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1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal hatósági
tevékenységével kapcsolatos aktuális információk
1.1.Tájékoztatás a gazdálkodó szervezetek részére, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatal elektronikus ügyvitele kapcsán
Az elektronikus ügyintézésről és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési törvény) 9. § (1) bekezdés aa) pontja szerint
elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezetek, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kormányhivatal ügyvitele kapcsán a következőkről tájékoztatjuk ügyfeleinket, partnereinket.
Az E-ügyintézési törvény 2018. január 1. napjától kötelezővé teszi a gazdálkodó szervezetek
számára az állammal való elektronikus kapcsolattartást és az ehhez szükséges hivatalos
elérhetőségről

történő

dokumentumküldést

és

az

azon

történő

fogadást,

melynek

teljesítéséhez a gazdálkodó szervezetek számára Cégkapu szolgáltatás biztosított. A
gazdálkodó szervezeteknek a Cégkapu szolgáltatásra legkésőbb 2017. december 31. napjáig
regisztrálni kellett. 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.
Az elmúlt időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy
sok

esetben a kérelmet benyújtó gazdasági

szereplőnek nincs cégkapus elérhetősége. Amennyiben a gazdálkodó szervezet még nem rendelkezik
cégkapuval, a regisztráció a cegkapu.gov.hu címen végezhető el.
A gazdálkodó szervezetek részéről az elektronikus kapcsolattartás teljesítése fontos, tekintettel arra
is, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.)
46. § (1) bekezdés a) pontja szerint a hatóság a kérelmet visszautasítja, ha az eljárás megindításának
jogszabályban meghatározott feltétele hiányzik, és e törvény ahhoz más jogkövetkezményt nem fűz.
Az E-ügyintézési törvény 9. § (5) bekezdése szerint, ha a jogszabály egy nyilatkozat megléte
vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartást – vagy az elektronikus kapcsolattartás módját –
kötelezővé teszi, az e követelményeknek nem megfelelő nyilatkozat - a törvényben meghatározott és
a (4) bekezdésben foglalt esetek kivételével - hatálytalan.
Fentiek alapján a gazdálkodó szervezetek kizárólag elektronikus úton tarthatnak kapcsolatot az
állami szervekkel.
Tekintettel arra, hogy a Cégkapuról nem, mint felületről beszélhetünk, a kapcsolattartáshoz
ugyanúgy szükség van űrlapra, e-Papírra, szakrendszeri alkalmazásra. A gazdálkodó
szervezetek a polgári jog szabályai szerint jogképesek, de önálló cselekvőképességük nincs,
jognyilatkozatokat a képviselőjük útján tehetnek. Ennek megfelelően az E-ügyintézési törvény 19.
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§ (1) bekezdése is hangsúlyozza, hogy a gazdálkodó szervezet azonosítása kétféleképpen
lehetséges, vagy önálló azonosítási szolgáltatás útján vagy a természetes személy
képviselőjének a törvény szerinti elektronikus azonosítását és képviseleti jogának igazolását
követően végezhet elektronikus azonosításhoz kötött eljárási cselekményt, illetve tehet meg
elektronikus azonosításhoz kötött jognyilatkozatot elektronikus úton.
Ezzel összefügg az Ákr. 13. § (1) és (2) bekezdése, amely kiemeli, hogy a jogi személy nevében a
törvényes képviselője jogosult eljárni, azonban – ha a személyes eljárás nincs előírva – az ügyfél
esetében lehetőség van meghatalmazott útján eljárni.
A fentiekre figyelemmel az elektronikus kapcsolattartás esetén mindkét esetre lehetőséget biztosít a
Kormányhivatal,

akár

a

gazdálkodó

szervezet

nevében

a

törvényes

képviselője,

akár

meghatalmazottja jár el.
Ennek megfelelően a különböző űrlapos vagy e-papíros benyújtások tekintetében két esetet
különböztethetünk meg:
A gazdálkodó szervezet nevében eljáró személy (cégkapu használatára jogosult) cégkapus
belépéssel azonosítja magát és egyben képviseleti jogosultságát, vagy a gazdálkodó szervezet
nevében eljáró személy önmagát azonosítja, és egyben igazolja képviseleti jogosultságát (pl. a
meghatalmazás elektronikus példányának csatolásával).
A kézbesítés esetén az Ákr. 13. § (6) bekezdése kimondja, hogy amennyiben az ügyfélnek
képviselője van, és az ügyfél eltérően nem rendelkezik, az iratokat a hatóság – a személyes
megjelenésre szóló idézés kivételével – a képviselő részére küldi meg. Az 1. esetben jelzettek
alapján a képviselőnek küldött küldemény tényleges címzettje a cégkapu, hiszen ez egyben a
képviselőnek is az elektronikus elérhetősége, a Vhr. 89. § (9) bekezdése pedig ki is mondja,
hogy a gazdálkodó szervezetnek a küldemény átvételére jogosult meghatalmazottjának kell
tekinteni azt a dokumentumot fogadó személyt, aki részére a cégkapu megbízott az adott
cégkapuhoz hozzáférést biztosított. Az így küldött küldemény kézbesítésére az E-ügyintézési tv.
14. § (4) bekezdését kell alkalmazni
Ugyanakkor a 2. esetben megfogalmazottak szerint a meghatalmazott útján eljáró gazdálkodó
szervezet esetében a kézbesítés címe az Ákr. jelzett törvényhelye alapján eltérhet, vagy a
meghatalmazott személyes tárhelye lesz az, vagy – ha például ügyvédi iroda a meghatalmazott
– a meghatalmazott cégkapuja.
Meghatalmazás tehető a rendelkezési nyilvántartásban (a továbbiakban: RNY), azonban nem
kizárólagosan. Az RNY az eljárást segíti, egyszerűsíti, nem kell hozzá külön hiteles elektronikus
dokumentumot előállítani, de a bejegyzés az ügyfeleknek nem kötelező. Az adott eljárási
szabályoknak megfelelően hagyományos úton is
megtehető a meghatalmazás, elektronikus eljárás
esetén

elektronikusan

dokumentum,

vagy

is

létrehozható

készíthető

róla

a

hiteles

elektronikus másolat.
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1.2.Tájékoztató a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánított M30-as gyorsforgalmi út Miskolc-Tornyosnémeti közötti
szakaszának megvalósításához kapcsolódó hatósági eljárásról
Mint ismeretes a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal kiemelt figyelmet fordított
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított M30 gyorsforgalmi út
Miskolc-Tornyosnémeti közötti szakasz megvalósításához kapcsolódó eljárások szakszerű és
hatékony intézésére.
Köztudomású, hogy a közlekedési-infrastruktúra beruházásoknak, köztük a közúti fejlesztéseknek
alapvető szerepe van az ország versenyképességének fokozásában, a lakosság és a vállalkozások
mindennapjainak segítésében. A hálózatok kiépítése, nyomvonalvezetése és működtetése a
gazdaságpolitikai és területfejlesztési elképzelések megvalósításának eszköze.
Annak érdekében, hogy az Európai Unió támogatásából finanszírozott projektek gyorsabb,
egyszerűbb

és

nemzetgazdasági

egységesebb
szempontból

eljárási

rendben

kiemelt

valósuljanak

jelentőségű

meg,

megalkotásra

beruházások

került

megvalósításáról

a
és

egyszerűsítéséről szóló2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tv.).
A Tv. felhatalmazása alapján alkotott az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról
eljáró

és

kijelöléséről
345/2012.
Korm.

az

hatóságok
szóló
(XII.

16.)

rendelet

mellékletének

1.
1.179.

pontja az egyes országos
közúti

közlekedési

projektek és a hozzájuk
kapcsolódó
nemzetgazdasági
szempontból

kiemelt

jelentőségű beruházások
listájában, 1/a. melléklet
1.13. pontjában nevesíti
a

nemzetgazdasági

szempontból
Forrás:http://www.autoszektor.hu/hu/content/jovore-megkezdodhet-az-m30-tovabbepitesekassa-fele

jelentőségű

kiemelt
közlekedési

infrastruktúra-
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beruházások

között

az M30 gyorsforgalmi út Miskolc–Tornyosnémeti közötti szakasz

megvalósítását célzó projektet.
Gyorsforgalmi út nyomvonala 22 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei település közigazgatási
területét érintette, közel 1300 ingatlannal.
A Magyar

Állam

Részvénytársaság

nevében eljáró
(NIF),

mint

Kormányhivatal(Kormányhivatal)

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen

kisajátítást
között

kérő

személyes

és

a

Borsod-Abaúj-Zemplén

találkozások,

telefonos

Működő
Megyei

kapcsolattartás,

elektronikus és postai levélváltások történtek.
Az önkormányzati döntéshozatali eljárások gördülékenységének és jogszerűségének biztosítása
érdekében a Hatósági Főosztály három alkalommal az érintett 22 önkormányzat részére a Nemzeti
Jogszabálytár Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás felületére feltöltött szakmai
segítségnyújtás keretében részletes útmutatást adott. Ismertetésre került a településrendezési
eszközök tárgyalásos eljárásban történő módosításának, elfogadásának lépései, valamint az
ütemterv az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódóan.
A polgármesterek az önkormányzatok szervezeti és működési
szabályzatai

rendelkezéseinek

megfelelően

döntöttek

a

településrendezési eszközeik módosításáról. Az ügy kiemelt
fontosságára

tekintettel

Miskolc

Megyei

Jogú

Város

Önkormányzatának Közgyűlése is soron kívül összeült, elvégezve
a településrendezési eszközein a szükséges módosításokat.
A Hatósági Főosztály Építésügyi Osztályán az M30 gyorsforgalmi
út Miskolc-Tornyosnémeti közötti szakaszával 1300 önálló helyrajzi számmal rendelkező ingatlan
vonatkozásában indult eljárás az építésügyi szempontú vizsgálat és záradékolás tekintetében. Az
építésügyi szempontú vizsgálat és záradékolás határidőn belül megtörtént. Az átlagos ügyintézési
határidő 5 nap volt.
A szakértő előzetes kirendelési eljárások során 1300 darab szakértő kirendelő végzés került
kibocsátásra. Az elkészült szakértői véleményeket folyamatosan bocsátotta a Hatósági
Főosztály a kisajátítást kérők rendelkezésére, mivel az igazságügyi szakértők által készített
szakvélemény képezték a tulajdonosok, földhasználók és egyéb jogosultak részére kiküldendő vételi
ajánlatok alapját.
A szakértő kirendelési eljárásokban legkésőbb a kérelem beérkezését követő 8 napon belül minden
ügyben kirendelésre került a szakértő, ugyanilyen rövid határidőn belül a szakértő díjának
megállapításáról is döntött a Kormányhivatal.
Az előzetes eljárásban a szakértői helyszínelés zavartalansága érdekében a Hatósági Főosztály
felvette a kapcsolatot a települések polgármestereivel.
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2017

év

májusától

az

útépítéshez

szükséges

előmunkálatok

(mérések,

vizsgálatok,

lőszermentesítés, próbafeltárások, megelőző régészeti feltárások) engedélyezési eljárását is
lefolytatta a Kormányhivatal, melynek során 268 db ingatlan esetében került meghozatalra a
kérelem előterjesztését követő 8 napon belül engedélyező határozat.
2017 évben összesen 200 db kérelmet, míg 2018. évben összesen 600 db kisajátítási kérelmet
nyújtottak be a kisajátítást kérők, így a projekttel érintett ingatlanok 3/4 részében, közel 800 db
ingatlanra vonatkozóan folytatott le kisajátítási eljárást a Kormányhivatal.

A vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében 8 napon belül értesítésre kerültek az
ügyfelek az eljárás megindításáról, intézkedett a Kormányhivatal az elidegenítési tilalomnak
az ingatlanra vonatkozó feljegyzése érdekében, továbbá az ügyféli kör tisztázása érdekében,
a személyiadat-és lakcím nyilvántartási rendszerben is ellenőrzésre kerültek az ügyfelek
adatai. A kisajátítási tárgyalások egymással párhuzamosan kerültek lefolytatásra. A
tárgyalásokat követően folyamatosan meghozatalra és kiküldésre kerültek a kisajátítási
határozatok.
A Kormányhivatal minden ingatlan esetében figyelmet fordította közérdek és a tulajdonosnak a
tulajdon védelméhez fűződő érdekei közötti egyensúly biztosítására. A teljes kártalanítás jogelve
alapján a kisajátítási hatóság olyan kártalanítási összeget állapított meg minden ügyben, amely
szakértői véleményen alapult és úgy kompenzálta a kisajátítást elszenvedő tulajdonost.
Elmondható, hogy a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás megvalósítása érdekében az
összes, kisajátítást kérő által előterjesztett kérelem vonatkozásában a hatósági eljárások határidőn
belül, zökkenőmentesen lefolytatásra kerültek, így az M30 gyorsforgalmi út Miskolc-Tornyosnémeti
közötti szakasz megvalósításához kapcsolódó projekt a Kormányhivatal Hatósági Főosztályán
sikeresen lezárult.

2.Munkaerőpiaci aktuális hírek
2.1.Megjelent a pályázati felhívás a mikro-, kis- és középvállalkozások
munkahelyteremtő beruházásainak támogatására
A Pénzügyminisztérium nyílt pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban:
KKV-k) munkahelyteremtő beruházásainak támogatására. A felhívás célja a KKV-k fejlődésének,
gazdaságban

betöltött

szerepének,

piaci

pozíciójuk

javítása

érdekében

munkahelyteremtő

beruházások támogatása. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A támogatás
mértéke új munkahelyenként 1,5 millió Ft.
Ezen kívül az alábbi kiegészítő támogatásokra lehet pályázni:
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a) amennyiben a beruházás befejezését követően nyilvántartásban lévő kiközvetített álláskereső
foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, új munkahelyenként 700 ezer Ft, vagy
b) amennyiben a beruházás befejezését követően olyan kiközvetített álláskereső foglalkoztatására
vállalkozik a pályázó, aki a foglalkoztatást megelőző 12 hónapban kizárólag közfoglalkoztatási
jogviszony keretében volt foglalkoztatva, új munkahelyenként 1,5 millió Ft, továbbá
c) amennyiben a beruházás befejezését követően hatodik életévét be nem töltött gyermekét saját
háztartásában nevelő nő foglalkoztatását vállalja a pályázó, új munkahelyenként 1,5 millió Ft,
d) amennyiben a beruházás kedvezményezett járásban vagy kedvezményezett településen
valósul meg, új munkahelyenként további 400 ezer Ft.
A támogatás keretében új tárgyi
eszközök

és

költségei

immateriális

számolhatók

javak
el.

A

munkáltatónak vállalnia kell, hogy a
beruházással

létrehozott

kapacitásokat, szolgáltatásokat az
eredeti

foglalkoztatási

megfelelően
befejezésétől
folyamatosan

a
számított

célnak
beruházás
3

évig

fenntartja

és

működteti az érintett térségben.
Pályázni csak olyan beruházással
lehet

az

ország

bármely

településéből, amely esetében a

Forrás:http://hevesihirportal.hu/2017/08/01/munkahelyteremto-program-akar-

pályázó a beruházásban érintett eszkozbeszerzessel-is/
telephelyen legalább 2 fő, teljes

munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet és a tervezett
létszámbővítés megvalósítását követően – a pályázat benyújtása előtti 12 hónapban meglévő
munkavállalók

átlagos

statisztikai

állományi

létszámára

vonatkozóan

és

a

létszámbővítés

eredményeként felvett többletlétszámára együttesen legalább 2 éves folyamatos foglalkoztatási
kötelezettséget vállal.
A pályázat keretében nyújtható támogatás forrása a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási
alaprész 2018. és 2019. évi központi kerete terhére e célra elkülönített 6 milliárd Ft. A pályázatot
2018. július 23-től 2018. szeptember 10-ig lehet benyújtani a beruházás helye szerinti illetékes
kormányhivatal részére.
A pályázati dokumentáció a Foglalkoztatási Főosztály (http://borsod-abauj-zemplen.munka.hu)
honlapjáról letölthető. Bővebb információ a Foglalkoztatási Főosztályon kérhető a borsodkhmk@lab.hu e-mail címen.
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2.2.Foglalkoztatást helyettesítő támogatás szüneteltetése közfoglalkoztatás
miatt
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33. §-a értelmében az
aktív korúak ellátása – foglalkoztatást helyettesítő támogatás a hátrányos munkaerő-piaci
helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás.
A szociális törvény rendelkezései alapján a foglalkoztatást helyettesítő támogatás folyósítása a
közfoglalkoztatásban való részvétel időtartama alatt szünetel.
A szünetelésre okot adó körülmény bekövetkeztéről, valamint a szünetelésre okot adó
körülmény megszűnéséről az ellátásra jogosult személy 8 napon belül értesíti az ellátást
megállapító

szervet.

Az ellátásra jogosult személy bejelentési kötelezettségét

teljesítheti

személyesen - a támogatást megállapító hatóságnál, illetve a kormányablakban - vagy írásban. A
bejelentéshez szükséges mellékelni a közfoglalkoztatási szerződésének hitelesített másolatát. A
közfoglalkoztatás időtartamára tekintettel folyósított foglalkoztatást
helyettesítő támogatás jogosulatlanul, de - a 8 napon belüli
bejelentési kötelezettség teljesítése esetén - nem rosszhiszeműen
igénybe

vett

ellátásnak

minősül,

amely

a

szociális

törvény

rendelkezései alapján, kamat megfizetése nélkül kerül megtérítésre.
Amennyiben a jogosult személy 8 napon belüli bejelentési
kötelezettségének nem tesz eleget, az ellátás rosszhiszemű
igénybe

vevőjének

minősül

és

a

jogosulatlanul

felvett

foglalkoztatást helyettesítő támogatást az elrendelése napján
érvényes jegybanki alapkamattal megemelt összegben kell
visszafizetni. Ha a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult
személy

a

közfoglalkoztatás

kötelezettségét

határidőben

-

megszűnéséről
8

napon

belüli

a

bejelentési

–

teljesíti,

a

foglalkoztatást helyettesítő támogatást a szünetelésre okot adó
körülmény megszűnését követő naptól kezdődően kell folyósítani.
Forrás:http://www.kiralyendre.hu/bei
ratkozas-2/felkialtojel-2/

Ha a határidőt elmulasztva teljesíti a foglalkoztatást helyettesítő
támogatást

a

szünetelésre

okot

adó

körülmény

megszűnése

bejelentésének napjától kezdődően kell ismételten folyósítani.
Az elmúlt évek gyakorlatát figyelembe véve az ügyfelek jelentős része a bejelentési
kötelezettségének nem, vagy nem határidőben tesz eleget, ezáltal a foglalkoztatást helyettesítő
támogatás folyósításra került a közfoglalkoztatási bér mellett.
Tekintettel arra, hogy az önkormányzatok jelentős számban élnek a közfoglalkoztatás lehetőségével
és a foglalkoztatottak többsége a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személyek
közül kerül ki, a két ellátás párhuzamos folyósításának kiszűrése érdekében a jövőben szorosabb
együttműködésre kell törekedni.
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3.Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Kormányhivatali
beruházásokkal, pályázatokkal kapcsolatos információk
3.1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal "Nők a családban és a
munkahelyen" projektjeinek bemutatása
Az EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen pályázat keretében 2018 év végéig 71
Család és KarrierPONT nyílik meg Magyarország területén, a Közép-magyarországi Régió
kivételével. A pályázati megvalósítás megkezdésével egyidejűleg már nyújtható a központok által
kínált szolgáltatás a két fő célcsoport, a munkáltatók és a családok, ezen belül is elsősorban a
kisgyermeket nevelő vagy hátrányos helyzetű nők számára. Ahhoz ugyanis, hogy megnyisson egy
központ, nem előfeltétel az előzetes audit lezajlása, de a kötelezően előírt minősítési folyamatok
jórészt már 2018 tavaszán lezajlottak.
A kedvezményezettek konzorciumban (2-4 tagú együttműködés keretében) valósítják meg pályázati
vállalásaikat. A 71 kedvezményezett munkáját hat régióközpont segíti, 2-2 munkatárssal, akik 2018.
január óta dolgoznak Debrecen, Miskolc, Szeged, Pécs, Győr és Székesfehérvár székhellyel. A
régióközpontok feladata a területükön működő Család és KarrierPONT-okkal való folyamatos
kapcsolattartás és a régióban szolgáltató központok munkájának összefogása. Az országos
koordinációt a budapesti székhelyű Családbarát Ország Nonprofit Kft. látja el.
Az egyes Család és KarrierPONT-ok legalább három állandó munkatárssal (köztük egy humán
erőforrás szakember, egy mentálhigiénés kolléga és egy rendezvényszervezésben jártas PR
szakember) kezdik meg működésüket.
Az

egységes

szabályrendszer

szerint

működő központok a következő célok
érdekében jönnek létre:


a

nők

munkaerőpiaci

helyzetének,

atipikus

foglalkoztathatóságának,

valamint

a

munkáltatók és a munkavállalók helyi
szintű
atipikus

együttműködésének
foglalkoztatási

javítása,
formák

(részmunkaidő és más munkaidőmodellek,
távmunka, bedolgozás, alkalmi munka és
mások)

népszerűsítése,

bevezetése,

Forrás: Fotolia
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különös tekintettel a helyi igényekre;


a család/magánélet és a munka összeegyeztethetőségének és összehangolásának
előmozdítása, a támogató helyi munkaadók/szolgáltatók és a velük együttműködő
közösségek működési feltételeinek megteremtése;



a nőkkel szembeni – gazdasági és társadalmi – előítéletek lebontása helyi
szemléletformáló eszközökkel.

A központhoz fordulhatnak azok, akik elakadtak a karrierépítésben vagy nehezen találnak vissza a
munkerőpiacra, de akár gyermeknevelési vagy párkapcsolati gondokkal is megkereshetik a Család és
KarrierPONT-okat. Az ott dolgozó szakemberek maguk is segítenek a problémák megoldásában vagy
kapcsolati rendszerükön keresztül eligazítást adnak, hogy hová érdemes fordulni az adott konkrét
üggyel.
A KarrierPONT-ok rugalmasan igazodnak a helyi jellegzetességekhez, de kötelezően előírt elemei is
vannak a megvalósításnak. Ezek közül legfontosabb a képzések tartása, melyek öt nagy témakörben
kerülnek megszervezésre: a munkába való visszatérést segítő, a munka-magánélet összehangolását
célzó, a munkáltatókat érzékenyítő, a társadalmi kapcsolatok létrejöttét ösztönző és egy belső, a
szervezetépítéshez

kapcsolódó

képzés

formájában.

Az

oktatás,

felkészítés

mellé

segítő

szolgáltatások is kapcsolódnak (például amíg
egy édesanya részt vesz a munkaerőpiaci
reintegrációt
kisgyermekére
vigyáz).

segítő

képzésen,

szakképzett

addig

a

gyermekfelügyelő

A központok mindegyikének legalább 20
helyi

munkáltatóval

kapcsolatot

fel

kell

és

vennie

a

együttműködési

megállapodást szükséges velük megkötniük.
Ezek

keretében

a

vállalatoknál

tartott,

érzékenyítő képzésekkel, jogi tanácsadással és
a kereslet-kínálat összehangolásával segítik az
atipikus

és

a

rugalmas

munkaformák

népszerűsítését és gyakorlati megvalósulását.
További feladatuk, hogy felvegyék a helyben
működő

közösségekkel

(civil,

egyházi,

önkormányzati szervezetekkel) a kapcsolatot
és

ezzel

a

hálózatosodással,

kapcsolatrendszerrel is a családok életét

Forrás:https://computerworld.hu/tech/cegvezetes-noi-szemmel-csaladvagy-karrier-105704.html

segítsék. A képzés, fejlesztés, felkészítés kapcsán a 3 év során minden központnak legalább 500 főt
kell bevonni a projektbe és minimum 1000 főt szükséges elérni valamilyen kommunikációs csatornán.
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A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (konzorciumvezető) illetékességi területén
működő Család és KarrierPONT-ok:
Miskolci Család és KarrierPONT






konzorciumi partnerek: Észak-magyarországi Gazdaság- és Területfejlesztési Nonprofit Kft.;
Nő A Siker Alapítvány
cím: 3530 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky u. 17. IV. emelet
nyitvatartás:
hétfő, péntek: 12.00-16.00
kedd: 8.00- 12.00
szerda: 12.00-16.00
csütörtök: 8.00-12.00
e-mail: ngyndr@gmail.com

Szendrői Család és KarrierPONT






konzorciumi partner: Borsodnádasdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
cím: 3752 Szendrő, Fő tér 19.
nyitvatartás:
hétfő: 8,00-12,00
kedd: 13,00-17,00
szerda: 9,00-11,00 – 15,00-18,00
csütörtök: 13,00-17,00
péntek: 9,00-12,00
e-mail: banne.gal@gmail.com

Tiszaújvárosi Család és KarrierPONT






konzorciumi partnerek: Tiszaújvárosi Görögkatolikus Parókia; Hernádmenti Kulturális, Sport
és Természetbarát Egyesület
cím: 3580 Tiszaújváros, Bartók Béla u. 23.
nyitvatartás:
hétfő: 8:00-16:00
kedd: 8:00- 16:00
szerda: 8:00- 18:00
csütörtök: 8:00- 16:00
péntek: 8:00- 12:00
ügyfélfogadási idő:
hétfő: 8:00- 16:00
szerda:8:00- 18:00
péntek: 8:00- 12:00
e-mail: broschandrea71@gmail.com
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3.2. Kormányablakok fejlesztésével kapcsolatos aktuális információk
2018. augusztus 31. napján
adta

át

Tuzson

Bence

közszolgálatért

felelős

államtitkár,

Katalin

Csöbör

országgyűlési

képviselő

Demeter

és
Ervin

kormánymegbízott a BorsodAbaúj-Zemplén

Megyei

Kormányhivatal

illetékességi

területén

működő

Kormányablak

Mobil

Buszt.

Annak

hogy

a

érdekében,

kormányablakos ügyintézés az
eddigieknél
Fotó: Kiss Viktor

is

szélesebb

körben elérhetővé váljon, és

még közelebb kerüljön az állampolgárokhoz, Mobilizált Ügyfélszolgálatokat, ún. kormányablak
buszokat alakítottak ki. Megyénkben előre meghirdetett menetrend szerint biztosítja a busz a járások
kisebb településein, illetve nagyobb rendezvényein a kormányablakokban megszokott színvonalú,
ügyfélbarát ügyintézést, emelte ki a kormánymegbízott. Rámutatott, hogy a kormányablak buszoknak
is két alapvető pillére van: felkészült munkatársak és modern informatikai háttér.
Nagy ügy- és ügyfélszámmal dolgoznak a kormányhivatal munkatársai, és vannak olyan területek,
ahonnan nehezebb elérni a kormányablakokat, ezért van szükség egy ilyen megoldásra. A kormány
továbbra is odafigyel a hátrányos területeken élőkre, de van még feladat, a gazdaság fejlesztése, az
ország szuverenitásának, függetlenségének a megőrzése, hangsúlyozta Csöbör Katalin országgyűlési
képviselő. Az a jó ügyintézés, amire másnap már nem is emlékszünk, mert ha mégis, akkor valami
gond volt, állapította meg beszédében Tuzson Bence, a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős
államtitkára. Kijelentette: „ha képesek vagyunk a közigazgatáson keresztül kapcsolatot teremteni az
emberekkel, akkor arra is képesek vagyunk, hogy kormányzatként szövetséget is kössünk velük”.
„Fontos, hogy fel tudjuk vázolni 20-30 éves távlatban, hogy mit szeretnénk elérni és hozzá tudjuk
rendelni az eszközöket. Kijelenthetjük, hogy Magyarország a térség vezető országa szeretne lenni,
amelyhez három alapvető eszköz van: a népesedés, a gazdaság fejlődése és a kultúra megőrzése. A
közigazgatásnak mindezt alá kell támasztania – figyelmeztetett Tuzson Bence. A Borsod-AbaújZemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház udvarán megtartott ünnepélyes
eseményt Bárdos-Simon Katalin tekerőlant művész és népdalénekes műsora színesítette. A
rendezvény végén a történelmi egyházak képviselői megáldották a Mobil Kormányablak Buszt.
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Az alábbi táblázat 2018. szeptember 14. napjáig tartalmazza a mobilizált ügyfélszolgálat
menetrendjét:

Kormányablak busz menetrend
Időpont
2018.
szeptember 3.
2018.
szeptember 4.

2018.
szeptember 5.
2018.
szeptember 6.
2018.
szeptember 7.

Cím
a Szerencsi Járási Hivatal
kirendeltsége
(3565 Tiszalúc, Kossuth tér 3.)
a Szerencsi Járási Hivatal
kirendeltségei
(3922 Taktaharkány, Gépállomás utca
4.)
a Kazincbarcikai Járási Hivatal
kirendeltsége
(3733 Rudabánya, Gvadányi József
utca 47.)
a Kazincbarcikai Járási Hivatal
kirendeltsége
(3744 Múcsony, Fő út 2.)
a Kazincbarcikai Járási Hivatal
kirendeltsége
(3642 Bánhorváti, Szabadság út 146.)

Nyitva tartás
9.00 – 15.00

9.00 - 13.00

08.30 - 15.30

08.30 - 13.30

08.30 - 13.30

2018.
szeptember 8.
2018.
szeptember 9.
2018.
a Miskolci Járási Hivatal kirendeltsége
szeptember 10.
(3571 Alsózsolca, Kossuth u. 138.)

8.00 - 12.00

2018.
a Miskolci Járási Hivatal kirendeltsége
szeptember 11.
3792 Sajóbábony, Bocskai I. út 2.)

8.00 - 12.00

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Központi Kórház és Egyetemi
2018.
Oktatókórház
szeptember 12.
(3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 7276.)
a Miskolci Járási Hivatal kirendeltsége
2018.
(3433 Nyékládháza, Kossuth Lajos u.
szeptember 13.
65.)
2018.
szeptember 14.

Kerekdomb Fesztivál
(3907 Tállya, Rákóczi u. 18.)

12.00 - 16.00

8.00 - 12.00
10.00 - 13.00
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4. Ellenőrzések, vizsgálatok, adatszolgáltatások
4.1.Az állattartó szerepe az afrikai sertéspestis (ASP) elleni védekezésben.

Magyarországon eddig (2018.08.27) csak vaddisznóknál igazolta az ASP jelenlétét a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) laboratóriuma. A háztáji állomány védelme érdekében
kiemelten fontos, hogy az állattartók betartsák az alábbi, alapvető járványvédelmi előírásokat.
1.

Az ASP miatt fertőzött és a magas kockázatú területeken minden állattartónak írásos

állategészségügyi-járványvédelmi ellátási szerződést kell kötnie egy szolgáltató állatorvossal.
2.

A sertéstartás kezdetét, ill. megszűntetését az állattartó haladéktalanul jelentse be a területileg

illetékes Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályának TIR/ENAR
adatbázisban való rögzítés, ill. törlés céljából.
3.

Sertéstartó sertéseket csak a TIR/ENAR rendszerben regisztrált állattartótól vásároljon

állatorvosi igazolással, az ellátó állatorvossal való előzetes konzultáció alapján. Ismeretlen
eredetű/származású sertéseket semmilyen indokkal ne engedjen be a tartó az állatállományába.
4.

Meg kell akadályozni, hogy a házi sertések vaddisznóval érintkezzenek. Az időszakosan

vagy állandóan szabadban tartott házi sertések esetén kétsoros kerítés biztosítása szükséges,
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egymástól legalább 1-2m távolsággal. A kerítés magassága legalább 1m-rel haladja meg a benntartott
sertések

marmagasságát.

Zárt

tartás

esetén

folyamatosan

biztosítani

kell

az

ingatlan

körülkerítettségének az épségét, mely alkalmas ember, kóbor állat vagy vadon élő állat behatolásának
a megakadályozására.
5.

A sertéseket állati eredetű anyagot tartalmazó élelmiszerhulladékkal („moslékkal”) tilos

takarmányozni! Fertőzött területen belül tilos a zöldtakarmány etetése is. Csak nyilvántartott
takarmány előállítótól/forgalmazótól származó keveréktakarmány etethető a sertésekkel. Saját
termesztésű takarmány csak az előírt várakozási idők betartásával (lekaszált fű és gabona: 30 nap,
alomanyag: 90 nap) használható fel.
6.

Trágyakezelés: A mezőgazdasági földterületekre csak a füllesztéssel ártalmatlanított trágya

helyezhető ki. A trágyázásra használt eszközök, gépek használat utáni azonnali mosása és
fertőtlenítése az állattartó kötelessége.
7.

Fontos, ha valaki sertésállományában hirtelen lázas megbetegedést, elhullást, vérzéses

tüneteket észlel, 24 órán belül értesítse az állategészségügyi szolgálatot! Ha a szolgáltató
állatorvos valamilyen okból nem elérhető az illetékes Járási Hivatal hatósági állatorvosa
haladéktalanul értesítendő a házi sertések hirtelen, ASP gyanús megbetegedéséről, ill. elhullásáról.
8.

A „Jó Sertéstartási Gyakorlat” minimális járványvédelmi követelményeit kötelező betartani a

fertőzött területeken és ajánlott alkalmazni az ún. magas kockázatú területeken. Naprakész állománynyilvántartást és Látogatási/Kezelési Naplót valamennyi sertéstartó gazdaságban vezetni kell az
említett területeken, melyeket az állategészségügyi hatóság időszakosan ellenőriz.
9.

Gazdasági udvarba belépők a kéz- és lábbeli fertőtlenítőt rendeltetésszerűen használni

kötelesek. A belépő járművek esetén a s kerék- és járműfertőtlenítés szintén szükséges. Állatok
gondozására az e célra elkülönített munkaruhát és lábbelit kell használni. A személyforgalmat a
szükséges mértékben korlátozni kell és a védőruházat használata a sertéstartási részre belépők
számára kötelező.
10.

Turistaként a legfontosabb szabály, hogy a sertéstartók külföldi utazásaik alkalmával ne

hozzanak magukkal sertéshúst és abból készült termékeket azokból az ún. harmadik országokból,
valamint EU-s területekről, ahol a betegség előfordul.

4.2. Közeleg a 2018. évi kárenyhítési hozzájárulás megfizetésének a határideje
A kárenyhítési hozzájárulás határidőre történő beérkezése az egyik alapfeltétele a kárenyhítő juttatás
igénybevételére vonatkozó jogosultság megszerzésének, ezért a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal felhívja az érintett mezőgazdasági termelők figyelmét, hogy 2018. szeptember 15.
napjáig van lehetőség a 2018. évi kárenyhítési hozzájárulás megfizetésének jogszerű
teljesítésére.
A fizetési kötelezettség részleteiről a Magyar Államkincstár 2018. július 31. napjáig határozatban
tájékoztatta az érintetteket. Mivel a kárenyhítési hozzájárulás megfizetése kötelező, így a határidőre
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meg nem fizetett összeg, adók módjára, behajtandó köztartozásnak minősül, ráadásul ha a
hozzájárulás összegét a Magyar Államkincstár a fenti határidőt követően vonja le a gazdálkodónak
járó egyik későbbi kifizetésből, úgy a termelő már nem lesz jogosult kárenyhítő juttatás
igénybevételére.
Fontos részletszabály tehát, hogy határidőben történő befizetésnek kizárólag a 1003200001220191-51900001 számú, mezőgazdasági támogatások szakmai költségvetési fejezeti
alszámláján, tárgyév szeptember 15. napjáig beérkezett és jóváírt összeg tekinthető.

Forrás: https://www.agrotrend.hu/hireink/ellenorizze-most-hogy-hova-utalta-a-karenyhitesi-hozzajarulast

A kárenyhítési hozzájárulás határidőre, maradéktalanul történő megfizetése esetén a tavalyi évtől
kezdődően kedvezően változtak az igénybevételnek az egyéb feltételei. Míg korábban üzemi szinten
(tehát a károsodott és a kármentes területeken egybe számítva) kellett 15 százalékot meghaladó
mértékű hozamérték-csökkenést elszenvedni a kárenyhítő juttatás igénybe vételéhez, a 2017.
kárenyhítési évtől ennek a feltételnek már elég csak a károsodott növénykultúrák vonatkozásában
teljesülnie.
A mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer működését meghatározó jogszabályok elérhetők a
Magyar Államkincstár honlapján.
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5. Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Kormányhivatal
működésével összefüggő aktuális információk
5.1.Kormányablakok új nyitvatartási idejéről szóló tájékoztató
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal illetékességi
területén működő kormányablakok nyitva tartása 2018. augusztus 6. napjától megváltozott.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal kormányablakainak
ügyfélfogadási ideje

1.
Miskolc, KisHunyad u. 9.
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

7.00 – 17.00
8.00 – 16.00
8.00 – 17.30
8.00 – 18.00
8.00 – 16.00

Miskolc,
Csizmadia
köz 1.
7.00 – 17.00
8.00 – 16.00
8.00 – 17.30
8.00 – 18.00
8.00 – 16.00

Miskolc,
Vologda u.
4.
7.00 – 17.00
8.00 – 16.00
8.00 – 16.00
8.00 – 18.00
8.00 – 14.00

Miskolc,
Kandó K. tér
1-3.
7.00 – 17.00
8.00 – 16.00
8.00 – 16.00
8.00 – 18.00
8.00 – 14.00

Felsőzsolca,
Szent István
u. 25.
7.00 – 17.00
8.00 – 16.00
8.00 – 16.00
8.00 – 18.00
8.00 – 14.00

Emőd, Hunyadi u.
27-29.
7.00 – 17.00
8.00 – 16.00
8.00 – 16.00
8.00 – 18.00
8.00 – 14.00

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal további járási hivatalai kormányablakainak
ügyfélfogadási ideje
Nyitva tartás
Hétfő
7.00-17.00
Kedd
8.00-14.00
Szerda
8.00-17.00
Csütörtök
8.00-18.00
Péntek
8.00-14.00

5.2. Közigazgatási vizsgákhoz kapcsolódó vizsganaptár
2018. év II. félévi közigazgatási szakvizsga időszak ütemezése:


Vizsgaidőszak meghirdetése a Probono felületen:

2018. július 9.



Jelentkezési határidő a Probono felületen:

2018. augusztus 24.



Kötelező tárgyi konzultációk:

2018. szeptember 17-24.



Választott tárgyi konzultációk:

2018. szeptember 25-27.



Kötelező tárgyi vizsgák:

2018. október 8-12.



Választott tárgyi vizsgák:

2018. november 5-9.

18

2018.
II.
szám
HÍRLEVÉL

A közigazgatási szakvizsgára jelentkezés a Probono felületen keresztül a szakvizsga képzési
referens által történő egyéni éves továbbképzési tervekben való szerepeltetésével történik. Ezt
követően jelentkeztetheti a képzési referens a szakvizsgázót az aktuális vizsgaidőszakra. A sikeres
jelentkezést – az egyéni tervben való rögzítést és a vizsgaidőszakhoz történő hozzárendelést –
követően a Probono rendszer értesítést küld a tisztviselő és a képzési referens részére.
A közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendeletre tekintettel a jelentkezési
lap papír alapon történő benyújtása 2016. június 1. napját követően nem szükséges.
A második félév tekintetében a szakvizsgázók konzultációs és vizsgaidőpontokra történő beosztása a
vizsgaszervező által 2018. szeptember 1. napját követően történik, amelyről a Probono az esemény
időpontját és helyszínét tartalmazó e-mail értesítést küld a jelentkező és a képzési referense részére
egyaránt.
A jogszabályi kötelezettségen alapuló hatályosítást, a tananyag átdolgozását a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar Vezető- és Továbbképzési Központja 2018. július 1.
napjáig kihirdetett jogszabályok alapján zárta le. A közigazgatási szakvizsga tananyagának
hatályosítása 2018. augusztus 15. napjával megtörtént. A közigazgatási szakvizsga frissített
tananyaga és követelményrendszere az alábbi linken érhető el:
https://vtkk.uni-nke.hu/kozigazgatasi-vizsgak/kozigazgatasi-szakvizsga/tananyag-eskovetelmenyrendszer
A

tisztviselő

–

a

közigazgatási

szakvizsgáról szóló 35/1998 (II. 27.)
Korm. rendelet 6. § (5) bekezdése
alapján

–

munkáltatója

egyetértésével

elhalaszthatja

a

vizsgáját. Erre az érintett vizsgarész
vizsganapját megelőző napig van
lehetőség.

A

vizsga

halasztási

díjat

halasztásért

kell

fizetni.

A

halasztás díja szakvizsgarészenként
a szakvizsga díjának tíz százaléka,
azaz 7.730,- Ft. A halasztási díj a
munkáltatót terheli. Ettől eltérően a
tisztviselő

első

díjmentesen

alkalommal

elhalaszthat

szakvizsgarészt,

feltéve,

hogy

egy
a

halasztásra – megfelelő igazolással
alátámasztva

–

a

tisztviselő

önhibáján kívüli okból kerül sor.
Forrás:https://nl.depositphotos.com/38908221/stockillustratie-schets-vectorillustratieboek-met-blanke.html
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Közigazgatási alapvizsga - 2018. II. félév
Konzultációs időpontok:
 2018. szeptember 10-11-12.
 2018. október 3-4-5.
 2018. november 12-13-14.
Vizsga időpontok:
 2018. szeptember 21.
 2018. szeptember 28.
 2018. október 12.
 2018. október 19.
 2018. október 26.
 2018. november 16.
 2018. november 23.
 2018. december 7.
A közigazgatási alapvizsga konzultáció és vizsga szervezése a Probono rendszerben történik. A
hatályos tananyag és követelményrendszer az alábbi linken érhető el:
https://vtkk.uni-nke.hu/kozigazgatasi-vizsgak/kozigazgatasi-alapvizsga/tananyag-eskovetelmenyrendszer
Ügykezelői alapvizsga - 2018. II. félév
Konzultáció:


2018. augusztus 29-30.

Vizsga


2018. szeptember 13.

A ügykezelői alapvizsga konzultáció és vizsga szervezése a Probono rendszerben történik. A hatályos
tananyag és követelményrendszer az alábbi linken érhető el:
https://vtkk.uni-nke.hu/kozigazgatasi-vizsgak/ugykezeloi-alapvizsga/tananyag-eskovetelmenyrendszer
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