási szerződéssel rendelkező nem 

állami, egyházi fenntartót. /Gyvt. 145. § (2b) bekezdés c) pont és (2c) bekezdés a) pont/ 

 

2018. január 1-jétől megszűnik az a lehetőség, hogy a családok átmeneti otthona telephelyként 

működtethető legfeljebb tizenkét férőhelyes lakásban vagy családi házban. Ettől az időponttól 

kezdve az egy családok átmeneti otthona keretében működtetett külső férőhelyek férőhelyszáma 

egybeszámítva nem haladhatja meg a családok átmeneti otthona férőhelyszámának 50%-át. /Gyvt. 

51. § (2) és (16) bekezdés/ 



 

 

 

Ha a családok átmeneti otthonának fenntartója az 51. § (2) bekezdés 2017. november 15-én 

hatályos második mondatában foglaltak szerint legfeljebb tizenegy férőhelyes lakásban vagy 

családi házban – a szolgáltatói nyilvántartásba 2017. november 15-én bejegyzett – telephelyet 

működtet, 2017. november 30-áig kérelmezheti, hogy e telephelye 2018. január 1-jétől ne külső 

férőhelyként, hanem – kormányrendeletben foglaltak szerint – valamely általa fenntartott, a 

szolgáltatói nyilvántartásba székhelyként vagy telephelyként bejegyzett családok átmeneti 

otthonának részeként legyen bejegyezve. Az e bekezdés alapján bejegyzett férőhelyekre a 2018. 

január 1-jén hatályos 51. § (2) bekezdése szerinti férőhelykorlát nem vonatkozik. 

 

A gyermekek napközbeni ellátásával kapcsolatos, 2017. szeptember 19-én hatályba lépett 

jogszabályváltozások 

 

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 

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

(NM rendelet) a következő szabályokkal egészül ki: 

 

A bölcsődében és a mini bölcsődében nem kell a szülőnek a gyermek bölcsődei ellátásának 

megkezdése előtt benyújtania a 36. § szerinti munkáltatói igazolást az intézménynek, ha a Gyvt. 

43. § (3) bekezdés a) pontja alapján a bölcsődei felvételi kérelemhez már benyújtotta azt, és az 

abban foglaltakban változás nem történt. /NM rendelet 45/A. §/ 

 

Amennyiben a mini bölcsődében a kisgyermeknevelő helyettesítése nem oldható meg a 

jogszabályban előírt képesítéssel rendelkező személlyel, úgy a többcélú óvoda-bölcsődében 

alkalmazott óvónő is elláthatja a helyettesítést, ha legalább 60 órás felkészítő tanfolyam keretében 

elsajátította a három évnél fiatalabb gyermekek neveléséhez, gondozásához szükséges 

alapismereteket. Amennyiben a mini bölcsődében a bölcsődei dajka helyettesítése nem oldható 

meg a jogszabályban előírt képesítéssel rendelkező személlyel, úgy a többcélú óvoda-

bölcsődében alkalmazott óvodai dajka is elláthatja a helyettesítést. /NM rendelet 51. § (3a) és (3b) 

bekezdés/ 

 

A munkahelyi bölcsődében és a családi bölcsődében a szolgáltatást nyújtó személy – a 

fenntartótól függően – közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban foglalkoztatható. /NM 

rendelet 51/C. és 51/G. §/ 

Az NM rendelet 176. §-ában új rendelkezések léptek életbe a képesítési követelményeknek való 

megfeleléssel kapcsolatban. 

A sajátos nevelési igényű gyermekekre vonatkozó szabályok 2017. szeptember 19-től a korai 

fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermekekre is vonatkoznak. 

 

A gyermekek napközbeni ellátása formáinak változása miatt módosult a személyes gondoskodást 

végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet 1. 

számú mellékletét képező adatlap a személyes gondoskodást végző személyek működési 

nyilvántartásba vételéhez. 

 



 

 

 

A Tolna Megyei Kormányhivatal 2017. szeptember 26-án a Vármegyeháza dísztermében 

iratkezelési szakmai napot tartott a kormányhivatal tisztviselői részére. A szakmai napon a 

megjelenteket Amreinné dr. Gál Klaudia, a Tolna Megyei Kormányhivatal Főigazgatója köszöntette.  

 

A szakmai napon meghívott előadóként a Miniszterelnökség munkatársa, Lázár Zsuzsanna a 

fővárosi és megyei kormányhivatalok egységes iratkezelési szabályzata főbb rendelkezéseinek 

ismertetése, gyakorlatban történő alkalmazása címmel tartott előadást majd ezt követően, a 

Nemzeti Infokommunikációs Zrt. munkatársai, Albert Viktor Kormányzati Érkeztető Rendszer (KÉR) 

Folyamat- és Minőségfejlesztési Osztály osztályvezetője a KÉR küldemény-feldogozási folyamatát 

ismertetette.  Fodor Magdolna a KÉR Rögzítés és Alkalmazásfelügyeleti Osztály osztályvezetője a 

KÉR és a Poszeidon, valamint a Robotzsaru rendszereinek működési kapcsolatát mutatta be. A 

Poszeidon iktató rendszer működését (iktatás, érkeztetés, lekérdezések, statisztika előállítás, 

technikai hivatali kapu használat) az SDA DMS Zrt. termékmenedzsere, Tompos Ákos ismertette.  

 

A szakmai nap zárásaként Szollárné dr. Béleczky Martina, a Tolna Megyei Kormányhivatal Jogi és 

Humánpolitikai Főosztály, Jogi, Perképviseleti és Koordinációs Osztályvezetője a KÉR és a 

Poszeidon iratkezelő rendszer gyakorlati működését érintő főbb kérdésekről, gyakorlati 

tudnivalókról tájékoztatta a tisztviselőket.  

 

 

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 

CCXXII. törvény (a továbbiakban: e-ügyintézési törvény) értelmében 2018. január 1-től kötelező a 

gazdálkodó szervezetek számára az állammal való elektronikus kapcsolattartás, az ehhez 

szükséges hivatalos elérhetőségről történő dokumentumküldés, valamint az azon történő fogadás, 

melyek teljesítéséhez az állam a gazdálkodó szervezetek számára Cégkapu szolgáltatást biztosít. 

A Cégkapu szolgáltatás használata a gazdálkodó szervezetek számára 2018. január elsejétől 

kötelező. 

 

A gazdálkodó szervezetek körébe a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 396.§-a 

alapján az egyesület és az alapítvány is beletartozik.  



 

 

Egyéni ügyvéd, valamint szabadalmi ügyvivő e tevékenysége során Cégkaput is használhat. 

Ebben az esetben a gazdálkodó szervezet alatt az egyéni ügyvédet, valamint a szabadalmi 

ügyvivőt kell érteni, aki a regisztrációnál a saját nevében jár el. 

Egyéni vállalkozó az e-ügyintézési törvény 14. §-a szerinti hivatalos elérhetőségként a Kormány 

által biztosított tárhelyek közül a KÜNY-regisztrációhoz kapcsolódó tárhelyét jelenti be a 

Rendelkezési Nyilvántartásba. Ennek értelmében az egyéni vállalkozók nem jogosultak 

Cégkaput regisztrálni! 

 

A 2017. január 1-jén már létező gazdálkodó szervezeteknek 2017. augusztus 30-áig be kellett 

jelenteniük a hivatalos elérhetőségüket a szervezetet nyilvántartó közhiteles nyilvántartásba vagy a 

Rendelkezési Nyilvántartásba, melynek előfeltétele a Cégkapu szolgáltatásra történő regisztráció. 

 

A Cégkapu felületen való regisztráció végső határideje: 2017. december 31. 

A Cégkapu megkönnyíti a szervezetek és az elektronikus ügyintézést biztosító szervek közötti 

kapcsolatfelvételt, hiszen minden kézbesítésre szánt küldemény a gazdálkodó szervezet által 

igényelt, biztonságos, hiteles tárhelyre érkezik. 

 

A gazdálkodó szervezetek egy Cégkapuval rendelkezhetnek. A Cégkapu kezelésére az adott 

gazdálkodó szervezetnél az erre felhatalmazott természetes személy vagy az általa regisztrált, a 

gazdálkodó szervezet által megbízott további felhasználók jogosultak. 

A Cégkapu-regisztrációt végző személy a Cégkapuhoz egy fő cégkapu megbízottat regisztrálhat. A 

gazdálkodó szervezet nevében eljárni jogosult személyek – azaz a cégkapu-ügyintézők – 

regisztrációját a cégkapu-megbízott végzi. A cégkapu-megbízott személyét a későbbiekben a 

Rendelkezési Nyilvántartásban lehet módosítani. 

 

A Cégkapu-regisztrációra vonatkozó bejelentést 2017. év végéig lehet teljesíteni 

jogkövetkezmény nélkül.  

 

A regisztráció menetét a http://ekozig.mo.hu/node/209 oldalról letölthető Cégkapu-

regisztráció alkalmazás használata c. tájékoztató tartalmazza. 

A gazdálkodó szervezet regisztrációját online módon, űrlapkitöltéssel, valamint a 

közeljövőben személyesen is lehet kezdeményezni a kormányablakokban. 

1. A Cégkapu online, vagyis teljesen automatikus regisztrációját csak a cégnyilvántartásban 

szereplő cég esetén lehet alkalmazni. Az online-regisztráció további előfeltétele, hogy maga a 

cégképviselő saját nevében végezze el a regisztrációt. Mind a regisztrációt végző személynek, 

mind a cégkapu-megbízottnak rendelkeznie kell az állam által kötelezően nyújtott azonosítási 

szolgáltatáshoz kötődő alábbi regisztrációk valamelyikével: 

 

 Ügyfélkapu, 

 Részleges kódú telefonos azonosítás. 

 

A Cégkapu-online regisztráció a https://tarhely.gov.hu/ckp-regisztracio/tajekoztato.html 

oldalon a Bejelentkezés linkre kattintva indítható el. 

 

http://ekozig.mo.hu/node/209
https://tarhely.gov.hu/ckp-regisztracio/tajekoztato.html


 

 

2. Az űrlapos regisztrációt azok a nem természetes személyek vehetik igénybe, akik közhiteles 

nyilvántartásban nem szerepelnek, továbbá azok, akiknél a választott cégforma "egyéb cégforma", 

vagy nem maga a cégképviselő végzi a regisztrációt, vagy együttes cégképviselet esetén a 

regisztrációt nem csak a saját nevében szeretné elvégezni, hanem a cégképviselő-társa helyett is. 

Az űrlap kitöltése szintén online módon történik, azonban a sikeresen beküldött űrlapot ügyintéző 

ellenőrzi és dolgozza fel manuálisan a Cégkapu ügyintézői oldali alkalmazásában. 

Az űrlaphoz kötelező jelleggel csatolni kell minden olyan hiteles dokumentumot, mely a cégkapu-

regisztrációval érintett gazdálkodó szervezet képviseleti jogosultságainak ellenőrzéséhez 

szükséges. 

 

A csatolandó dokumentumokról tájékoztatás az alábbi linken érhető el: 

http://ekozig.mo.hu/sites/default/files/Cegkapu_regisztracio_csatolando_dokumentumok.pdf  

 

Amennyiben a Cégkapu-regisztrációval kapcsolatos kérdése merülne fel, forduljon bizalommal a 

Kormányzati Ügyfélvonal ügyintézőihez (Tel.: 1818, e-mail: 1818@1818.hu). 

 

 

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ által működtetett Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási 

Tér (a továbbiakban: EESZT) szolgáltatásai 2017. november 1-jétől bevezetésre kerülnek a 

kórházakban, a járóbeteg- és háziorvosi ellátást nyújtóknál, valamint a gyógyszertárakban (a 

továbbiakban: érintett intézmények). Az érintett intézmények dolgozóinak az EESZT 

szolgáltatásainak eléréséhez 2017. november 1-jétől szükségük lesz e-személyi igazolványra és 

kártyaolvasóra, melynek vonatkozásában a Miniszterelnökség a megyei kormányhivatalok 

együttműködését kérte. 

 

Az együttműködés keretében megkeresésre kerültek a Tolna megye illetékességi területéhez 

tartozó kórházak, annak érdekében, hogy az egészségügyi intézmények munkatársai előre 

ütemezett módon, a kormányablakok egyenletes leterheltségének szem előtt tartása mellett 

igényelhessék meg az e-személyi igazolványukat, továbbá valamennyi egészségügyi dolgozó 

2017. november 1-jére rendelkezhessen e-személyi igazolvánnyal. 

 

Az EESZT szolgáltatásainak bevezetésének keretében a kormányhivatal járási hivatalai 

közreműködnek a kártyaolvasóknak a háziorvosok, valamint a gyógyszertárak és az egészségügyi 

szolgáltatók részére történő kiosztásában. 

 

A kártyaolvasók kiosztása és az egészségügyi dolgozók e-személyi igazolványának igénylése 

jelenleg is folyamatban van. 

http://ekozig.mo.hu/sites/default/files/Cegkapu_regisztracio_csatolando_dokumentumok.pdf
mailto:1818@1818.hu


 

 
 

 

 

A Tolna Megyei Kormányhivatal 2017. szeptember 28-án megtartotta a Tolna Megyei 

Államigazgatási Kollégium 2017. évi második, rendes ülését, melyen első napirendi pontként Dr. 

Balázs Gábor, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, „Hatósági szervezet-

hatósági személyzet. Kiválasztás, képzés, felkészítés a katasztrófák elleni védekezés 

rendszerében.” címmel tartott előadást.  

 

Az ülésen második napirendi pontként Illés Géza, a Szekszárdi Járási Hivatal Agrárügyi és 

Környezetvédelmi Főosztály vezetője mutatta be a Szekszárdi Járási Hivatal Agrárügyi és 

Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályának működését.  



 

 
 

 
 

A területi ügyvédi kamarák 2017. október 1-jétől elektronikus eljárásban veszik fel a kamarai 

jogtanácsosokat és veszik nyilvántartásba a jogi előadókat.  

 

A kamarai regisztrációval kapcsolatos tájékoztató megtalálható a Magyar Ügyvédi Kamara 

honlapján: http://www.magyarugyvedikamara.hu 

 

Az ügyvédi tevékenyégről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Üttv.) 2. § (2) bekezdés 

szerint a jövőben is kamarai tagság nélkül gyakorolhatják tevékenységüket azon jogi munkát végző 

dolgozók, akik munkájukhoz kapcsolódóan okiratszerkesztést, illetve jogi tanácsadást folytatnak.  

Azon tevékenységeket, amelyek igazságszolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódnak, - így 

különösen a jogi képviselet ellátása és az okiratok ellenjegyzése – az Üttv. hatálybalépését 

követően csak azon tisztviselők láthatják el, akik kamarai jogtanácsosként ügyvédi kamarai taggá 

válnak.  

 

Az Üttv. az alábbi rendelkezéseket tartalmazza a kamarai jogtanácsosi és a jogi előadót 

érintően:  

 

66. §
 
 (1) A kamarai jogtanácsos az ügyvédi tevékenységet nem természetes személy 

jogalannyal fennálló munkaviszonya, kormányzati szolgálati, közszolgálati, állami szolgálati, 

közalkalmazotti, rendvédelmi, hivatásos vagy szerződéses katonai szolgálati jogviszonya, egyházi 

szolgálati viszonya (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban együtt: munkaviszony) keretei 

között, 

a) ügyvédi kamarai nyilvántartásba bejelentett munkáltatója, egyházi szolgálati viszony esetében 

az egyházi jogi személy (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban együtt: munkáltató), 

b) munkáltatójának kapcsolt vállalkozása, vagy 

c) munkáltatójával irányítási vagy fenntartói viszonyban álló szerv 

mint ügyfele számára gyakorolja. 

 

 (2) A kamarai jogtanácsos ügyvédi tevékenységet a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 

törvény szerinti önkéntes jogviszonya keretei között is folytathat. E törvénynek a munkaviszonyra 

vonatkozó rendelkezéseit a kamarai jogtanácsos e bekezdés szerinti önkéntes jogviszonyára, 

munkáltatóra vonatkozó rendelkezéseit arra a fogadó szervezetre is alkalmazni kell, akivel a 

kamarai jogtanácsos az e bekezdés szerinti közérdekű önkéntes jogviszonyt létesített. 

 

 (3) A helyi önkormányzat polgármesteri hivatalának, a közös önkormányzati hivatalnak, a megyei 

önkormányzat hivatalának, a képviselő-testület szervének, valamint a nemzetiségi önkormányzat 

hivatalának, illetve szervének kamarai jogtanácsosa, az adott helyi önkormányzat, annak 

képviselő-testülete, közgyűlése, szerve, továbbá az adott nemzetiségi önkormányzat, annak 

http://www.magyarugyvedikamara.hu/


 

 

szerve, valamint a helyi önkormányzattal, illetve a nemzetiségi önkormányzattal fenntartói 

viszonyban álló szerv számára, a munkaviszonya keretei között ügyvédi tevékenységet folytathat. 

 

 (4) A kamarai jogtanácsos területi kamara tagjaként az ügyvédi tevékenységek közül 

a) jogi képviselet ellátását, 

b) büntetőeljárásban jogi személy képviseletének ellátását, 

c) jogi tanácsadást, 

d) okiratszerkesztést, 

e) okirat ellenjegyzését, 

f) az a)-e) pont szerinti tevékenységgel összefüggésben a szerkesztett okiratok és mellékleteik 

elektronikus okirati formába alakítását folytathatja. 

 

7. § (1) Kérelmére a területi kamarába kamarai jogtanácsosként fel kell venni azt, aki 

a) az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes valamely állam állampolgára, 

b) jogi egyetemi végzettséggel rendelkezik, 

c) magyar jogi szakvizsgát tett, 

d) ügyvédi tevékenység folytatására irányuló munkaviszonyban áll, valamely ügyvédi tevékenység 

folytatására nem jogosult nem természetes személy jogalannyal, 

e) esetében valamely munkáltatójának székhelye vagy az a telephelye, fióktelepe, ahol a kamarai 

jogtanácsost foglalkoztatja a területi kamara működési területén található, 

f) esetében valamennyi munkáltatója nyilatkozik arról, hogy az ügyvédi tevékenység gyakorlásának 

feltételei biztosítottak, 

g) esetében valamennyi munkáltatója nyilatkozik arról, hogy az elektronikus ügyintézéshez 

szükséges feltételek biztosítottak és 

h) nem esik az ügyvédi tevékenység folytatását kizáró ok alá. 

 (2) Kérelmére a területi kamarába kamarai jogtanácsosként fel kell venni azt az európai közösségi 

jogászt, aki 

a) Magyarország területén megszakítás nélkül legalább három éven át folytatott ügyvédi 

tevékenységet a magyar joggal vagy az Európai Unió jogának magyarországi alkalmazásával 

kapcsolatban, 

b) rendelkezik az ügyvédi tevékenység gyakorlásához szükséges szintű magyar nyelvtudással, 

c) ügyvédi tevékenység folytatására irányuló munkaviszonyban áll valamely ügyvédi tevékenység 

folytatására nem jogosult nem természetes személy jogalannyal, 

d) esetében valamely munkáltatójának székhelye vagy az a telephelye, fióktelepe, ahol a kamarai 

jogtanácsost foglalkoztatja a területi kamara működési területén található, 

e) esetében valamennyi munkáltatója nyilatkozik arról, hogy az ügyvédi tevékenység 

gyakorlásának feltételei biztosítottak, 

f) esetében valamennyi munkáltatója nyilatkozik arról, hogy az elektronikus ügyintézéshez 

szükséges feltételek biztosítottak és 

g) nem esik az ügyvédi tevékenység folytatását kizáró ok alá. 

 (3) Az állampolgársági követelmény alól az igazságügyért felelős miniszter (a továbbiakban: 

miniszter) felmentést adhat. 



 

 

68. § (1) A kamarai jogtanácsos - kapcsolt vállalkozások kivételével - legfeljebb két nem 

természetes személy jogalannyal állhat ügyvédi tevékenység folytatására irányuló 

munkaviszonyban. 

 (2) A kamarai jogtanácsos munkáltatóját, munkáltatója kapcsolt vállalkozását, valamint a 

munkáltatójával irányítási vagy fenntartói viszonyban álló szervet, általános vagy külön 

meghatalmazással képviseli. A meghatalmazásra alkalmazni kell az ügyvédi meghatalmazás 

szabályait. 

 

70. § (1) A jogi előadó az ügyvédi tevékenységet a jogi szakvizsga letételéhez szükséges 

joggyakorlat megszerzése és a kamarai jogtanácsosi feladatok ellátásához szükséges szakmai 

ismeretek elsajátítása érdekében, munkaviszonya, kormányzati szolgálati, közszolgálati, állami 

szolgálati, közalkalmazotti, rendvédelmi, hivatásos vagy szerződéses katonai szolgálati 

jogviszonya, egyházi szolgálati viszonya (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban együtt: 

munkaviszony) alapján, kamarai jogtanácsos irányításával és ellenőrzésével, 

a) ügyvédi kamarai nyilvántartásba bejelentett munkáltatója, egyházi szolgálati viszony esetében 

az egyházi jogi személy (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban együtt: munkáltató), 

b) munkáltatójának kapcsolt vállalkozása, vagy 

c) a munkáltatójával irányítási vagy fenntartói viszonyban álló szerv 

számára gyakorolja. 

 

(2) Jogi előadó a kamarai jogtanácsos által végezhető ügyvédi tevékenységet a kamarai 

jogtanácsos helyetteseként és utasítása szerint - az e törvényben meghatározott korlátozással - 

ügyvédi kamarai nyilvántartásba jogi előadóként való felvételt követően folytathat. 

 

71. § (1) Kérelmére az ügyvédi kamarai nyilvántartásba jogi előadóként fel kell venni azt, aki 

a) az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes valamely állam állampolgára, 

b) jogi egyetemi végzettséggel rendelkezik, 

c) jogi előadói tevékenység folytatására irányuló munkaviszonyban áll, valamely ügyvédi 

tevékenység folytatására nem jogosult nem természetes személy jogalannyal, 

d) esetében munkáltatójának székhelye vagy az a telephelye, fióktelepe, ahol a jogi előadót 

foglalkoztatja a területi kamara működési területén található, 

e) esetében munkáltatója nyilatkozik arról, hogy az ügyvédi tevékenység gyakorlásának feltételei 

biztosítottak és 

f) nem esik az ügyvédi tevékenység folytatását kizáró ok alá. 

 

 (2) Az állampolgársági követelmény alól a miniszter felmentést adhat. 

 (3) A jogi előadó - kapcsolt vállalkozások kivételével - egy nem természetes személy jogalannyal 

állhat ügyvédi tevékenység folytatására irányuló munkaviszonyban. 

 (4) A jogi előadóra egyebekben alkalmazni kell a 68. § és a 69. § rendelkezéseit. 

Az Üttv. hatálybalépése kihatással van a közszféra által foglalkoztatott jogtanácsosokra is. Közülük 

a kamarai integráció azokat fogja közvetlenül érinteni, akik polgári bíróság előtt járnak el olyan 

perekben, amelyekben a jogi képviselet kötelező. A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi 

I. törvény lehetővé teszi, hogy a közigazgatási perekben, kötelező jogi képviselet esetén a 



 

 

közigazgatási szerv jogi szakvizsgával rendelkező tisztségviselője vagy alkalmazottja is 

eljárhasson. 

 

Az ügyvédi kamarai regisztráció nyomán a kamarai jogtanácsosok és jogi előadók ügyvédi 

tevékenysége a kamara hatósági, fegyelmi és etikai jogkörébe kerül.  

A kamarai jogtanácsos és jogi előadó ügyvédi tevékenységének hatósági ellenőrzésével 

kapcsolatban fontos kiemelni, hogy az Üttv. 186. § (2) bekezdése alapján a területi kamara az 

ellenőrzést a munkáltatóval együttműködve végzi.  

 

A kamarai jogtanácsos és jogi előadó esetében a tevékenység ellátásának speciális jellege miatt 

egyes kötelezettségek megoszlanak a munkáltató és az ügyvédi tevékenységet gyakorló között (pl. 

a kamrai tagfelvételhez vagy nyilvántartásba vételhez a munkáltatónak kell nyilatkoznia arról, hogy 

az ügyvédi tevékenység gyakorlásának feltételei biztosítottak-e, illetve a munkáltató köteles 

biztosítani a kamarai jogtanácsos számára az ügyvédi kamara által szervezett képzésben és a 

továbbképzésben történő részvételt, ennek idejére a munkavégzés alól mentesíteni kell a 

tisztviselőt). Az Üttv. a 69. § (5) bekezdésben biztosítja annak lehetőségét, hogy a munkáltató a 

kamarai jogtanácsos ügyvédi kamara felé teljesítendő fizetési kötelezettségét átvállalhassa (pl. 

éves tagdíj).  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Szekszárdon – ahogy az Aerobiológiai Hálózat másik 18 állomásán az országban – 32 növény és 

3 gomba légköri pollen-, illetve spórakoncentrációjának monitorozása történik. A heti 

polleninformációkat a 2017. évi szezon alatt is folyamatosan megjelentettük a Tolna Megyei 

Kormányhivatal honlapján.  

Az aktuális pollen információinkkal segíteni szeretnénk a szakorvosok betegforgalmi ellátásának 

ütemezését, és az aktuális pollenterhelésre való felkészülést is. A virágzó növények, és a várható 

hatások figyelembe vételével rendszeres ajánlásokat is közzétettünk a pollenallergiások számára. 

 

A pollencsapdát 1993-ban, az akkori ÁNTSZ intézet tetőteraszán, 15,6 m magasságban, 

Szekszárd város központjában telepítették.  

A heti pollen minta összetételét befolyásoló közvetlen környezet: Észak-keleten és Keleten a Duna 

ártéri erdői, a Gemenci erdő terül el, melyben leggyakoribb a nyír és a nyár, de sok a tölgy, a bükk, 

és a platán is. Délen a Tolnai dombság és a szálkai erdő határolja. Dél-keleten, a Sárköz vidékén 

nagy kiterjedésű szántók találhatóak. A város közvetlen közelében kiterjedt szőlőskertek és 

gyümölcsösök veszik körül a gyéren iparosított városközpontot. A nem megművelt domboldalakon 

viszonylag nagy területen lelhető fel gyomos parlag. A város belterületi zöldövezetében, parkjaiban 

többek között viszonylag jelentős számban található vadgesztenye, platán, hárs, tiszafa, eperfa és 

a nyárfa. 

 

Szekszárdon 2017-ben a Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya az Országos 

Aerobiológiai Monitorozás keretében 2017. január 31-én helyezte üzembe a pollencsapdát – kb. 

két héttel később, mint az előző években. Ennek oka az volt, hogy az elhúzódó januári fagyos 

időben nem volt várható a fák virágzásának megkezdődése.  

Március utolsó harmadában a beköszönő hirtelen melegedés, kora nyárias idő hatására szinte 

minden fa egyszerre virágzott. 

 

A nyári gyomok, lágyszárúak virágzása május második felében erősödött meg. Akiknél a késő 

tavaszi- kora nyári időszakban már jelentkeznek légúti allergiás tünetek, elsősorban a 

pázsitfűfélékre gyanakodjanak, de az egyéb allergénhatású gyomnövények, úgymint az útifű 

(Plantago
***

), lórom (Rumex***), fészekvirágzatúak (Asteraceae***), libatopfélék (Chenopod.***) is 

kockázatosak lehetnek. 

 

A parlagfű (Ambrosia****) július végén kezdte meg virágzását. A 2017. évi parlagfű szezon idején 

is bebizonyosodott, hogy a parlagfű virágzását - és ezzel arányosan pollenjének mennyiségét – az 

 



 

 

időjárás alapvetően befolyásolja. A meleg, de nem túl száraz időszakokban pollenkoncentrációja a 

nagyon magas értéket többszörösen meghaladta. A „nagyon magas” pollenkoncentráció érték 

felett – ez a határ parlagfű esetében 100 db pollen köbméterenként – a pollenallergiés betegeknél 

heves tünetek jelentkezhetnek. 

 

Az alábbi ábrák szemléltetik, hogy az elmúlt évekhez képest egyrészt a napi átlag koncentrációk 

hogyan változtak augusztus elejétől, másrészt, hogy a légtérfogatra eső összes pollen mennyisége 

miképpen alakult.  

 

Az elmúlt évek adataival összevetve kijelenthető, hogy a parlagfű szezonban ilyen magas 

parlagfű mennyiséget még nem mértünk Szekszárdon.  

 

 



 

 

Bár az utóbbi években felmérés nem történt, de egyéb információk alapján érzékelhetően egyre 

több a légúti allergiában szenvedő ember az augusztusi-szeptemberi időszakban. Ezért minden 

állampolgárnak egyéni felelőssége is, hogy a környezetében, tulajdonában, kezelésében lévő 

zöldterületek parlagfű mentesítéséről gondoskodjon. Ezt külön hatósági intézkedések nélkül is 

szükséges megtenni a jövő nemzedék számára egészséges környezet biztosítása érdekében. 

 

 

A Magyar Rákellenes Liga Szekszárdi Alapszervezetének felkérésére tartott előadásában a Tolna 

Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának munkatársa a méhnyakrák megelőzését 

célzó program bevezetését indokoló helyzetről, a méhnyakrák kialakulásában kórokozóként 

azonosított humán papilloma vírusról (HPV) és a rendelkezésre álló védőoltásokról adott 

tájékoztatást. 

 

 

 

A méhnyakrák relatív halálozási kockázata a magyar nők körében az Európai Uniós országok 

átlagának mintegy háromszorosa.  

A 2010-2014 közötti időszak adatait vizsgálva Magyarországon területi egyenlőtlenség állapítható 

meg a 15-64 éves korú női lakosság méhnyak rosszindulatú daganat miatti halálozása 

tekintetében. Az ország keleti, főként a dél-keleti részen szignifikánsan kedvezőtlenebb volt a 

méhnyak rosszindulatú daganata miatti halálozás az országos 100%-hoz viszonyítva, a nyugati, 

főként az észak-nyugati megyékben pedig kedvezőbb volt az országostól való eltérés /HaMIR-

OTH, 2016./ 



 

 

 

Tolna megyében 20 haláleset történt a vizsgált korcsoportban az adott időszakban, ez a nyugati 

megyékéhez hasonlóan, az országos átlaghoz képest kedvezőbb halálozási mutató. 

 
 

 
 
 
 
Forrás: Halálozási és Megbetegedési Mutatók Információs Rendszere (HaMIR), Országos Tisztifőorvosi Hivatal, 2016 

 

 

Hazánkban az átfogó méhnyakrák megelőzési program bevezetésének elsődleges célja az 

méhnyakrák megbetegedések és halálozás csökkentése. 

A program megelőzési modellje a HPV fertőzés és méhnyakrák kialakulás természetes 

fejlődésmenetére épül, a megvalósítás alapvető eszköze a HPV elleni védőoltás bevezetése és 

integrálása a magyar oltási naptárba. A halálozás visszaszorítása érdekében szervezett 

népegészségügyi – nőgyógyász szakorvos, illetve védőnő által végzett – szűrővizsgálatok kerültek 

bevezetésre, melyek a rákmegelőző állapot, az esetlegesen kialakult daganat korai felismerése és 

eredményes gyógyítása válik lehetővé.  

 

A humán papilloma vírus elleni védőoltás kötelezően ajánlandó, választható védőoltásként került 

be a magyar védőoltási rendszerbe 2014 őszétől. Tanévkezdéskor azon leányok, akik betöltötték 

a 12. életévüket és szeptemberben kezdik meg az általános iskola 7. osztályát önkéntes 

alapon, térítésmentesen kaphatják meg a két adagból álló oltási sorozattal védelmet nyújtó 

Cervarix oltóanyagot.  

A kampányoltás keretében történő oltások bevezetése óta eltelt három tanév tapasztalata azt 

mutatja, hogy megyénkben az oltásra jogosult 3130 fő közel 84%-a igényelte a védőoltást, míg 

SHH empirikus= 0,82 [0,43-1,09] 

(20)  

 



 

 

15%-a jogosultaknak szülői nyilatkozat alapján nem kérte azt, 1% pedig arról nyilatkozott, hogy 

gyermeke korábban részesült oltásban. 

 

 

A 80%-os átoltottság a bevezetést követő két tanévben teljesült, míg a 2016/2017 tanévben egy 

járási hivatal illetékességi területén az arra jogosultak mindösszesen 78,4% - a részesült HPV 

elleni védelemben. 

Az idei tanévben is folytatódik a HPV elleni védőoltás megszervezése kampányoltás keretében a 

célcsoport számára, mellyel a magas kockázatú HPV típusok okozta méhnyakrák előfordulási 

gyakorisága bizonyítottan csökkenthető.  

 

 

Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) 

kormányrendeletet (továbbiakban: kormányrendelet) a 250/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet több 

ponton is módosította, és ezek a változások érintették az ivóvíz biztonsági tervekre vonatkozó 

előírásokat is. 

 

Az ivóvízbiztonsági tervezéssel összefüggő üzemeltetői kötelezettségek jogszabályi előírásként a 

kormányrendelet 4.§ (6) – (9) bekezdéseiben és a 10.§ (13) bekezdésében először 2009-ben 

jelentek meg. 2013 végén a további módosítások következtében az ivóvízbiztonsági tervezésre 

Nem nyilatkozott 
0,4% 

Oltást igénylők  
84% 

Korábban 
oltottak  

1% 

Egyáltalán nem 
kéri  
15% 
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kampányoltásának tapasztalata Tolna megyében 



 

 

kötelezettek köre kibővült az összes, a rendelet hatálya alá tartozó vízellátó rendszerrel, 

másrészt a jogszabály meghatározta az ivóvízbiztonsági terv tartalmi követelményeit is. 

 

A Kormányrendelet szerint: 

2. § g) Ivóvízbiztonság: az ivóvízfogyasztáshoz, illetve használathoz kapcsolódó, ivóvíznyerésre 

szolgáló, vízkezelő és ellátó rendszerben, házi ivóvízhálózatban és vízvételre szolgáló helyeken 

elérhető legkisebb egészségkockázatot jelentő minőségi és működési jellemző. 

4. § (6) A fogyasztók számára évi átlagban 10 m
3
/nap mennyiségnél több vizet szolgáltató vagy 50 

főt meghaladó állandó népességet ellátó ivóvízellátó rendszerek ivóvízbiztonság-irányítási 

rendszerét ivóvízbiztonsági tervben kell rögzítenie az üzemeltetőnek. 

(7) Az ivóvízbiztonsági tervet az ivóvíz-szolgáltatás helye szerinti illetékes népegészségügyi szerv 

közegészségügyi szempontból határozatban hagyja jóvá. Az ivóvízbiztonsági terv tartalmi 

követelményeit és a szakvéleményezéshez benyújtandó dokumentumokat a 6. számú melléklet 

tartalmazza. Az ivóvízbiztonsági terv jóváhagyására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a 

terv alapján történő üzemeltetéssel biztosított a lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátása. 

(9) A jóváhagyásra irányuló kérelemhez az üzemeltető az Országos Közegészségügyi Intézet (a 

továbbiakban: OKI) szakvéleményét csatolja. 

 

A kormányrendelet legutóbbi módosítása az ivóvízbiztonsági tervek benyújtási határidejét 

meghosszabbította: 

10. § (13a) szerint: Az érintett üzemeltetőknek az ivóvízbiztonsági tervet az 5000–49 999 főt ellátó 

rendszerek esetén 2014. július 1-jéig, az 50–4999 főt ellátó rendszerek esetén 2017. november 

30-ig kell benyújtani jóváhagyásra az illetékes népegészségügyi szervhez. 

Vagyis az az üzemeltető, aki még nem nyújtotta be jóváhagyásra ivóvízbiztonsági tervét, 2017. 

november 30-ig haladékot kapott. Eddigi tapasztalataink szerint ez elsősorban a kicsi, nem 

közüzemi vízellátó rendszerekre (pl. szociális intézményekre) jellemző.  

A fenti időpontig az Országos Közegészségügyi Intézet szakvéleményét is be kell szerezni. 

 

Az Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Helyettes Államtitkárság javaslatát figyelembe 

véve az illetékes népegészségügyi szervek a vízbiztonsági tervek benyújtásának elmulasztását 

2017. december 31-ig nem szankcionálják. 

A kormányrendelet 9. § (4) bekezdésének előírása szerint az ivóvíz-szolgáltatás helye szerint 

illetékes népegészségügyi szerv által jóváhagyott ivóvízbiztonsági terveknek megfelelően üzemelő 

ivóvízellátó rendszerek listáját az illetékes népegészségügyi szerv a honlapján közzéteszi. Ennek 

előfeltétele, a vízellátó rendszerre vonatkozó, a népegészségügyi szerv által jóváhagyott 

ivóvízbiztonsági terv megléte.  

 

A fentiek értelmében a jóváhagyott ivóvízbiztonsági tervvel 

nem rendelkező vízellátó rendszerek üzemeltetőivel 

szemben az illetékes népegészségügyi szerv 2018. január 

1-et követően hatósági eljárást kezdeményezhet. 

Külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fenti jogszabályi 

előírások nemcsak a közüzemi vízművekre, hanem 

minden, napi 10 m
3
 ivóvíznél többet szolgáltató vízellátó 

rendszerre is vonatkozik. 



 

 

 

 
 

Negyedik alkalommal rendezte meg a már hagyományosnak számító Közfoglalkoztatási Kiállítást 

és Konferenciát a Tolna Megyei Kormányhivatal és Tamási Város Önkormányzata 2017. 

szeptember 14-én Tamásiban. A rendezvénynek a Tamási Városi Művelődési Központ előtti 

Túrmezei Erzsébet tér adott otthont, melyet szintén egy közfoglalkoztatási program keretében 

alakítottak ki. 

 

A kiállításon 14 önkormányzat (Iregszemcse, Kisszékely, Nagykónyi, Nagyszékely, Nagyszokoly, 

Ozora, Simontornya, Szakály, Szárazd, Tamási, Tolnanémedi, Udvari, Gyulaj, Kocsola) mutatta be 

a Start mintaprogramok megvalósítása során megtermelt és feldolgozott termékeit: az érdeklődők 

számos zöldséget és gyümölcsöt, illetve a belőlük készített savanyúságokat, lekvárokat, szörpöket 

kóstolhattak meg a kiállítók standjain. Bemutatkozott egy országos közfoglalkoztató, a Gyulaj 

Erdészeti és Vadászati Zrt. is. 

 

 

   



 

 

A kiállításon köszöntőt mondott Szabóné Ónodi Anna, a Tolna Megyei Kormányhivatal 

Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályának főosztályvezetője, aki kiemelte: 

Magyarország Kormánya a közfoglalkoztatás 2017. évi céljai között első helyen fogalmazta meg az 

elsődleges munkaerőpiacon elhelyezhető álláskeresők közfoglalkoztatásból kilépésének 

ösztönzését, ugyanakkor továbbra is fontosnak tartja az értékteremtő, hasznos, helyi 

sajátosságokon alapuló, a település önfenntartását 

elősegítő programok támogatását, a helyben megtermelt 

termények felhasználásával a közétkeztetés minőségének 

javítását, e tekintetben az önellátó, önfenntartó települések 

kialakítását.  Majd Szulimán Zsolt, a Belügyminisztérium 

Közfoglalkoztatási és Stratégiai Koordinációs Főosztály 

Stratégiai és Forráskoordinációs Osztályának 

osztályvezetője örömmel konstatálta, hogy a 

közfoglalkoztatás immár nem csak a köztisztasági 

feladatokban merül ki, hanem a sokrétű programoknak 

köszönhetően megszépültek a települések, megtermelik a 

saját konyhára valót és munkát tudnak adni a lakóknak. 

Végül Porga Ferenc, Tamási Város polgármestere 

köszöntötte a megjelenteket és emelte ki, mennyire fontos 

szerepet játszanak a térség foglalkoztatásában a 

Startmunka mintaprogramok, illetve mennyire fontosak az ilyen jellegű rendezvények, ahol 

tapasztalatot cserélhetnek az önkormányzatok, bemutathatják jó gyakorlataikat. 

 

A megnyitót követően a tamási Aranyerdő Óvoda óvodásai, a Hőgyészi Székely Kör Kisbokréta 

tánccsoportja, a tamási ugróköteles csoport, valamint a Szent Cecília Zenekar szórakoztatták a 

vendégeket, illetve bemutatkozási lehetőséget kaptak a kiállító önkormányzatok is. 

 

 
 



 

 

 

A kiállított termékeket megtekintette dr. Horváth Kálmán, a Tolna Megyei Kormányhivatal 

kormánymegbízottja is. 

 

A kiállítás kísérőrendezvényeként szakmai konferencia került megrendezésre, melyen Blázsovics 

Attila, Magyarbóly Község polgármestere a Baranya megyei településen folyó közfoglalkoztatási 

programok jó gyakorlatait, illetve az ezek alapjain szerveződő szociális szövetkezet tevékenységét 

mutatta be. Farkas Györgyi, Nagyszokoly Község alpolgármestere a startmunka program 

elsősorban mezőgazdasági programelemének eredményeiről tartott előadást. Ezt követően Tóthné 

dr. Priger Tamara, a Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási 

Főosztály Közfoglalkoztatási Osztályának osztályvezetője a közfoglalkoztatásból történő 

továbblépési lehetőségekről, az álláskeresők, illetve a munkáltató által igénybe vehető 

támogatásokról beszélt. Végül a Szekszárdi Járási Hivatal Foglalkoztatási, Családtámogatási és 

Társadalombiztosítási Főosztály Munkaügyi és Munkavédelmi Osztályának két munkatársa, 

Baráthné dr. Futó Bettina és Geisz József a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó munkaügyi és 

munkavédelmi előírásokat ismertette. A konferencia végén lehetőség nyílt az előadókkal való 

konzultációra. 

 

 



 

 

 

A Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztálya 2017. 

augusztus 28-án Szekszárdon, 29-én pedig Kaposszekcsőn tartott fórumot a megye munkáltatói 

számára. A rendezvényeket dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott úr, illetőleg dr. Tarnai Nikoletta 

igazgató asszony nyitotta meg.  

 

 
 

Szabóné Ónodi Anna megbízott főosztályvezető tájékoztatást adott a megye aktuális munkaerő-

piaci helyzetéről és a munkáltatók által hazai forrásból igényelhető támogatásokról. Utóbbiak közül 

részletesen ismertetésre került a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő 

beruházásainak támogatásáról szóló felhívás, amelyre 2017. szeptember 15. napjáig pályázhattak 

a munkáltatók.  

 

 



 

 

A kormányhivatal munkatársai részletes tájékoztatást adtak továbbá a "Közfoglalkoztatásból a 

versenyszférába" munkaerő-piaci programhoz kapcsolódó bérköltség támogatásról, az európai 

uniós finanszírozásból megvalósuló munkaerő-piaci programokról, a munkáltatók részére nyújtható 

EURES szolgáltatások elérhetőségéről. A fórumok zárásaként a munkáltatók tájékoztatást kaptak 

az aktuális egészségbiztosítási kérdésekről is.  

 
 

I. Munkaerőpiaci helyzetkép, a programindítás indoka  

 

A Kormány döntése értelmében az elkövetkezendő időszakban a cél a teljes foglalkoztatottság 

elérése. E cél eléréséhez az elsődleges munkaerőpiacon történő foglalkoztatást indokolt 

ösztönözni. A teljes foglalkoztatás akkor valósítható meg hosszútávon fenntartható módon, ha 

abban minél nagyobb arányt képvisel a versenyszféra, ha minél több új, adófizető munkahely jön 

létre, és ha azok, akik képesek és készek nyílt munkaerőpiaci feltételek mellett dolgozni, megfelelő 

segítséget kapnak az elhelyezkedésükhöz.  

 

Segítenünk kell a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek elhelyezkedését, és meg kell 

teremtenünk az érdekeltséget az egyén oldaláról a közfoglalkoztatásból a versenyszférába való 

átlépésre.  

 

A Kormány egyetért azzal, hogy a közfoglalkoztatottak elsődleges munkaerőpiaci elhelyezkedését 

ösztönözni szükséges. A magyar gazdaság helyzetének erősödésével a Kormány lehetőséget 

teremt a közfoglalkoztatottak piaci alapú munkavállalására. A célok elérése érdekében egy új 

jogintézmény került bevezetésre. 2015. november 10-én megjelent a közfoglalkoztatottak 

elhelyezkedési juttatásáról szóló 328/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet. A támogatás a 

közfoglalkoztatottat ösztönzi a versenyszférában történő elhelyezkedésre oly módon, hogy 

közfoglalkoztatási jogviszony időtartamának lejártát megelőzően történő elhelyezkedése esetén, 

elhelyezkedési juttatásban részesül. 

 

Az elhelyezkedési juttatást azon közfoglalkoztatott személyek kapják, akik a piaci szférában 

munkaviszonyt létesítenek. Gyakorlati tapasztalatok alapján szükségessé vált a támogatás 

rendszerének bővítése. A közfoglalkoztatott versenyszféra által támasztott feltételeknek történő 

megfelelése érdekében szükséges egy szakmai segítő, patronáló igénybevétele, hogy minél több, 

a közfoglalkoztatásból kilépett egyén alkalmassá váljon a tartós piaci munkavégzésre. 

 



 

 

Annak érdekében, hogy minél több ember elhelyezkedését elő lehessen segíteni a program által, 

különféle munkaerőpiaci szolgáltatások kerülnek biztosításra.  

 

A „Közfoglalkoztatásból versenyszférába”program három pillérre építkezik: 

 a közfoglalkoztatásból kilépők elhelyezkedési juttatást vehetnek igénybe sikeres nyílt 

piaci elhelyezkedésük esetén,  

 lehetőség van a foglalkoztatást biztosító munkahelyen bérköltség támogatással szakmai 

segítő igénybevételére, 

 mindezek mellett munkaerőpiaci szolgáltatások kerülnek biztosításra. 

 

II. A program célja, célcsoportja, megvalósítója  

 

A program célja, hogy a kellő motivációval, szakképzettséggel rendelkező, munkára kész és 

képes személyek ne a közfoglalkoztatásban vegyenek részt, hanem a versenyszférában 

helyezkedjenek el, ezzel is elősegítve a teljes foglalkoztatás elérését.  

 

A program célcsoportja 

 

A Korm. rendelet alapján elhelyezkedési juttatás illeti meg kérelmére azt: 

a) akinek a legalább egy hónapja fennálló közfoglalkoztatási jogviszonya a kérelem 

benyújtását megelőző 30 napon belül azért szűnt meg, mert a Polgári Törvénykönyv szerinti 

gazdasági társasággal, szövetkezettel (kivéve az iskolaszövetkezetet), egyesülettel, alapítvánnyal 

vagy az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény hatálya alá tartozó munkaadóval, 

vízi társulattal, valamint erdőgazdálkodóval a fővárosi és megyei kormányhivatal állami 

foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalának (a továbbiakban: járási hivatal) 

közvetítésével vagy anélkül, határozatlan idejű vagy legalább egy évre szóló határozott idejű 

munkaviszonyt létesített, és 

b) aki a kérelem benyújtását megelőző két éven belül - ideértve az a) pontban meghatározott 

közfoglalkoztatási jogviszony időtartamát is - legalább 180 napig közfoglalkoztatási 

jogviszonyban állt. 

 

A program célcsoportjába tartoznak továbbá azon munkáltatók, akik közfoglalkoztatásból kilépő 

személyeket alkalmaznak és a munkahelyi beilleszkedésük elősegítése érdekében az 

alkalmazottaik köréből szakmai segítőket jelölnek ki, ehhez bérköltség támogatásban részesülnek. 

 

A program megvalósítói 

 

A központi munkaerőpiaci programot 2 komponensű konstrukcióban szükséges megvalósítani. 

 

a) A komponens: A program elhelyezkedési juttatással, a szakmai segítő bérköltség 

támogatásával kapcsolatos feladatait a Nemzetgazdasági Minisztérium koordinálása mellett az 



 

 

állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi/megyei kormányhivatalok és az állami 

foglalkoztatási szervként eljáró járási/fővárosi kerületi hivatalok valósítják meg. 

 

b) B komponens: az A komponensben foglalt feladatok személyügyi támogatása, valamint a 

szolgáltatásokat biztosító munkatársak foglalkoztatása az Országos Foglalkoztatási 

Közhasznú Nonprofit Kft. továbbiakban (OFA) által megvalósítandó program keretében 

történik.  

 

III.  A program keretében nyújtható támogatási és szolgáltatási elemek 

 

Elhelyezkedési juttatás 

Az elhelyezkedési juttatás összege megegyezik a foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT) 

havi összegével, amely támogatást addig kapja az egyén, ameddig a közfoglalkoztatási 

jogviszonya munkaviszony létesítése hiányában fennállt volna. A támogatás folyósítása havi 

bontásban utólag történik.  

 

Bérköltség támogatás - szakmai segítő:  

A program megvalósítása során lehetőség van egy szakember kijelölésére és foglalkoztatásának 

támogatására (a munkaadó alkalmazottja), aki szakmai segítő szerepkört tölt be az újonnan 

alkalmazott, korábban közfoglalkoztatott személy mellett. Feladata a korábban közfoglalkoztatott 

munkahelyi beilleszkedésének, szakmai munkájának, fejlődésének segítése. 

 

A szakmai segítés célja a beilleszkedési folyamat és a fejlődés segítése a saját szükségletek, 

célok, és a fejlődési potenciálok, érdeklődések optimális szintű összehangolása. 

 

A munkaadó részére bérköltség támogatásként – a szakmai segítő támogatása érdekében – havi 

50 000 Ft és annak ténylegesen megfizetésre kerülő szociális hozzájárulási adója együttes 

összegének 100 %-a kerül megtérítésre, maximum 3 hónap időtartamig. Ez az időszak 3 hónapnál 

akkor lehet rövidebb, ha a korábban közfoglalkoztatott személy 3 hónapnál rövidebb időtartamot 

tölt el az adott munkaadónál. A támogatás folyósítása havi bontásban utólag történik.  

 

Amennyiben a munkaadó 1-3 fő korábban közfoglalkoztatott személyt alkalmaz, úgy egy szakmai 

segítő figyelembevételével adható a bérköltség támogatás, 4-6 fő korábbi közfoglalkoztatott 

alkalmazása esetében legfeljebb két szakmai segítő, 7 főnél több korábbi közfoglalkoztatott 

foglalkoztatása esetében legfeljebb három szakmai segítő figyelembevételével nyújtható a 

támogatás. 

 

A szakmai segítő feladata, hogy a 3 havi támogatási időszakban értékelést adjon a korábbi 

közfoglalkoztatott munkájáról. Az egyén beilleszkedéséről szóló előrehaladási naplót szükséges 

havonta, utólag benyújtani a területileg illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályára. 

 

 



 

 

Munkaerőpiaci szolgáltatás nyújtása 

A program keretében az OFA állományába került, azonban munkavégzés szempontjából a 

kormányhivatalokhoz, járási hivatalokhoz rendelten dolgozó szakemberek - Tolna megyében 7 fő - 

generális és speciális munkaerőpiaci szolgáltatásokat nyújtanak, hogy elősegítsék a 

közfoglalkoztatásból történő kilépést.  

 

IV. A program ideje 

A munkaerőpiaci program 2017. március 1-jétől 2018. december 31-ig tart. Az új programelemek 

(szakmai segítők bérköltség támogatása, munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtása) tekintetében 

2017. július 1-jétől 2018. december 31-ig.  

 

V. A program forrása, költsége  

A kibővített „Közfoglalkoztatásból a versenyszférába” program keretében nyújtott támogatás 

forrását a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprész központi kerete biztosítja. A 

program összköltsége 5,786 milliárd Ft.   

 

VI.  A munkaerő-piaci programtól várt eredmény 

A programba 12 ezer fő közfoglalkoztatott bevonását és a versenyszférában történő 

elhelyezkedésének elősegítése. 

) 

 

 

A Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztálya 2017. július 

28-án az év folyamán második alkalommal pályázatot hirdetett álláskeresők vállalkozóvá 

válásának támogatására, melynek beadási határideje 2017. szeptember 8. napja volt. A támogatás 

célja az álláskeresők, illetve rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesülő 

személyek vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve 

vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzése volt beruházási célú támogatással. 

 

Az álláskeresők a vállalkozásuk indításához 2 millió forint vissza nem térítendő tőkejuttatásos 

támogatásra és legfeljebb 6 hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig 

terjedő vissza nem térítendő támogatásra pályázhattak. A kiírásra összesen 6 db pályázat 

érkezett, amelyből 4 pályázó a Szekszárdi, 1 a Dombóvári és 1 a Tamási járás területén kezdené 

meg tevékenységét. A 6 pályázó a szolgáltató ágazatban indítaná el vállalkozását, a támogatásból 

kozmetikai és fodrászati gépeket, irodabútorokat, haszongépjárműveket és induló árukészlet 

beszerzését tervezik.  

 



 

 

 

A horgászat és halászat rendjét valamint a halfogásra jogosító okmányokra vonatkozó 

rendelkezéseket a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény és a 

halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) 

VM rendelet szabályozza 

A jelenleg érvényben levő jogszabályok alapján a horgászati tevékenységet végző köteles 

magánál tartani az állami horgászjegyet (turista állami horgászjegyet), a horgász fogási naplót 

és nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen folytatott horgászatnál a területi jegyet is. Ezek a 

halfogásra jogosító okmányok kizárólag a személyazonosság igazolására szolgáló arcképes 

igazolvány birtokában jogosítják az okmányok birtokosát halfogásra. Az okmányok más személyre 

nem ruházhatók át!  

Gyermek horgász (3-15 éves korig) részére állami horgászvizsga, korábban érvényes állami 

horgászjegy és horgászszervezeti tagság hiányában is kiadható állami horgászjegy. Ennek 

birtokában egy darab, egy – legfeljebb háromágú – horoggal felszerelt horgászkészség, valamint 

egyidejűleg egy darab, 1 m
2
-nél nem nagyobb csalihalfogó emelőháló használható. Felhívjuk a 

figyelmet, hogy gyermek horgász a számára kiadott állami horgászjeggyel és az ahhoz kiadott 

területi jeggyel kizárólag nagykorú felügyelete mellett horgászhat! 

A halfogásra jogosító okmányokat a horgász köteles felhívásra bemutatni és átadni a 

halgazdálkodási hatóság, a halgazdálkodásra jogosult, a halászati őr, a mezőőr, a 

természetvédelmi őr, a társadalmi halőr és a rendvédelmi hatóság ellenőrzésre felhatalmazott 

képviselőjének felhívására. 

Jogosulatlan horgászat esetén a halgazdálkodási hatóság halvédelmi bírságot szab ki, ezzel 

egyidejűleg meghatározott időre állami horgászjegy váltásától is eltiltja a halfogási előírásokat 

megsértő személyt. 

Fontos tudni, hogy a rendelkezések alapján ugyanezek a szabályok vonatkoznak a halfogásra 

alkalmas állapotban lévő eszközzel halgazdálkodási vízterületen vagy annak partján – ide 

értve a halgazdálkodási vízterület felé benyúló vagy afelett átívelő hidat, átjárót, egyéb építményt, 

természetes képződményt is - tartózkodó személyekre. 

Jelenleg kizárólag a halastavak (haltermelési létesítmények) esetében mentesülnek a horgászok 

fenti jogkövetkezmények alól. Halastónak azonban csak a törvényi meghatározásnak megfelelő 

vízterület minősül, azaz – elsődlegesen haltermelési célokat szolgáló haltermelési létesítmény 

(olyan mesterséges létesítmény, amelyet hal termelésére használnak, erre a célra terveztek és 

engedélyeztek), amely vízfeltöltést és lecsapolást biztosító műtárgyakkal rendelkezik, ideértve a 

teleltető, raktár- és ivadéknevelő tavakat, valamint a táp- és lecsapoló csatornákat.  



 

 

A halastónak (haltermelési létesítménynek) nem minősülő, magántulajdonban levő 

horgásztavak nem mentesülnek a jogszabályban előírt kötelezettségek alól! Itt a horgásznak a 

nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületekre vonatkozó szabályokat kell betartania.  

Valamennyi vízfolyás vagy állóvíz, amely jellegének megváltoztatása nélkül időszakosan vagy 

állandóan a hal életfeltételeit biztosítja, de nem haltermelési létesítmény, halgazdálkodási 

vízterületnek minősül. A nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületeken is folytatható 

horgászat, de kizárólag állami horgászjegy (turista állami horgászjegy) és fogási napló birtokában. 

Ezeken a vizeken őshonos halakra a horgászat szabályainak betartása mellett csak az egyedek 

megfogása és visszaengedése céljából lehet horgászni, az idegenhonos halak kifoghatóak, de 

ezeket a fogási naplóba be kell jegyezni. 

Ha horgászverseny esetén szükséges és indokolt a jogszabályban meghatározott tilalmi idő 

megrövidítése, a horgászverseny időtartamára a méret- és mennyiségi korlátozás alóli felmentés, 

az adott naptári időszakban nem kifogható halak visszaengedési kötelezettsége alóli felmentés (a 

mérlegelés megtörténtéig), erre a halgazdálkodási hatóság engedélyt adhat. A halfogásra 

jogosító okmányokra vonatkozó jogszabályi kötelezettségek azonban a horgászverseny 

időtartama alatt is fennállnak! 

A halgazdálkodási vízterületeken az egyes halfajok kifogható mérettartományát, az egyes 

halfajok szerinti tilalmi idők meghatározását és a napi darabszám korlátozást a 133/2013. (XII. 

29.) VM rendelet 9. melléklete tartalmazza, de az állami horgászjegy és fogási napló tájékoztatási 

részében is megtalálható. Amennyiben a halgazdálkodásra jogosult a jogszabályoktól eltérő 

fogási korlátozást állapított meg (halgazdálkodási hatóság jóváhagyásával), vagy a 

halgazdálkodási hatóság az egyes halfajok kifogható mérettartományától, illetve fajlagos tilalmi 

idejétől való eltéréseket határozott meg, valamint a kíméleti területek határainak részletes leírását 

és időbeli hatályát a halgazdálkodásra jogosult a területi jegyen, vagy annak mellékleteként kiadott 

tájékoztatóban feltünteti. A fogási korlátozások be nem tartása halvédelmi bírság kiszabását, és 

a horgászattól való meghatározott időtartamú eltiltást von maga után! 

A halgazdálkodási hatóság a halfogási tevékenység jogszerűségét a nyilvántartott és a nem 

nyilvántartott vízterületeken valamint azok partján a rekreációs célból horgászóknál és 

horgászversenyen részt vevő horgászoknál is rendszeresen ellenőrzi. A hatóság ellenőrei hatósági 

igazolványuk vagy megbízólevelük felmutatásával igazolják magukat, az ellenőrzés alá vontat 

tájékoztatják a helyszíni ellenőrzésről, és az ellenőrzéssel kapcsolatos jogokról, kötelezettségekről.  

A halászati őrök (a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvényben meghatározott 

tevékenysége körében) közfeladatot ellátó személynek minősülnek, míg a kormányhivatal 

hatósági ellenőrzést végző állami tisztviselői hivatalos személyek. Aki hivatalos személyt vagy 

közfeladatot ellátó személyt jogszerű eljárásában erőszakkal vagy fenyegetéssel akadályoz, 

intézkedésre kényszerít, vagy eljárása alatt, illetve emiatt bántalmaz, a Btk. szerinti 

bűncselekményt követi el és szabadságvesztéssel büntetendő. A helyszíni ellenőrzés 

megtartását vagy eredményes lefolytatását akadályozó személy a közigazgatási eljárásról szóló 

törvény alapján eljárási bírsággal sújtható. 

 

Hogy a horgászat csak szép élményt nyújtson, a jogsértések, szankciók elkerülése érdekében 

kérjük, tájékozódjon arról, hogy a felkeresni kívánt vízterületre milyen szabályok vonatkoznak, és 

győződjön meg arról, hogy halfogásra jogosító okmányai, arcképes igazolványa és a fogási napló 

vezetéséhez szükséges eszközök is Önnél vannak! 



 

 

 

 

Azon gyermekek esetében, akik ez év júniusában befejezték középiskolai tanulmányaikat, és a 

korábbi igény alapján történő folyósítás július 1. napjától történő megszüntetéséről jogerős 

határozattal már döntött a családtámogatási szerv, ha az adott év szeptemberétől ismét 

köznevelési intézményben (középiskolában, szakiskolában) tanulmányokat folytatnak, rájuk 

tekintettel új kérelmet kell benyújtani. Új kérelemnek minősül a kérelmezőnek az „Igazolás a tanulói 

jogviszony fennállásáról” elnevezésű nyomtatvány az iskola által igazoltan való megküldése. 

Amennyiben ezen igazolás szeptember 30-áig beérkezik, visszamenőleg júliustól folyósítható az 

ellátás. 

 

A családi pótlékra nem jogosító, de a gyerekszámba tanulói, hallgatói jogviszony fennállása miatt 

beszámító gyermekek esetében  - ha ezen gyermek(ek) figyelembe vételével már történik 

folyósítás – a tanulói/hallgatói jogviszony fennállásáról az adatok beszerzése elsősorban az 

Oktatási Hivataltól történik. Amennyiben az Oktatási Hivataltól nem érkezik igazolás, a jogosultnak 

kell az oktatási intézmény által kitöltött igazolást benyújtani. 

A családtámogatási törvény rendelkezése szerint a családi pótlék összegének megállapítása 

szempontjából figyelembe kell venni azt, aki köznevelési intézmény tanulója vagy felsőoktatási 

intézményben első felsőfokú szakképzésben, első alapképzésben, első mesterképzésben vagy 

első egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgató és rendszeres jövedelemmel nem 

rendelkezik (ez utóbbiról a kérelmezőnek nyilatkoznia kell).  

Csak aktív igazolt hallgatói státusszal rendelkező gyermek (személy) vehető figyelembe a családi 

pótlék összege szempontjából.  

 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (továbbiakban: Ebtv.) 

61. § (5) bekezdése alapján, 2017. július 1. napjától a társadalombiztosítási kifizetőhellyel nem 

rendelkező munkáltató a csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, a táppénz, a baleseti 

táppénz iránti kérelmeket kizárólag az egészségbiztosító honlapján közzétett számítógépes 



 

 

program segítségével töltheti ki és a kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalánál 

történt regisztrációt követően, kizárólagosan elektronikus úton nyújthatja be. 

 

Az elektronikus úton történő igénybejelentéshez a foglalkoztatónak (képviselőjének, 

meghatalmazottjának) egyrészt rendelkeznie kell ügyfélkapus hozzáféréssel, másrészt az 

elektronikus ügyintézéshez szükséges egy külön regisztráció is az igénylő székhelye szerint 

illetékes kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalánál, amelynek érdekében a csatolt, 

„REGISZTRÁCIÓS LAP Elektronikus ügyintézés keretében történő ügyintézéshez” elnevezésű 

nyomtatványt kell kitölteni, amely a kitöltési útmutatóval együtt letölthető az Országos 

Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (továbbiakban: ONYF) honlapjáról: https://egbiztpenzbeli.onyf.hu 

A regisztrációt a foglalkoztató székhelye szerint illetékes, megyeszékhelyen működő járási 

hivatalnál lehet kezdeményezni a fenti formanyomtatvány kitöltésével és benyújtásával, az alábbi 

címen: 

 

Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala 

Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

Egészségbiztosítási Osztály 

7100 Szekszárd, Szent I. tér 19-21. 

7101 Szekszárd, Pf.: 78.  

E-mail: tarsadalombiztositas@tolna.gov.hu 

Fax: 74/529-991 

 

A pénzbeli ellátás iránti kérelem a regisztrációt követően, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül 

küldhető meg az igénylő székhelye szerint illetékes kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási 

hivatalához. 

 

Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira, illetőleg a baleseti táppénzre vonatkozó 

igényérvényesítés során az egyes ellátásokhoz a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 

1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendeletben 

meghatározott igazolásokat papíralapú, digitalizált dokumentumként kell csatolni az elektronikus 

űrlaphoz. A csatolmány fájl kiterjesztése csak pdf. formátumú lehet. 

 

Az egyéni vállalkozó (ideértve az ún. „főfoglalkozású”, a kiegészítő tevékenységet folytatónak 

minősülő, és a heti 36 órás munkaidő, vagy nappali tagozatos hallgatói jogviszony fennállása 

melletti egyéni vállalkozót is), továbbá a mezőgazdasági őstermelő és a társadalombiztosítás 

ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. 

évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj. törvény) 56/A. §-ban meghatározott, képviseletet ellátó 

személy, az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira, valamint a baleseti táppénzre vonatkozó 

kérelmét az erre a célra rendszeresített „Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, 

gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez” elnevezésű nyomtatványon (továbbiakban: 

„Igénybejelentés”) köteles - szintén elektronikus úton - benyújtani. 

 

Az ONYF körlevele alapján, amennyiben a társadalombiztosítási kifizetőhellyel nem rendelkező 

foglalkoztató 2017. június 30. napját követően, 2017. december 31. napjáig a pénzbeli ellátás iránti 

https://egbiztpenzbeli.onyf.hu/
mailto:tarsadalombiztositas@tolna.gov.hu
tel:74529991
https://optijus.hu/optijus/lawtext/99700083.TV#sid


 

 

kérelmet papír alapon nyújtja be, úgy a biztosított kérelmét érdemben el kell bírálni. Ebben az 

esetben - amennyiben első ízben történt a mulasztás - a bírság kiszabásától el kell tekinteni, és fel 

kell hívni a foglalkoztató figyelmét a regisztrációra, illetve az elektronikus benyújtásra vonatkozó 

kötelezettségére. Amennyiben a foglalkoztató többszöri alkalommal - a regisztrációra történt 

felhívását követően - továbbra is papír alapon nyújtja be a pénzbeli ellátás iránti igényt, úgy az 

Ebtv. 80. § (6) bekezdése alapján mulasztási bírság kiszabásának van helye.   

 

Az „Igénybejelentés”-re kötelezetteket - amennyiben 2017. június 30. napját követően, 2017. 

december 31. napjáig papír alapon nyújtják be pénzbeli ellátás iránti igényüket - hiánypótlásra, a 

regisztráció elvégzésére, illetve az igény elektronikus benyújtására - szólítjuk fel. Amennyiben az 

ügyfél a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem tesz eleget, az eljárás megszüntetésre kerül.  

A fenti "türelmi időszak" 2017. december 31. napjáig tart, 2018. január 1. napjától - papír alapú 

igény-benyújtás esetén - a foglalkoztató mulasztási bírságra számíthat, illetve a 2016. évi CL. 

törvény (Ákr.) 46. § (2) bekezdése alapján az ügyfél kérelmét vissza kell utasítani.  

 

 

A munkáltatók és a munkavédelmi és munkaügyi hatóság között 10 éve létrejött a „Partnerség a 

foglalkoztatás biztonságáért” elnevezésű együttműködési (partnerségi) program, melynek célja a 

munkavállalók garanciális jogainak, valamint a tisztességes vállalkozások elismerésének 

biztosítása, a foglalkoztatás biztonságának és jogszerűségének növelése, a munkakörülmények 

javítása és a jogszerű foglalkoztatás biztosítása. A kezdeményezés egyrészről hozzájárul a 

foglalkoztatás és a foglalkoztatási kultúra értékeinek megőrzéséhez és továbbfejlesztéséhez, 

másrészről lehetőséget nyújt arra, hogy partneri viszony alakuljon ki a két hatóság és a 

munkaerőpiac szereplői között. 

 

A 10 évvel ezelőtt meghirdetett partnerségi program célkitűzései jelenleg is aktuálisak és egyeznek 

a szakpolitikai célokkal, így elsődlegesen a munkáltatók jogkövetésének ösztönzésével és az állam 

szolgáltató szerepének erősítésével. Az időközben bekövetkezett gazdasági és jogszabályi 

változások okán a célok megvalósítása és az elért eredmények megtartása érdekében a program 

megújult, átalakult. 

 

Az Együttműködés résztvevői határozottan elzárkóznak a feketefoglalkoztatás minden 

megvalósulási formájától, így különösen a munkaszerződés nélküli, a bejelentés nélküli, a színlelt 

szerződéssel megvalósuló, a teljes munkaidős foglalkoztatás esetén részmunkaidős bejelentéssel, 

illetve a jogellenes munkaerő-kölcsönzéssel történő foglalkoztatástól.  

 

A munkavállalók biztonságos foglalkoztatása - élete, testi épsége, egészsége - a társadalom és a 

nemzetgazdaság egyik legfontosabb érdeke, egyben a munkáltató alapvető kötelessége. Ezért a 



 

 

résztvevők vállalják, hogy lehetőség szerint az alapvető követelményeket meghaladó mértékben 

biztosítják munkavállalóik részére az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos 

munkakörülményeket és munkafeltételeket.  

 

Az Együttműködéshez csatlakozó munkáltatók használják az „Együttműködés a munkahelyek 

biztonságáért - Partner” feliratot. 

 

Az „Együttműködés a munkahelyek biztonságáért” elnevezés alatt megújult program a 

partnerséget vállaló munkáltatók számára új, kedvezőbb lehetőségeket is kínál. Az új lehetőségek 

közül a legfontosabbak a következők: 

 A Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott Munkavédelem és Biztonságtechnika című 

folyóirat térítésmentes megküldése. 

 Évente pályázat hirdetése a „Biztonságos munkahely” cím elnyerésére. A győztes 

pályázatokat a Nemzetgazdasági Minisztérium a honlapján közzéteszi, a partner pedig - a 

partnerség fennállása alatt - jogosulttá válik a cím használatára. 

 Helyszíni munkavédelmi tanácsadás lehetőségének biztosítása a Munkavédelmi 

Információs és Tanácsadó Szolgálat útján. 

 A munkaügyi tájékoztatás, felvilágosítás, illetve munkavédelmi tanácsadás körébe tartozó 

kérdések soron kívül megválaszolása. 

 Meghívás a munkavédelmi és munkaügyi hatóságok által szervezett nyílt napokra és 

rendezvényekre, amelyeknek fő célja, hogy segítse a munkavédelmi és munkaügyi 

jogszabályok helyes alkalmazását. 

  

Lehetőséget kínálunk minden munkáltatónak, hogy vegyen részt a kölcsönös előnyöket biztosító 

Együttműködésben. Amennyiben a megújult program felkeltette érdeklődését és megfelel a 

csatlakozási feltételeknek, valamint az Együttműködés feltételeit elfogadja, a Partnerségi 

nyilatkozat kitöltésével tud csatlakozni az Együttműködéshez. 

 

Kérjük a kitöltött Partnerségi nyilatkozatot az kontroller@ngm.gov.hu e-mail címre küldje meg. 

 

További esetlegesen felmerülő kérdésekkel fordulhat bizalommal a Tolna Megyei Kormányhivatal 

Szekszárdi Járási Hivatalának Munkaügyi és Munkavédelmi Osztályához.  Elérhetőségek: 

mmo@tolna.gov.hu; telefon: 06/74/505 – 677, 7100 – Szekszárd, Szt. István tér 11-13.   

 

http://www.ommf.gov.hu/letoltes.php?d_id=7017
http://www.ommf.gov.hu/letoltes.php?d_id=7019
http://www.ommf.gov.hu/letoltes.php?d_id=7019
mailto:kontroller@ngm.gov.hu
mailto:mmo@tolna.gov.hu


 

 
 

 
 

2017. július 1-jén lépett hatályba az egyes törvényeknek a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek 

létrehozásával összefüggő módosításáról szóló 2017. évi LXXXIX. tv.  

 

A közérdekű nyugdíjas szövetkezet a munkaerőpiacon még aktív idősebb korosztály számára 

teremti meg a lehetőséget arra, hogy tagjai egyrészt munkavégzésükkel jövedelmet 

szerezhessenek, másrészt a szaktudásukat, megszerzett munkatapasztalatukat szövetkezeti 

keretek között adhassák át a fiatal korosztálynak. 

  

A nyugdíjas szövetkezetnek csak olyan természetes személy tagjai lehetnek, akik a szövetkezet 

tevékenységében személyes közreműködést vállalnak.  A közérdekű nyugdíjas szövetkezet tagjai 

közül a tagok 90 %-ának öregségi nyugdíjban kell részesülnie.  A nyugdíjas szövetkezetnek nem 

lehet személyes közreműködést nem vállaló természetes személy tagja.  

 

A tagfelvételi kérelemben a tagságra jelentkező személynek nyilatkoznia kell arról, hogy 

a) a nyugdíjas szövetkezet tagjává kíván válni, 

b) öregségi nyugdíjban részesül-e, 

c) az alapszabályban foglaltakat elfogadja, magára nézve kötelezőnek ismeri el, 

d) a tagoknak biztosított szolgáltatásokat igénybe kívánja venni, 

e) vállalja a nyugdíjas szövetkezet tevékenységében való személyes közreműködést, és 

f) vállalja a nyugdíjas szövetkezet alapszabályában meghatározott vagyoni hozzájárulás 

teljesítését. 

 

A nyugdíjas szövetkezet tagja a személyes közreműködés konkrét tartalmára, módjára és 

ellentételezésére tagsági megállapodást köt a nyugdíjas szövetkezettel. A nyugdíjas szövetkezet 

tagját megillető ellentételezés arányos kell, hogy legyen a természetes személy tag személyes 

közreműködésének mértékével. 

 

A törvény alkalmazása során öregségi nyugdíjasnak kell tekinteni azt a személyt, aki  

– öregségi teljes nyugdíjban,  

– öregségi résznyugdíjban,  

– a nők 40 év jogosultsági idejének figyelembevételével megállapított nyugdíjban részesül.  

 

Nem minősül öregségi nyugdíjasnak a korhatár előtti ellátásokban (korkedvezmény 

érvényesítésével megállapított ellátásban, a táncművészeti életjáradékban, az átmeneti 

bányászjáradékban, szolgálati járandóságban), megváltozott munkaképességűek ellátásaiban 

(rehabilitációs ellátásban, rokkantsági ellátásban) részesülő személy.  

 

A nyugdíjas szövetkezet tagja alapításkor vagy belépéskor vagyoni hozzájárulást köteles vállalni. A 

vagyoni hozzájárulás teljesítésének módjára, idejére és mértékére vonatkozó rendelkezéseket a 

szövetkezet alapszabálya tartalmazza. 

 



 

 

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium munkaügyi ellenőrzési szakterületre vonatkozó 2017. évi 

országos ellenőrzési terve alapján a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala 

Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Munkaügyi és 

Munkavédelmi Osztálya 2017. március 20. és április 7. között folytatta le a foglalkoztatásra irányuló 

jogviszony megszűnésével összefüggő – munkavállalót megillető – igazolások kiállítására és 

kiadására, valamint a munkaviszony megszűnéséhez, megszüntetéséhez kapcsolódó elszámolás 

megtörténtére vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek ellenőrzésére irányuló célvizsgálatot.  

 

Kiválasztási szempontok 

 

Hatóságunk elsősorban azokat a vállalkozásokat vizsgálta, ahol a korábbi évek ellenőrzési 

tapasztalatai alapján gyakori volt a munkavállalói fluktuáció, vagyis lehetséges a munkaviszony 

megszűnésével, illetve megszüntetésével kapcsolatban a jogszabályban előírt munkáltatói 

kötelezettségek ellenőrzése. További kiválasztási szempont volt, hogy a vizsgálatok visszatértek 

olyan vállalkozásokhoz, ahol már korábban jogszabálysértő módon jártak el munkaviszony 

megszűnése, megszüntetése tárgykörben. Az ellenőrzési célpontok kiválasztásánál a közérdekű 

és panaszbejelentéseket is figyelembe vettük, hiszen évek óta érkeznek e tárgykörben a 

munkaügyi hatósághoz bejelentések. 

 

Érintett ágazatok 

 

Tekintettel arra, hogy a korábbi évek tapasztalatai alapján a jogviszony megszűnésével 

összefüggő igazolások kiállítására és kiadására, valamint a munkaviszony megszűnéséhez, 

megszüntetéséhez kapcsolódó elszámolására vonatkozó szabályok megsértése valamennyi 

ágazatban előfordult, hatóságunk szélesebb körben folytatott le munkaügyi ellenőrzést.  

 

Az ellenőrzések lefolytatására 8 ágazatban (építőipar, vagyonvédelem, feldolgozóipar, gépipar, 

kereskedelem, vendéglátás, mezőgazdaság, egyéb) került sor, az ellenőrzött munkáltatók 

jellemzően a kis- és középvállalkozások közé tartoztak. A 26 ellenőrzött munkáltatóból a 

szabálytalansággal érintett munkáltatók száma 23 volt, azaz a szabálytalan munkáltatók aránya 

88%-ot tett ki. A célvizsgálat során ellenőrzés alá vont munkavállalók száma 72 fő volt, ebből 

szabálytalansággal érintett munkavállalók száma 56 fő, így a szabálytalansággal érintett 

munkavállalók aránya 78% volt.  

A célvizsgálat tárgykörében feltárt szabálytalanságok száma jelentősen elmaradt az egyéb 

megállapított (jellemzően feketefoglalkoztatás, munkaidő nyilvántartására, pihenőidőre, munkabér 

védelmére, garantált bérminimumra, szabadság kiadására vonatkozó szabályok megsértése) 

jogsértések számától. 



 

 

A szabálytalanságok és okai 

 

A munkaviszony megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos jellemző jogsértés az volt, hogy a 

munkáltató nem, vagy nem a jogszabályban foglalt határidőben tett eleget a munkaviszony 

megszüntetéséhez kapcsolódó, az illetékes adóhatóság felé fennálló bejelentési 

kötelezettségének. Ez a feldolgozóipari, gépipari és kereskedelmi ágazatban fordult elő. Előfordult 

a munkaviszony megszűnéséhez kapcsolódó igazolások kiadásával, vagy az elszámolás 

megtörténtével kapcsolatos jogszabályi rendelkezések megsértése, több munkavállalót érintően az 

igazolások kiadása és az elszámolás sem történt meg. Ebben az esetben a munkavállalók 

kijelentése iránt sem intézkedett. Egy munkáltató az igazolások kiadására, valamint a 

munkaviszony kijelentésére vonatkozó kötelezettségének határidőben eleget tett, azonban nem 

számolt el a munkaviszony megszüntetésekor. 

 

Okok, melyekre a jogsértést elkövetett munkáltatók hivatkoznak: 

 A munkáltatók egy-egy dolgozó elbocsátása alkalmával azon megfontolásból, hogy a 

munkavállaló tartozik a munkáltatója felé, visszatartja a bérek kifizetését, illetve nem adja 

ki a szükséges igazolásokat.  

 A munkavállaló nem megfelelő magatartására, esetleges károkozására hivatkoznak. 

 A munkáltató nincs tisztában a jogszabályi előírásokkal. 

 A munkáltató nem tartja fontosnak az igazolások határidőben történő kiadását és az 

elszámolás teljesítését a dolgozó felé. 

 Illetékes adóhatóság felé történő bejelentés elmulasztása. 

 A munkáltató a megbeszéltek alapján a munkavállaló személyes megjelenésére vár az 

igazolások kiadásával, de a munkavállaló ezt elmulasztja, viszont erre tekintettel a 

munkáltató késedelembe esik. 

 Adminisztratív okokra hivatkozás. 

 

A vizsgált tárgykörben többször fordul elő, hogy az igazolásokat a munkáltatók azért nem adják ki 

a jogszabályban rögzített határidőben, illetve akkor nem történik meg az elszámolás 

maradéktalanul, ha a munkavállalóval szemben valós, vagy vélelmezett követelése van. A 

munkáltatóknak az igazolások visszatartása, az elszámolás elmulasztása, azaz az esedékes 

munkabérek visszatartása egyfajta biztosítékot jelent a munkavállalói kötelezettségek teljesítésére. 

Egyszerűbbnek ítélik a foglalkoztatók ezt a megoldást, mint a munkavállalóval történő pereskedést. 

A munkáltatók tudják, hogy ez jogszerűtlen megoldás, de ezt tartják egyszerűbbnek és 

hatékonyabbnak. 

Nem jellemző, hogy a nagyobb létszámot foglalkoztató munkáltatók a vonatkozó jogszabályokat ne 

ismernék, illetve ne tudnák alkalmazni azokat. A nagyobb munkavállalói létszám ugyan nagyobb 

adminisztrációs teherrel jár, és a fluktuáció is magasabb, vagyis gyakrabban kell a munkáltatónak 

a munkaviszony létesítésével, illetve megszüntetéssel kapcsolatos jogszabályi kötelezettségének 

eleget tenni, de ezeknél a munkáltatóknál általában külön munkaügyes, vagy bérszámfejtő végzi a 

munkaügyi adminisztrációval járó tevékenységet. 

A kisebb vállalkozások esetében esetenként előfordul a jogszabályi ismeretek hiánya. 

 

 



 

 

Tapasztalatok 

 

Elmondható, hogy a jogviszony megszűnésévével összefüggésben elkövetett szabálytalanságok 

jellemzően a hatóság tudomására jutnak, az érintett munkavállalók megkeresik a munkaügyi 

hatóságot abban az esetben, ha a munkáltató egyáltalán nem, vagy csak jelentős késéssel 

hajlandó kiadni a kilépő dokumentumokat és elszámolni a volt munkavállalóval. 

Azokban az esetekben, ahol a késés a jogszabályi rendelkezésekben előírtakhoz képest csekély 

mértékű, a munkavállalók nem fordulnak, a munkaügyi hatósághoz, az ilyen „technikai” jellegű 

elmaradásokat a munkáltatóval egyeztetni tudják. A vizsgálatok során ennek megfelelően az 

ellenőrzés alá vont munkáltatóknál a munkaügyi hatóság több esetben tárt fel olyan, a 

munkaviszony megszűnésére vonatkozó szabályok megsértésével összefüggő jogsértést, amely 

csekély súlyú késedelemben nyilvánul meg és erre vonatkozó jelzés a hatóság felé nem érkezett. 

Amennyiben sem a kilépő dokumentumok átadása, sem az elszámolás nem történik meg, úgy 

valószínűsíthető, hogy a panaszos adóhatóság felé történő bejelentésére sem teljesült. 

 

Az igazolások kiadásnak elmaradásával, elszámolási problémákkal kapcsolatos bejelentések 

bizonyítása sokszor nehéz, de a munkáltatók többsége együttműködik a hatósággal és a jogsértő 

állapotot az esetek többségében megszüntetik. Ez annak is köszönhető, hogy 2017. január 1-jétől 

új szabályozás lépett életbe, a korábbi gyakorlat szerinti első esetben kiadmányozható 

figyelemfelhívás nem rendelkezett kellő 

visszatartó erővel. Az év elejétől figyelemfelhívás kiadmányozása nélkül azonnal indítható 

eljárás a munkáltatóval szemben, így a sok esetben eredménytelen felhívás nélkül 

hatékonyabb, gyorsabb a munkaügyi hatóság fellépése. 

 

Jogviszony megszűnésével kapcsolatos szabálytalanság okai sokrétűek (munkavállaló-munkáltató 

konfliktusa, adminisztratív okok, jogszabályi ismeretek hiánya). Jogviszony megszűnésével 

kapcsolatos szabálytalanságoknál a panaszoknak kiemelt szerepe van. 

 

A célvizsgálat tárgyát képező igazolásokkal, elszámolásokkal kapcsolatos tapasztalatok 

pozitívabbak, mivel a szabálytalanság egy-egy munkáltatónál csak kisebb munkavállalói létszámot 

érint, melyek a panasz bejelentések alapján a hatóság tudomására jutnak és a 2017. január 1-jétől 

bevezetett új eljárási rendnek is köszönhetően hatékonyabban orvosolhatók, továbbá a munkáltatók 

együttműködőek. 

 

A munkaviszony megszűnésekor az igazolások kiállítása, kiadása azért is fontos, mert ezek hiánya 

a munkavállaló szociális ellátáshoz fűződő jogainak érvényesítését alapvetően megnehezíti, illetve 

akadályozza. Hosszútávra is kiható következményekkel járhat, ha a munkavállaló nem jut hozzá az 

őt megillető igazolásokhoz. A jogviszony megszűnésekor az elszámolás elmulasztása a már 

elvégzett munka ellentételezésének hiánya miatt közvetlen a munkavállalók anyagi biztonságát 

sérti. 

 

 



 

 

  

 

 

 

A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodást (ADR) 1957-

ben Genfben kötötték, s Magyarország 1979-ben csatlakozott hozzá. Az ADR-t a Megállapodás és 

a hozzá csatolt két melléklet (nevezetesen az „Általános előírások és a veszélyes anyagokra és 

tárgyakra vonatkozó előírások” című) A melléklet, illetve („A szállítóeszközökre és a szállításokra 

vonatkozó előírások” című) B melléklet alkotja. Az A és a B Melléklet rendelkezéseit kétévenként 

igazítják a tudományos, illetve technológiai fejlődéshez.  

Az ADR legutóbbi módosítása óta eltelt ismét két év, és a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan a 

2015-ös előírások felülvizsgálatra és módosításra kerültek. A 2017-es ADR előírásait az ENSZ 

Belső  Szállítási Bizottsága hagyta jóvá az ún. Sárga Könyv 19. átdolgozott kiadásával. Az új 

veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó szabályok (ADR) nemzetközi szinten már 2017. 

január 1-jétől életbe léptek, míg Magyarország területén történő szállítások esetén 2017. júliusától 

kerültek bevezetésre. 

Az ADR területét érintő közel 150 oldalnyi módosítás miatt a változások a „szállítási lánc” egészét 

érintik, ami így érthetően nagyon sok, fontos változást hozott a gazdálkodók életébe. 

A veszélyes áruk szállításával kapcsolatos jogi szabályozás struktúrája alapjaiban változott meg, 

mivel "A veszélyes áruk szállításával összefüggő egyes törvények módosításáról" szóló 2017. évi 

CIII. törvénnyel 2017. július 1-i hatállyal módosított 1979. évi 19. törvényerejű rendelet 

felhatalmazása alapján – a korábbiaktól eltérően - nem törvényekkel, hanem kormányrendeletekkel 

kerültek kihirdetésre a veszélyes áruk közúti, vasúti és belvízi szállítására vonatkozó szabályok.  

Ennek megfelelően a közúti veszélyes áruk szállításával kapcsolatosan 2017. július 6-án lépett 

hatályba "A Veszélyes Áruk Nemzetközi Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” 

Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről" szóló 178/2017. 

(VII.5.) Korm. rendelet, valamint annak belföldi alkalmazásáról szóló módosított 61/2013. (X.17.) 

NFM rendelet. 

 

Fő változások: 

A veszélyes árut szállító járművek közül megszűnt az OX típusú jármű, ezáltal módosult a jármű 

jóváhagyási igazolásának mintája is, de vannak átmeneti előírások, melyek szerint a kiadott OX 

jóváhagyási igazolások tovább használhatók, és a 2018. április 1-e előtt forgalomba helyezett, 

vagy használatba vett járművekre még nem kötelező alkalmazni az ADR 2017 előírásait.  

A jóváhagyásra kötelezett ADR-es járművek a jövőben már nemcsak folyékony tüzelőanyaggal 

üzemelhetnek, hanem LNG-t, CNG-t vagy LPG-t is lehet használni (kivéve a robbanóanyagok 

szállítására használt EXII/EXIII járműveket). Az ADR járművek elektromos rendszerét érintően is 

fontos változások történtek, melynek alapvető oka a korszerű Xenon lámpák alkalmazásának 

elterjedése, és a sokféle akkumulátor alkalmazása a korszerű haszongépjárművekben. 

A szállítói (fuvarozói) felelősséget érintő módosítás többek között, hogy az ADR 1.4.2.2 bekezdése 

alatt felsorolt kötelezettségek kiegészülnek azzal, hogy a szállítónak el kell látnia a 



 

 

járműszemélyzetet írásbeli utasítással, ahogy az ADR-ben elő van írva. Továbbá az ADR-es 

felszerelésekkel kapcsolatban a fuvarozó 2017-től már nemcsak a gépjárművezető felszereléseiért 

felel, hanem a kísérő felszereléseiért is (pl: kézilámpa). A jelölések tekintetében a fuvarozói 

felelősség szűkült, mivel csak az ADR 5.3 fejezet szerinti nagybárcákra, jelekre (pl: Környezetre 

veszélyes jel), illetve a veszélyt jelző táblák alkalmazására terjed ki a jövőben. 

Megújult az írásbeli utasítás is, és a korábbi változatokat csak 2017. június 30-ig lehetett 

alkalmazni a járműveken. 

Az eddigi UN-szám tartomány 9 új UN számmal bővült. Megjelent az UN 0510 rakéta hajtómű, és 

az UN 3527 poliésztergyanta-készlet, szilárd alapanyag tételek. A belső égésű motorok 

meghajtásuk energiaforrása szerint új UN számokat kaptak ( UN 3528, UN 3529, UN 3530), ezáltal 

az UN 3166 alá már csak a járművek tartoznak. A motorok szállítására pedig az ADR 363-as (ADR 

feltételek biztosítása az üzemanyagtartály és tüzelőanyag-mennyiség függvényében) különleges 

előírásait kell alkalmazni. A polimerizációra hajlamos, stabilizált szilárd vagy folyékony 4.1 

osztályba tartozó anyagok az UN 3531 és UN 3532, míg a szintén 4.1 osztályba tartozó 

polimerizációra hajlamos szilárd illetve folyékony anyagok hőmérséklet-szabályozással az UN 

3233, illetve az UN 3234 tételek alá sorolandók. Az ADR 360-as különleges előírás szerint a 

kizárólag fémlítium vagy lítiumion akkumulátorral hajtott járműveket (pl: elektromos 

személygépkocsi, motorkerékpár, segway kerékpár, e-kerékpár, stb…) pedig az UN 3171 

akkumulátorral hajtott jármű tétek alá kell sorolni.  

A lítium- (lítium-ion) akkumulátorokhoz, illetve cellákhoz egy új jel került bevezetésre, mely 

legalább 120x110 mm-es méretű, és amellyel a 188 különleges előírás alapján „mentességgel” 

történő szállítás esetén, meg kell jelölni az árut legkésőbb 2019. január 1-től.  

 

 

Amennyiben egy lítium- (lítium-ion) akkumulátor vagy cella nem teljesíti a mentességre vonatkozó 

feltételeket (pl. nagyobb, mint 100 Wh kapacitású), akkor a küldeménydarabokat a „9A” mintájú új 

veszélyességi bárcával kell megjelölni legkésőbb 2019. január 1-től.  

 

 



 

 

Fontos tudni, hogy a „9A” a fuvarokmányban nem használható, helyette a „9” osztály bejegyzést 

kell alkalmazni. Amennyiben az új veszélyességi bárcával megjelölt küldeménydarabokat 

konténerbe rakják, a konténert nem a „9A” mintájú bárcával, hanem a jól ismert 9-es nagybárcával 

kell továbbra is megjelölni. 

Nagy változásnak tekinthető, hogy a szárazjég rakományként történő szállítása 2017-től az ADR 

hatálya alá tartozik, és ADR-es áruként, a hűtőközeg (5.5.3 szakasz) szabályai szerint kell 

szállítani. A biztonságos szállítás érdekében bevezetésre került az ADR-be a „jól szellőzött” jármű 

fogalma, mely szerint a raktérben (fülkében) a CO2-koncentrációnak 0,5 (v/v)% alattinak, az O2 

koncentrációnak pedig legalább 19,5 (v/v)%-nak kell lennie. 

Az új ADR szerint tanácsadói kötelezettség alá került a veszélyes áruk csomagolása és töltése is 

(ide korábban csak a veszélyes áruk szállítása, illetve a szállításhoz kapcsolódó be- és kirakodás 

tartozott). Így a jövőben a veszélyes áruk csomagolását és töltését végző vállalkozásoknak is 

veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadót kell alkalmaznia. A kibővült kötelezettségüknek 

megfelelően módosult a tanácsadói bizonyítvány is és a korábbi mintadokumentumnak megfelelő 

bizonyítvány csak 2018. december 31-ig adható ki. 

Változás történt a BK3 hajlékony falú ömlesztettáru-konténerek szállításában is. Ezek a 

csomagolóeszközök a gyártásuktól számított 2 évig lesznek használhatók (szállíthatók). Közúti 

szállítások esetén a töltött állapotban lévő konténer magasság/szélesség aránya nem haladhatja 

meg az 1/1 értéket, azaz a magassága nem lehet nagyobb, mint a szélessége. Egyéb esetben a 

konténer közúton csak merev oldal- és hátfalú, valamint járműstabillizáló funkcióval (ESC) ellátott 

járművekben szállítható, amelynek oldalfalmagassága eléri legalább az ömlesztettáru-konténer 

magasságának kétharmadát. A rakodásra és rögzítésre a tengeri szállításokra alkalmazott 

„Áruszállító egységek megrakására” vonatkozó CTU-Code előírásait kell figyelembe venni. 

Fontos és kedvező változás, hogy az egyik leggyakrabban szállított veszélyes áruk körére, a 9-es 

osztályba tartozó UN 3077-re (környezetre veszélyes szilárd anyag) és az UN 3082-re 

(környezetre veszélyes folyékony anyag) nem kell alkalmazni az alagútkorlátozásokat.  

 

Kedvező változásnak tekinthető, hogy 2017. évben módosult a mulasztások elkövetése esetén 

alkalmazott hatósági szankcionálásra vonatkozó jogszabályi előírás is, így a 156/2009. (VII.29.) 

Kormányrendelet - melyet egyszerűen csak „bírság rendelet”-ként emlegetnek - már csökkentett 

bírság tételeket határoz meg egyes hiányosságok elkövetése esetén, valamint a bírságösszegek 

meghatározása során bővült az eljáró hatóságok mérlegelési jogköre is. Így a hatóságnak a bírság 

rendelet 5. melléklet 1. táblázatában meghatározott bírságösszegek 10%-át kell megállapítania a 

szabálytalan ADR 1.1.3 szakasza szerinti szállítások esetén, 30%-át amennyiben az 1.1.3.6 

szakasz szerint történik a jogszerűtlen veszélyes áru szállítás, és 50%-át, amennyiben a az 

elkövetett mulasztás a közúti közlekedés biztonságát nem veszélyezteti és veszélyes áruk 

kiszabadulása nem következett be, vagy a veszélyes áru kiszabadulásának közvetlen veszély nem 

áll fenn. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 


