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Tisztelt Partnereink! Tisztelt Kollégák! Kedves Olvasók! 

 

Az elmúlt hét évben megvalósult közigazgatási reformoknak köszönhetően mindig egy lépéssel 

közelebb kerülünk egy olyan szolgáltató állam megvalósításához, mely emberi arcát mutatva, az 

állampolgárok érdekeit és igényeit szem előtt tartva, rugalmas, folyamatosan megújulni kész 

rendszerével, egyre hatékonyabb szakmai munkájával, ügyfélbarát intézkedéseivel szolgálja a 

közjót. 

 

A bürokrácia- illetve rezsicsökkentési program eredményeként ma már több mint negyven 

ügytípusban nem kell illetéket és igazgatási díjat fizetni, valamint a Kormány a családok illetve a 

kis- és közepes vállalkozások terheinek további mérséklése érdekében ingyenessé teszi a 

közműcsatlakozásokat, továbbá mérsékli, vagy teljesen ingyenessé teszi az ide kapcsolódó 

eljárási díjakat és a korábbinál lényegesen gyorsabb munkára kényszeríti a közműveket. 

 

Ma az ország 270 pontján, Tolna megyében 8 városban működik kormányablak, ahol több mint 

1600 ügytípusban járnak el felkészült kollégáink. Ehhez társul, hogy 2017. július 1-jétől 89 

adóügytípus, a többi között adóazonosító jellel, adókártyával, igazolásokkal, a családi 

otthonteremtési kezdeménnyel (CSOK) és a családi adókedvezménnyel kapcsolatos ügyek 

intézhetők a kormányablakokban nyíló NAV ügyfélszolgálatokon. Tolna megyében a Paksi 

Kormányablakban nyílt elsőként lehetőség adóügyek intézésére, így ezzel ismét egy óriási lépést 

tettünk az ügyfelek minél szélesebb körű kiszolgálása érdekében.  
 

Az elmúlt időszakban, a Nemzeti Foglalkoztatási Alapnak köszönhetően 18 megyei vállalkozás 

részesült munkahelyteremtő beruházási támogatásban, melynek célja a mikro- és kisvállalkozások 

gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójuk megerősítésének, versenyképességük 

növelésének, valamint új munkahelyek létrehozását eredményező beruházásoknak a támogatása 

volt. A beruházás megvalósulását követően 44 fő regisztrált álláskereső elhelyezkedésére nyílik 

lehetőség a járási hivatalok közvetítésével, emellett a támogatással 134 fő munkahely-megőrzését 

is segítjük.  Szintén a Nemzeti Foglalkoztatási Alapnak köszönhetően 16 regisztrált álláskereső 

vállalkozásának elindítását is segíti a Tolna Megyei Kormányhivatal, megerősítve ezzel az 

álláskeresők illetve a rehabilitációs ellátásban vagy járadékban részesülők munkaerő-piaci 

helyzetét.  

 

A Tolna Megyei Kormányhivatal tehát ismét egy tartalmas időszakot tudhat maga mögött, és 

munkatársaimmal együtt továbbra is az ügyfélbarát közigazgatás megvalósításán dolgozunk. 

Kérem, látogassa rendszeresen a hivatal http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna honlapját, és 

forduljon hozzánk bizalommal.  

 

További sikeres munkát kívánok!    

                            dr. Horváth Kálmán 

 kormánymegbízott  

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna


 

 

 

 

A belföldi és az unióba irányuló baromfiszállítások is zavartalanul folyhatnak országszerte, 

miután az állategészségügyi hatóság május 24-én feloldotta az utolsó, magas patogenitású 

madárinfluenza miatt elrendelt Bács-Kiskun megyei korlátozást.  Az országos főállatorvos 

május 29-i határozata alapján megszűnt a baromfik zárt tartásának kötelezettsége is, 

azonban a zártan etetés és itatás a jövőben is kötelező. 

 

Az utolsó korlátozás alatti területek feloldásával – az uniós és hazai jogszabályokban előírt 

feltételek teljesítése alapján – immár zavartalanul folyhatnak a belföldi és az unióba irányuló 

szállítások az ország teljes területéről. 

 

Hazánk mentes státuszát, a vonatkozó nemzetközi Kódex értelmében, 2017. augusztus 24-én 

nyeri vissza, így a jelenleg teljes importtilalmat alkalmazó ún. harmadik országokba leghamarabb 

ekkor indulhatnak újra a szállítmányok. Annak érdekében, hogy ez mihamarabb megtörténhessen, 

az állategészségügyi hatóság folyamatosan tájékoztatja és tárgyal ezen kereskedelmi partner 

országok hatóságaival. 

 

A 2017. május 29-én megjelent 5/2017-es országos főállatorvosi határozat értelmében megszűnt a 

baromfik zárt tartására vonatkozó országos rendelkezés. Fontos azonban, hogy az állományok be- 

és újratelepítésének részletes feltételeit tartalmazó 3/2017-es országos főállatorvosi 

határozat jelenleg is érvényes, így a baromfikat továbbra is zárt helyen kell etetni, itatni, valamint a 

takarmányt zárt helyen kell tárolni. Az előírás célja, hogy csökkenjen a vadmadaraktól való 

fertőződés lehetősége. 

 

Madárinfluenza összefoglaló 

2016. november 3. és 2017. április 21. között a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) 

laboratóriuma összesen 240 baromfiállományban mutatta ki a magas patogenitású madárinfluenza 

H5N8 törzsének jelenlétét. A betegség Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Győr-Moson-Sopron, 

Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy és Veszprém megyei állományokat érintett. 

Összesen 2,66 millió baromfit ártalmatlanítottak a kitörések következtében. A legnagyobb 

baromfiállomány-sűrűségű területen, Bács-Kiskun megyében, megelőző leölésekre is sor került, 

ami mintegy 600.000 állatot érintett. 

A baromfiállományok mellett 200 vadmadárban (16 megye 50 településén), valamint 10 fogságban 

tartott madárban (5 tartási helyen) mutatta ki madárinfluenza vírusát a NÉBIH. 

 

Forrás: 

http://portal.nebih.gov.hu/hu/-/feloldottak-a-madarinfluenza-miatti-korlatozasokat-magyarorszagon 

 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 

http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/323140/FM+%C3%89rtes%C3%ADt%C5%91_2017_5_sz%C3%A1m.pdf/c8f1d7e1-c814-4627-ae59-34b55b690959
http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/323140/FM+%C3%89rtes%C3%ADt%C5%91_2017_2_sz%C3%A1m.pdf/c2a8edf8-bd42-4251-bed4-1704787db6fc
http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/323140/FM+%C3%89rtes%C3%ADt%C5%91_2017_2_sz%C3%A1m.pdf/c2a8edf8-bd42-4251-bed4-1704787db6fc
http://portal.nebih.gov.hu/hu/-/feloldottak-a-madarinfluenza-miatti-korlatozasokat-magyarorszagon


 

 

 

 

A Tolna Megyei Kormányhivatal ingatlanügyi hatóságai a 2017. évben is június 1. napjától végzik a 

határszemle ellenőrzéseket. 

 

A 2017. évi határszemlére kijelölt települések a Járási Hivatalok Földhivatali Osztályainak 

bontásában az alábbiak: 

 

Járás Szekszárd Paks Bonyhád Dombóvár Tamási 

 
Őcsény (3924 

ha) 
Paks (8242 ha) Bonyhádvarasd (780 ha) Szakcs Belecska (779 ha) 

 
Decs (6517 

ha) 
 Izmény (1165 ha) Várong Fürged (2489 ha) 

   Györe (932 ha) Lápafő 
Hőgyész (1982 

ha) 

   Grábóc (569 ha)  
Simontornya 

(2512 ha) 

Összesen 10441 ha 8242 ha 3446 ha 5294 ha 7762 ha 

 

 

A szemle a megye erdő nélküli termőterületének 10 %-án kerül megtartásra. A szemle elsődleges 

célja, az elhanyagolt, hasznosítatlan, és engedély nélkül más célra hasznosított területek 

felderítése, illetve az ingatlan-nyilvántartás és a természetbeni állapot egyezőségének vizsgálata. 

A határszemle ellenőrzésekhez 2017. július 1-től a parlagfű mentesítés megvalósulásának 

külterületi ellenőrzése is hozzákapcsolódik. 

 

Az állampolgárok előzetes értesítése érdekében a járási hivatalok, illetőleg a határszemlére kijelölt 

települések polgármesteri hivatalánál hirdetményi úton tájékoztató anyag került közzétételre, 

melyben felhívtuk a földtulajdonosok/földhasználók figyelmét a jogszabályi kötelezettségeikre, 

illetve a mulasztások következményeire. 

 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 

 



 

 

 

 

Csehország Központi Állategészségügyi Hatósága 2017. június 27-én jelentette az Európai 

Bizottság és a tagállamok felé, hogy afrikai sertéspestis vírus jelenlétét állapították meg 

vaddisznókban. Ez az első ilyen eset, hogy Csehországban kimutatták a vírust. 

 

Az első elhullott, fertőzött vaddisznót Zlín város lakott területe közelében találták 2017. június 21-

én. A cseh Állami Állategészségügyi Szolgálat laboratóriumában a vizsgálatok június 26-án afrikai 

sertéspestis vírusát mutatták ki. Az eredményt az olmützi cseh nemzeti referencialaboratórium még 

aznap megerősítette. A második vaddisznótetemet június 22-én, az előzőtől mintegy 150 méterre 

találták meg. Június 27-én az Állami Állategészségügyi Szolgálat laboratóriuma ebből az egyedből 

is kimutatta a betegség vírusát. 

 

 

A fertőzött vaddisznók pontos fellelési helye: 49,228973° 17,700554°  (Traces LVU kód: 00072 – 

Zlín). A cseh állategészségügyi hatóság a 2002/60/EC irányelvben foglaltaknak megfelelően 

szakértői csoportot jelölt ki a fertőzött terület kockázatbecslés alapján történő kijelölésére. Az 

afrikai sertéspestis vaddisznókban történt megállapítása esetén az említett irányelv értelmében a 

fertőzött területről sertés, sertéssperma, -embrió vagy -petesejt nem szállítható ki közösségi 

kereskedelem céljára. 

 

Mindaddig, amíg a kereskedelmi korlátozások alá eső csehországi területeket nem jelölik ki, a 

magyar állategészségügyi hatóság a Csehországból azonnali vágásra vagy továbbtartásra érkező 

valamennyi sertésszállítmányt fokozottan ellenőrzi (klinikai vizsgálat, hőmérőzés). 



 

 

A NÉBIH felhívja figyelmet arra, hogy a Csehországból azonnali vágásra vagy továbbtartásra 

érkező minden sertésszállítmány esetében – hasonlóan a korábban fertőzött Észtországra, 

Lettországra, Litvániára és Lengyelországra vonatkozó, a magyarországi afrikai sertéspestis-

monitoring programban foglaltakhoz – minden útihullából ASP, illetve KSP kizárása céljából mintát 

kell küldeni a NÉBIH Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság laboratóriumába virológiai 

vizsgálat céljára. 

 

A járványügyi helyzetre való tekintettel a NÉBIH ezúton is felhívja a figyelmet a Csehországból 

érkező sertésszállítmányok esetében a karanténozás szabályaira, azok betartásának kiemelt 

fontosságára. 

 

A cseh hatóság az alábbi linken ad tájékoztatást a járványügyi helyzetről és a fertőzött terület 

kijelöléséről: 

https://www.svscr.cz/africky-mor-prasat-aktualni-informace/ 

 

Amennyiben elhullott vaddisznót talál Tolna megye területén, továbbá sertésállományában 

gyanút keltő tünetek, vagy elhullások jelentkeznek, haladéktalanul értesítse a Tolna Megyei 

Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályát az alábbi 

elérhetőségek egyikén: 

 

 7100 Szekszárd, Tormay B. u.18 

 elelmiszerlanc@tolna.gov.hu 

 telefon: 0674/ 529 080, 0630 560 7405 

 

Forrás: http://portal.nebih.gov.hu/-/afrikai-sertespestis-virust-mutattak-ki-csehorszagban 
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A Magyar Közlöny 2017. május 25. napján megjelent 74. lapszámában az alábbi, az ingatlanügyi 

hatósági jogalkalmazást is érintő törvények kerültek kihirdetésre: 

 

I. Ingatlan-nyilvántartási szakterület 

 

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint az azzal 

összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi XLIX. törvény 2017. július 1. 

http://portal.nebih.gov.hu/allat-egeszsegugyi-diagnosztikai-igazgatosag
https://www.svscr.cz/africky-mor-prasat-aktualni-informace/
mailto:elelmiszerlanc@tolna.gov.hu
http://portal.nebih.gov.hu/-/afrikai-sertespestis-virust-mutattak-ki-csehorszagban


 

 

napjától az ingatlan-nyilvántartási eljárásokban a következő változásokat hozta: a cégbíróság a 

felszámoló által beszerzett (lekérdezett) tulajdoni lapok alapján keresi meg az illetékes ingatlanügyi 

hatóságokat (területileg illetékes járási hivatal Földhivatali Osztályait) a felszámolás tényének 

feljegyzése, továbbá a felszámolás alá volt jogi személy nevének az „fa” toldattal történő 

kiegészítése végett. A bírósági megkeresésben valamennyi érintett ingatlant (település, fekvés, 

helyrajzi szám, érintett tulajdoni hányad szerint) pontosan meg kell jelölni. Az ingatlan-

nyilvántartási bejegyzés díját a felszámolás alá vont jogi személy utólagosan fizeti majd meg. 

 

Az Országgyűlés 2016. december 6-án elfogadta az általános közigazgatási rendtartásról szóló 

2016. évi CL. törvényt (a továbbiakban: Ákr.), amely a közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) helyébe lépve tölti be a 

hatósági eljárásokra vonatkozó általános eljárásjogi kódex szerepét. Az Ákr. hatályba lépésének 

2017. január 1-jei időpontjáig valamennyi, hatósági eljárásjogi rendelkezést is tartalmazó 

jogszabályt hozzá szüksége igazítani a hatósági eljárásjog új szabályozási rendszeréhez. Ennek 

megfelelően az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási 

perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények 

módosításáról szóló 2017. évi L. törvényben megfogalmazott módosítások jellemzően az új 

hatósági eljárási kódex szabályozási logikájával és terminológiájával való összhangot teremtik meg 

többek között az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvényben (a továbbiakban: 

Inytv.). Az értelemszerű terminológiai, szövegcserés módosítások, illetőleg az Ákr. szabályaival 

tartalmilag egyező rendelkezések hatályon kívül helyezése (szabályozási duplikációk elkerülése) 

mellett a főbb változások a következők:  

 

2018. január 1. napjától az érdemi vizsgálat nélküli elutasítás esetei a módosítás következtében 

visszautasításnak minősülnek majd, továbbá megjelenik a kérelem részbeni visszautasításának 

lehetősége is, amelynek tényét főszabály szerint a tulajdoni lapra fel kell jegyezni. Kiemelendő, 

hogy a harmincnál több önálló ingatlant vagy harmincnál több érdekeltet érintő eljárásban az 

általánostól eltérő ügyintézési határidő a módosítás következtében hetven napról kilencven napra 

változik. Fontos változás továbbá, hogy a függőben tartás jogintézménye kapcsán az Inytv. 47/A. § 

(1a) bekezdésben rögzített esetkör szövegéből hatályon kívül helyeződik a „legfeljebb azonban a 

megkeresés beérkezésétől számított 6 hónapos határidő elteltéig” fordulat. 

 

II. Földmérési szakterület 

 

Fentieken túl az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási 

perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények 

módosításáról szóló 2017. évi L. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 

2012. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Fttv.), valamint a földrendező és földkiadó bizottságokról 

szóló 1993. évi II. törvény (a továbbiakban: Fkbt.) rendelkezéseit is módosította, igazodva az Ákr. 

2018. január 1. napi hatályba lépéséhez. 

 

Az  Fttv. első fejezete az „1/A. eljárásjogi rendelkezések” alcímmel egészül ki, amelyben a 

vizsgálat és záradékolási eljárás ügyintézési határideje 25 napban kerül meghatározásra. Az Ákr. 



 

 

által használt terminológiájának megfelelően az Fttv. és az Fkbt. szabályain is megjelentek a 

megfelelő szövegcserés módosítások (jogerő helyett véglegessé válás, Ket. helyett Ákr., stb.) 

Az Ákr. általánosan szabályozza a hatósági döntései közlésének a kézbesítés melletti egyéb 

formáit (hirdetményi úton történő közlés, közhírré tétel); az Fkbt. 12/G. § (2) bekezdésében 

szereplő hirdetményi úton való közlés azonban nem feleltethető meg az Ákr.-ben meghatározott 

hirdetményi közlés fogalmának, így az Fkbt. hivatkozott törvényhelyének megfelelő módosítása 

volt szükséges. 

 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 

 

A 343/2006. (XII. 23.) Kormányrendeletet 
2017. június 20-i hatállyal módosította a 144/2017. (VI. 12.) Kormányrendelet 

 

 

A Korm. rend. 1. § (2) bekezdés: 

g) műemlék kivételével a jókarbantartási kötelezési eljárással kapcsolatos ügyekben, valamint 

h) az Étv. 33/A. § szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység szabálytalan 

megkezdésével és végzésével kapcsolatos fennmaradási engedélyezési ügyben az első fokú 

építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi hatóságként (a továbbiakban: első fokú 

kiemelt építésügyi hatóság) az építmények, építési tevékenységek tekintetében az 1. melléklet I. 

és II. részében meghatározott fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) 

hivatalát, illetve az építésügyi és örökségvédelmi feladatkörében eljáró járási (fővárosi 

kerületi) hivatalt jelöli ki az 1. melléklet I. és II. részében felsorolt járásokra, fővárosi kerületekre 

kiterjedő illetékességgel. 

 

A kiemelt építésügyi hatósági jogkörrel rendelkező Szekszárdi Járási Hivatal és a Dombóvári 

Járási Hivatal jár el a továbbiakban a jókarbantartási kötelezési eljárással kapcsolatos ügyekben. A 

jókarbantartással kapcsolatos ügyekben eddig az említett járási hivatalok építésfelügyeleti hatósági 

jogkörükben jártak el.  

 

Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységek szabálytalan megkezdésével és 

végzésével kapcsolatos fennmaradási engedélyezési ügyekben a jogszabályváltozásig a 

járásszékhely települési önkormányzat jegyzői, mint általános hatáskörű építésügyi hatóságok 

jártak el. A Korm. rendelet hatálybalépését követően kiemelt építésügyi hatóságként a Szekszárdi 

Járási Hivatal és a Dombóvári Járási Hivatala fog eljárni.  

Hatósági Főosztály 



 

 

 

 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 2017. 

január 1-jén hatályba lépett módosításával az Erzsébet-utalvány formájában nyújtott természetbeni 

támogatás összege a 2017. évtől emelésre és differenciálásra került.  

Az a gyermek, fiatal felnőtt, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, alapösszegű 

támogatásban, az a gyermek, fiatal felnőtt, akinek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete 

és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága is fennáll, emelt összegű 

természetbeni támogatásban részesül. 

 

A differenciálást első alkalommal 2017 augusztusában kell végrehajtani. Ennek érdekében 2017. 

június 20-i hatállyal megváltozott a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi 

eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 68. §-a és 4. számú melléklete: módosulnak, 

illetve kiegészülnek a természetbeni támogatásra vonatkozó eljárási szabályok, és a jegyzőknek új 

adatlapon kell értesíteniük a Magyar Államkincstár területi szervét (a továbbiakban Igazgatóság) a 

természetbeni támogatás összegéről. 

 

Az új adatlapon külön fel kell tüntetni a Gyvt. 20/A. § (1) bekezdése szerinti alapösszegű 

támogatás összegét és a Gyvt. 20/A. § (2) bekezdése szerinti emelt összegű támogatás összegét. 

A jegyzői adatszolgáltatás határideje tárgyév augusztus 7-éről és november 7-éről tárgyév 

augusztus 5-ére és november 5-ére módosult. A pótigény benyújtásának határideje szeptember, 

illetve december 7-éről szeptember és december 5-ére változik. 

 

A kézbesítésre, illetve kiosztásra nem került utalványokra vonatkozó kétszeri visszaváltási ütem 

egy üteművé vált. A jegyző a tárgyévben igényelt utalványok kézbesítéséről a tárgyévet követő év 

március 15-éig teljesít elektronikus úton adatközlést az Igazgatóság felé, amelyben nyilatkozik arról 

is, hogy visszaváltást kíván-e érvényesíteni. Visszaváltási igény esetén a jegyző az adatközlés 

keretén belül visszaváltási adatközlést is teljesít. Az adatközléssel egyidejűleg továbbra is meg kell 

küldeni az utalványokat az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. részére. 

 

A Magyar Államkincstár az utalványok kézbesítésére és a visszaváltási igényekre vonatkozó 

jegyzői adatközlés jogszerűségét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 59. és 60. §-

ában foglaltak szerint ellenőrizheti.  

Hatósági Főosztály 

 

 

  



 

 

 

 

A kormányhivatal a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletével kapcsolatos feladatait 

ellenőrzési munkaterv alapján látja el, melynek alapján 2017. első félévében a helyi 

önkormányzatoknak az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (továbbiakban: At.) 96. §-

ában kapott felhatalmazásnak való megfelelését vizsgálta. 

A vizsgálat során különös figyelmet kellett fordítani arra, hogy az önkormányzati rendeletek az At. 

19. § és 33. §-ában foglaltaknak megfelelnek-e, valamint a házasságkötés mellett a bejegyzett 

élettársi kapcsolat létesítésére vonatkoznak-e. 

Vizsgálandó volt továbbá, hogy a megalkotott rendeletek az önkormányzat honlapján közzétételre, 

illetve a Nemzeti Jogszabálytár rendszerén keresztül feltöltésre kerültek-e. 

Az utasítás I. pontja értelmében a Tolna megyében működő 109 települési önkormányzat 87 

anyakönyvi tárgyú rendeletének törvényességi felülvizsgálata zajlott le. 

Az At. 96. § a) pontja alapján felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben 

határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályait. Az At. 96. 

§ b) pontja értelmében a felhatalmazás arra is kiterjed, hogy az önkormányzat rendeletben 

állapíthassa meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás 

ellentételezéseként az önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj 

mértékét. 

Tolna megyében 87 önkormányzat képviselő-testülete élt a rendeletalkotási felhatalmazással 

és rendeletben határozta meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül 

történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályait. A 

megyében 22 önkormányzat nem tett eleget rendeletalkotási kötelezettségének, mely 

mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést eredményezett és törvényességi felhívás 

kibocsátását tette indokolttá. 

Az anyakönyvi tárgyú rendeletek törvényességi felülvizsgálatának eredményeképpen összesen 57 

önkormányzati rendelet tekintetében élt a kormányhivatal a törvényességi felhívás 

eszközével.  

Törvényességi felhívás kibocsátására 30 rendelet esetében nem volt szükség, azok a hatályos 

jogszabályi előírásoknak maradéktalanul megfelelnek. 

Az anyakönyvi tárgyú rendeleteknek a magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseivel való 

összhangjának vizsgálatát a kormányhivatal a mulasztásos jogszabálysértést jelző törvényességi 

felhívások nyomán elfogadott újabb rendeletek megküldését követően folytatja.  

 

Az anyakönyvi tárgyú rendeletek törvényességi felülvizsgálata során az alábbi típushibákat 

fogalmazta meg a kormányhivatal a törvényességi felhívásokban: 

Az At. 9. §-a szerint a házasság megkötésére, a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló 

eljárásra, valamint a házasság és a bejegyzett élettársi kapcsolat anyakönyvezésére az az 

anyakönyvvezető illetékes, aki előtt a felek a szándékukat bejelentik. Az At. 31. § (1) bekezdése 



 

 

rögzíti, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándékot a fővárosi kerületi, a megyei 

jogú városi, valamint a járási hivatal székhelye szerinti képviselő-testület hivatalának 

anyakönyvvezetőjénél lehet bejelenteni. A bejegyzett élettársi kapcsolatra vonatkozóan tehát, 

csak a járásszékhely városi önkormányzatok képviselő-testületeinek (Bonyhád, Dombóvár, Paks, 

Tamási, Tolna és Szekszárd) kell rendelkezniük, figyelemmel az At. 9. §-ra és a 31. § (1) 

bekezdésére. 30 esetben tapasztaltuk, hogy a képviselő-testület – túlterjeszkedve hatáskörén – a 

bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére vonatkozó szabályokat rögzített rendeletében, pedig arra 

nem jogosult. 

Az At. 2017. március 24. napjától hatályos 27. § (2) bekezdése alapján a közeli halállal fenyegető 

állapotot kivéve nem köthető házasság január 1-jén, március 15-én, nagypénteken, 

húsvétvasárnap, húsvéthétfőn, május 1-jén, pünkösdvasárnap, pünkösdhétfőn, augusztus 20-án, 

október 23-án, november 1-jén és december 24–26-án, továbbá ha az az adott képviselő-testület 

hivatala köztisztviselői számára munkaszüneti nap, július 1-jén. Több rendelet esetében 

észrevételezte a kormányhivatal, hogy az At. helyett a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvény rendelkezéseire hivatkozva – eltérő módon – szabályozza azokat a napokat, amelyeken 

nem létesíthető házasságkötés (bejegyzett élettársi kapcsolat). 

Az At. 96. §-a értelmében a települési önkormányzat felhatalmazást kap, hogy rendeletben 

határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályait. Több 

rendelet esetében tapasztaltunk, hogy annak hatályát a házasságkötési eljáráson túl – 

jogszabálysértő módon – kiterjesztette az egyéb családi eseményekre is (névadó szertartás, 

jubileumi házassági fogadalom, stb.). Mindezek alapján a képviselő-testület túlterjeszkedett az At. 

96. §-ban foglalt felhatalmazáson. 

Számos anyakönyvi rendelet a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a 

hivatali munkaidőn kívüli vonatkozásában szabályokat nem tartalmaz, így nem felel meg az At. 96. 

§ a) pontjában rögzített előírásoknak. A szabályozásbeli hiányosság orvoslása érdekében a 

részletszabályok meghatározására hívtuk fel az érintettet. 

A rendelet a hivatali helyiségben és hivatali munkaidőben történő anyakönyvi esemény 

vonatkozásában alkalmazandó díjtételeket rögzítette, túlterjeszkedve az At. 96. §-ában foglalt 

felhatalmazáson. A jogszabály értelmében az önkormányzat rendeletében a hivatali munkaidőn és 

helyiségen kívül, nem pedig a hivatali munkaidőben és helyiségben történő házasságkötés 

létesítése esetén állapíthat meg a többletszolgáltatás ellentételezéseként az önkormányzat 

részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díjat. Előfordult, hogy a hivatali helyiségen 

és hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés esetén fizetendő díjtételek meghatározása során a 

rendeleti szabályozás önellentmondást eredményezett, mellyel sérült a normavilágosság elve. 

Az anyakönyvvezető részére úgy állapított meg díjazást a hivatali helyiségen kívüli, valamint a 

hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként, 

hogy nem biztosított választási lehetőséget a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvényben meghatározott szabadidő tekintetében. Egyes rendeletek az anyakönyvvezető segítőjét 

is díjazandóként jelölték meg. 

A rendelet – túlterjeszkedve az At. 96. §-ában kapott felhatalmazáson – meghatározta a hivatali 

helyiségben és hivatali munkaidőben létesített házasságkötés esetében a megjelentek számát úgy, 

hogy eseményen résztvevők körét az érintettekre, a tanúkra és a tolmácsra korlátozta. 



 

 

 

A kormányhivatal vizsgálata szerint a 87 anyakönyvi tárgyú rendelet esetében 36 rendeletnél állt 

fenn publikálási kötelezettség, melyek közül a Nemzeti Jogszabálytár Önkormányzati rendeletek 

felületén 35 rendelet publikálásra is került, míg 1 rendelet esetében az érintett önkormányzatok 

elmulasztották a feltöltést. 51 anyakönyvi tárgyú rendelet esetében nincs publikálási kötelezettség, 

azonban ezek közül 38 rendelet ennek ellenére megtalálható a rendelettárban. Összességében 

elmondható, hogy Tolna megye vonatkozásában a helyi önkormányzatok 73 anyakönyvi tárgyú 

rendelete került megküldésre a Nemzeti Jogszabálytár felületén keresztül. 

 

A kormányhivatal 109 települési önkormányzat esetében gyakorol törvényességi felügyeletet, 

melyek közül – megállapításunk szerint – 93 önkormányzat működtet elektronikus honlapot. Arról, 

hogy melyek minősülnek az önkormányzatok hivatalos honlapjának, a kormányhivatal 

információval nem rendelkezik. A honlapot működtető 93 önkormányzat részéről 79 anyakönyvi 

tárgyú rendeletre vonatkozóan állapítható meg közzétételi kötelezettség, melyek közül 59 

rendelet a vizsgált oldalakon megtalálható. Összességében elmondható, hogy az anyakönyvi 

tárgyú rendeletek 75%-a esetében megvalósult a honlapon való közzététel kötelezettség. 

 

A kormányhivatal ezúton is köszöni a jegyzőknek a helyi önkormányzatok anyakönyvi tárgyú 

rendeleteinek felülvizsgálata során tanúsított támogató együttműködését. 

Az év második felében a helyi önkormányzatok helyi népszavazással és népi kezdeményezéssel 

összefüggő rendeleteinek vizsgálatára kerül sor, különös tekintettel a népszavazás 

kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról 

szóló törvény felhatalmazó rendelkezéseire. Az ellenőrzési munkaterv végrehajtása során a 

kormányhivatal továbbra is számít gyors és segítő együttműködésükre. 

 

Hatósági Főosztály 

 

 

 

 

 

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

vizsgaidőszakban a tanulói jogviszonnyal rendelkező vizsgázók a saját iskolájukban 

jelentkezhettek, a tanulói jogviszonnyal már nem rendelkezők a kormányhivatalban. A 2017. 

tavaszi érettségi vizsgaidőszakban 2017. február 15. napjáig lehetett a jelentkezéseket rögzíteni. A 

tavaszi érettségi vizsgaidőszakban 704 emelt szintű érettségi vizsgára való jelentkezést 

rögzítettünk Tolna megyében. 

 

Az emelt szintű vizsgák koordinálása idén is a kormányhivatal feladata. Az érettségi vizsgákkal 

kapcsolatban a Tolna Megyei Kormányhivatalnak, illetve a járási hivatalainak számos szervezési 



 

 

feladata volt. A kormányhivatal gondoskodott a tételek átvételéről, számszerinti ellenőrzéséről, 

őrzéséről, valamint az intézményvezetők számára történő kiadásáról is. 

A megyében idén május 5. napja és június 30. napja között 28 középiskolában – valamint a 

kormányhivatal szervezésében – szervezték meg az érettségi vizsgákat. 

A 2016/2017. tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszakában a kormányhivatal az alábbiakban 

felsorolt öt középiskolát jelölte ki a megyében emelt szintű írásbeli vizsgaközpontnak.  

 

 Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola,  

 Szekszárdi Garay János Gimnázium  

 Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium,  

 Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium,  

 Energetikai Szakgimnázium és Kollégium  

 

 

 
 

A tavaszi érettségi vizsgaidőszakban valamennyi emelt szintű szóbeli felelet a két szekszárdi 

gimnáziumban került lebonyolításra 2017. június 8. és június 15. napja között. 

A középszintű szóbeli vizsgákat 2017. június 19. és június 30. napja között bonyolították le a 

középiskolákban, valamint a kormányhivatalban.  

 

A megyében emelt szinten, összesen 25 vizsgatárgyból tettek vizsgát a középiskolás diákok és a 

további jelentkezők. Középszinten 46 féle tantárgyból jelentkeztek érettségi vizsgára a diákok. 

A választható idegen nyelv vizsgatárgyak közül emelt szinten angol nyelv, francia nyelv, spanyol 

nyelv, német nyelv, olasz nyelv valamint lovári nyelv tudásáról adtak számot a megyében 

érettségizők, míg középszinten az angol nyelv, a német nyelv, a francia nyelv, az olasz nyelv, 

valamint az orosz nyelv tantárgyak szerepeltek a vizsgatárgyak között. Emelt szinten 704 vizsgát 

tettek a diákok Tolna megyében. Középszinten megyei szinten 2224 fő jelentkezett érettségi 

vizsgára, ez 7291 középszintű feleletet jelentett.  



 

 

Az alábbi táblázat az ún. „nagytárgyakból” érettségi vizsgát tett vizsgázói számokat mutatja. 

 

Tantárgy neve Emelt szint Középszint 

magyar nyelv és irodalom 28 1508 

matematika 67 1544 

történelem 101 1483 

angol nyelv 126 934 

német nyelv 46 581 

 

Az írásbeli vizsgákat követő napoktól kezdődött a vizsgadolgozatok kijavítása, melyek az Oktatási 

Hivatal honlapján közzétett javítási-értékelési útmutató alapján történtek, a kormányhivatal által 

kijelölt javításvezetők szakmai felügyelete mellett. 

 

Az kijavított írásbeli dolgozatokat a vizsgázók 2017. június 6. napján 8.00-16.00 óráig 

megtekinthették az érettségi jelentkezésük rögzítési helyszínén.  

 

Tolna megyei középiskolákban a 2016/2017. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában 1508 db 

érettségi bizonyítványt osztottak ki a vizsgázóknak. A többi vizsgára jelentkezett tanuló 

törzslapkivonattal, vagy tanúsítvánnyal zárta ezt a vizsgaidőszakot.  
 

Hatósági Főosztály 

 

A Tolna Megyei Kormányhivatal 2017. május 29-én megtartotta a Tolna Megyei Államigazgatási 

Kollégium 2017. évi első rendes ülését, melyen első napirendi pontként elfogadásra került a 

Kollégium és az Állandó Bizottságok 2017. évi ügyrendje és munkaterve (az Ellenőrzési és 

Koordinációs Bizottság, az Ügyfélszolgálati Bizottság és a Parlagfű Bizottság), majd a Kollégium új 

állandó bizottságának, a Fogyasztóvédelmi Bizottságnak a 2017. évi ügyrendje és munkaterve.  

 

Második napirendi pontként Fausztné Czirják Zsanett, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Adó- és 

Vámigazgatóságának Igazgatója tájékoztatást adott az új elektronikus személyi jövedelemadó 

bevallásokról, valamint a támogató eljárásról, avagy a szolgáltatói jelleg megvalósulásáról a 

hatósági munka tükrében. 



 

 

 

 

Harmadik napirendi pontként dr. Ugodi Andrea, a Szekszárdi Járási Hivatal vezetője tartott 

előadást a Szekszárdi Járási Hivatal működéséről a megváltozott szervezeti felépítés és 

hatáskörök tekintetében az elmúlt félév tapasztalatai vonatkozásában.  

 

Jogi és Humánpolitikai Főosztály 

 

 

A Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya és a járási hivatalok 

népegészségügyi osztályai a vonatkozó jogszabályi előírások, és a kapcsolódó kiemelt munkatervi 

feladatoknak megfelelően a nyári szezonban fokozott figyelemmel ellenőrzi a természetes 

fürdővizeket és medencés fürdőket. A jogszabályi előírásokon túl az elmúlt évek tapasztalatai 

alapján is szükségesnek látszik a rendszeres és váratlan ellenőrzés a fürdőzők egészségének 

védelme érdekében. Az ellenőrzések minden esetben kiegészülnek laboratóriumi vízminőség 

vizsgálatokkal. 



 

 

 

Természetes fürdővizek: 

Tolna megyében 2017-ben változatlanul két víztesten – Fadd-Dombori Holt-Duna ágon, valamint 

Szálkán a víztározó tóban – jelölt ki a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal 

Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztálya természetes fürdőhelyet. Az egyes strandok 

jellemző vízminősége az eddigi vízminőségi vizsgálatok alapján az alábbiak szerint alakult: 

Fadd-Dombori II. strand (központi, volt fizetős strand) 

Nyitáshoz szükséges vízmintavétel ideje:   2017. 05. 30. - minősége megfelelő 

Fürdési idényben végzett vízvizsgálat:    2017. 06. 20. - minősége kiváló 

Fadd-Dombori I. strand (régi szabad strand) 

Nyitáshoz szükséges vízmintavétel ideje:   2017. 05. 30. - minősége megfelelő 

Fürdési idényben végzett vízvizsgálat:    2017. 06. 20. - minősége kiváló 

Fadd-Dombori Tábor strand 

Nyitáshoz szükséges vízmintavétel ideje:   2017. 05. 30. - minősége kiváló 

Fürdési idényben végzett vízvizsgálat:    2017. 06. 20. - minősége megfelelő 

A 2017. évi első vizsgálatok alapján a holtág vize mindegyik strandon fürdésre alkalmas. A 

helyszíni közegészségügyi ellenőrzések szerint a fürdővíz környezetében a közegészségügyi 

feltételek biztosítottak. A holtág vize 2013-2016. évi és a 2017. évi vizsgálatok eredményei alapján 

„megfelelő” minősítésű. 

 

 
 

Szálka Szabadidő Központ strand: 

Nyitáshoz szükséges vízmintavétel ideje:   2017. 05. 30. - minősége kiváló 

Fürdési idényben végzett vízvizsgálat:    2017. 06. 20. - minősége kiváló 

A tó vize 2013-2016. évi és a 2017. évi vizsgálatok eredményei alapján „kiváló” minősítésű. 

A kijelölt természetes fürdővizek esetében fürdés korlátozására nem került sor az elmúlt években, 

ugyanakkor megfigyelhető a szezon vége felé a vízminőség romlása – elsősorban a mikrobiológiai 

szennyezés jelző baktériumok száma növekszik a megfelelő, ill. a kiváló kategórián belül. A 

hőségnapokat követően, továbbá augusztusban jellemző a vizek erőteljes algásodása, ami az 

érzékenyebbeknél bőrkiütést, allergiás reakciót okozhat. 



 

 

Éppen ezért a természetes vizek esetében különösen fontos a fürdés, úszás utáni alapos 

tisztálkodás. A fürdővizek jó állapotának megőrzése érdekében a vízbe menetel előtt a napolajat, 

naptejet távolítsuk el testünkről.  

 

Medencés fürdők: 

A nyári hónapokban kiemelten ellenőrizzük a szezonálisan üzemelő medencés fürdőket – vagyis a 

strandokat. A strandok nyitását megelőzően helyszíni szemlén ellenőrizzük, hogy minden feltétel 

adott-e a megfelelő üzemeléshez. Ezen elsősorban azt kell érteni, hogy a medencék burkolata 

tiszta és ép, a vízforgató berendezések működnek, a strand pihenő területe tiszta és rendezett, az 

öltözők, zuhanyzók, illemhelyek megfelelő számban és állapotban rendelkezésre állnak. A szezon 

folyamán a járási osztályok munkatársai és a megyei főosztály is ellenőrzi működés közben a 

fürdőket, ekkor történnek hatósági vízmintavételek is. 

Tapasztalataink szerint az újonnan – az elmúlt néhány évben - létesült fürdőkben a nyitás utáni 

időszakban a hatóságnak több problémája akadt a működtetésben nem jártas, nem elég gondos 

üzemeltetőkkel. Az ilyen okok miatt indított hatósági eljárások száma, illetve kiszabott 

egészségügyi bírságok mértéke csökkent, de még mindig találkozunk nem megfelelő üzemeltetői 

hozzáállással. 

A fürdők környezetét évről évre kellemesebbé, kulturáltabbá teszik a fürdőzők igényeinek 

kielégítése céljából.  

Az elmúlt években fürdővíz okozta megbetegedés nem jutott tudomásunkra, a közegészségügyi – 

járványügyi megelőző munkánkat segíti, ha a fürdő vendégek az illetékes járási hivatal felé jelzik 

az általuk tapasztalt higiénés hiányosságokat. 

2017-ben a fürdők üzemeltetőivel szemben szankciót még nem kellett alkalmazni, azonban már 

több intézkedés történt a helyszíni szemlék, illetve laboratóriumi vízvizsgálatok eredménye alapján 

medencés fürdők esetében. Az intézkedés során egyes medencék működésének időszakos 

felfüggesztésére, rendkívüli karbantartásra, mosására és fertőtlenítésére adott az illetékes 

népegészségügyi osztály utasítást. Ezek végrehajtása az üzemeltetőnek jelentős többletköltséget 

és túlmunkát jelent, de mindez a fürdőzők egészségének védelme érdekében történik. Nem 

érdemes tehát bosszankodni azért, ha a strandon egy-egy medence nem üzemel, vagy nincs 

feltöltve vízzel, mert nagy valószínűséggel ekkor végzik az elrendelt feladatokat. 

A kánikulai napokon előfordul, hogy egyes strandokra több vendéget engednek be a megengedett 

létszámnál, melyet a hatóság nem tud folyamatosan figyelni és ilyenkor vagy túlklórozzák a vizet, 

vagy a vízben jelentősen elszaporodnak a baktériumok. Mindkettő egészségügyi kockázati 

tényező. 

Legnagyobb közegészségügyi kockázata az ún. töltő-ürítő rendszerű, gyógyvizet tartalmazó 

medencéknek van. Mivel ezek a vizek általában hagyományos módon nem fertőtleníthetőek a 

gyógyhatás megőrzése miatt, már a fürdő nyitása utáni néhány órában jelentősen megnövekedhet 

a baktériumok száma a medence vízben. Azonban a gyógymedencék használatára vonatkozó 

alapvető szabályok betartásával az esetleges egészségügyi kockázatok jelentősen 

csökkenthetőek: 

 

 A gyógyvizes medencébe lépés előtt, majd fürdés után is szükséges az alapos zuhanyzás, 

szappanos mosakodás; 



 

 

 A gyógymedencében úszni, víz alá merülni, a vízből kortyolni nem ajánlatos. 15-20 perc 

kellemes üldögélés a gyógyvízben bőven elegendő mindenki számára; 

 Kisgyermekek, főként 6 év alattiak számára a gyógyvizek kifejezetten kockázatosak 

nemcsak a fertőzési kockázat, hanem a magas hőmérséklet miatt is! 

 Nyílt sebbel, lázasan, bármilyen fertőzéssel a gyógymedencébe menni TILOS!  

 

A strandok, fürdők általános tisztasága általában megfelelő. Inkább az üzemeltetők részéről 

gyakori panasz, hogy a vendégek egy része nem elég körültekintően használja a zuhanyzókat, 

illemhelyeket –a többi vendégnek bosszúságot, az üzemeltetőnek nemritkán jelentős anyagi kárt 

okozva. 

 

Népegészségügyi Főosztály 

 

 

Az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő minisztériumi 

háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásról, valamint egyes közfeladatok 

átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése alapján az Országos 

Tisztifőorvosi Hivatal (OTH) 2017. március 31-én jogutódlással megszűnt. Az OTH általános 

jogutódja – bizonyos feladatok kivételével – az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A Minisztérium 

egy helyettes államtitkársággal bővült, az Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Helyettes 

Államtitkársággal, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 33/2014. (IX. 16.) EMMI utasításnak megfelelően. 

 

Az OTH, az európai uniós projektjei megvalósításával és az e feladatok menedzsmentjével 

kapcsolatos feladatai, továbbá a munkaegészségügyi feladatai tekintetében jogutód az Országos 

Közegészségügyi Intézet. Ezek alól kivételek a stratégiai és módszertani jellegű 

munkaegészségügyi feladatok. 

 

Az OTH praxisprogramokkal kapcsolatos feladatai tekintetében az Állami Egészségügyi Ellátó 

Központ a jogutód. 

 

Az OTH-nak a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal 

népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről 

szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendeletben megjelölt feladat-és hatáskörei, valamint az azokhoz 

kapcsolódó jogviszonyai tekintetében a közfeladatok zömében átvevője a BFKH (Budapest 

Főváros Kormányhivatala), illetve néhány ügytípusban a megyei kormányhivatalok.  



 

 

Az Országos Epidemiológiai Központ (OEK) 2017. március 31. napjával szintén megszűnt. 

Általános jogutódja az Országos Közegészségügyi Intézet. Az OEK stratégiai és módszertani 

feladatai tekintetében az Emberi Erőforrások Minisztériuma lett a jogutód. 

 

A fővárosi és megyei kormányhivatal, illetve a járási hivatalok népegészségügyi szakmai 

irányítását az egészségügyért felelős miniszter gyakorolja, a szükséges döntések szakmai 

előkészítésében az országos tisztifőorvos, helyettes államtitkárként működik közre. 

 

A népegészségügyi feladatkörbe tartozó közigazgatási hatósági ügyekben az elsőfokú eljárás - ha 

jogszabály eltérően nem rendelkezik, - a járási hivatal hatáskörébe tartozik. A másodfokú eljárás - 

ha első fokon a járási hivatal járt el, a kormányhivatal, - ha első fokon a kormányhivatal vagy – ha 

jogszabály eltérően nem rendelkezik – országos intézet járt el, és törvény az elsőfokú döntéssel 

szemben fellebbezés benyújtását lehetővé teszi, az országos tisztifőorvos hatásköre. 

 

A fent ismertetettek alapján népegészségügyet érintő eljárás esetén célszerű a területileg illetékes 

járási hivatal népegészségügyi osztályán érdeklődni a szükséges teendőkről. 

 

Népegészségügyi Főosztály 

 

 

 

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi/megyei 

kormányhivatalok és a járási hivatalok foglalkoztatási osztályainak közreműködésével 2017-ben is 

elindítja a „Nyári diákmunka” elnevezésű központi munkaerő-piaci programot. 

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

szerzés biztosítása és a fiatalkori inaktivitás megelőzése.  

 

A program célcsoportjába azok a fiatalok tartoznak, akik: 

 

 nappali tagozaton tanulnak, 

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

azonban még nem múltak el 25 évesek, 

 közvetítést kérőként kérték nyilvántartásba vételüket, 

 foglalkoztatásra irányuló vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek. 

 

 



 

 

A 2017. június 19-én induló programban a foglalkoztatást biztosító - és így támogatható - 

munkáltató a területi, települési önkormányzat, illetve annak önkormányzati alaptevékenységet 

végző intézménye lehet. 

A program keretében legfeljebb 2 hónap időtartamra (2017. július 1. - 2017. augusztus 31.), 

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

munkabérként a szakképzettséget igénylő munkakör esetében 120.750 Ft/fő/hó, szakképzettséget 

nem igénylő munkakör esetében pedig 95.625 Ft/fő/hó összeg adható, amely összegen felül kerül 

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

foglalkoztatás esetén a támogatási összeg arányosan csökken. 

A foglalkoztatónak a tervezett foglalkoztatás kezdetét megelőzően a területileg illetékes járási 

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

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

tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán nyilvántartásba vetesse 

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

iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonáskor kiadott iskolalátogatási igazolásával kell - 

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

érdekében, hogy a programba vonásának előfeltételét jelentő regisztrációja megtörténhessen. Ezt 

követően a foglalkoztatási osztály a beérkezett munkaerőigények alapján az esélyegyenlőségi 

szempontok figyelembevételével munkaközvetítést végez a legoptimálisabb elhelyezés érdekében. 

A támogatás kizárólag a járási hivatal foglalkoztatási osztálya által a munkaerőigényre közvetített 

diák foglalkoztatásához nyújtható, vissza nem térítendő formában, amely a tárgyhót követően 

benyújtott elszámolási dokumentumok alapján utólag kerül kifizetésre. 

 

A program keretében nyújtott támogatások forrását a Nemzetgazdasági Minisztérium biztosítja a 

Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprész 2017. évi központi kerete terhére. 

 

A programmal kapcsolatos bővebb tájékoztatás a területileg illetékes állami foglalkoztatási 

szervként eljáró járási hivatal foglalkoztatási osztályán érhető el. 

 
Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály 



 

 

 

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium a munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez 

nyújtható támogatásról szóló 23/2017. (II. 3.) Kormányrendelet alapján pályázatot hirdet helyi 

önkormányzatok, valamint önkormányzati társulások részére munkásszállás építésére vagy 

munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújítására fordítható támogatás nyújtására. A 

program forrásául a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprészéből 9 milliárd forint 

került elkülönítésre. 

A pályázat célja a munkaerő mobilitásának elősegítése, mivel Magyarországon a lakosság 

mobilitása alacsony. A munkaerő mobilitását gátló, leggyakrabban felmerülő tényező a lakhatási 

nehézség, ezért a munkaerő mobilitásának fokozása érdekében kormányzati szerepvállalás 

keretében nyílik lehetőség a munkavállalók tartós elhelyezésére szolgáló szálláshelyek építésére. 

Támogatás iránti kérelem munkásszállás építéséhez vagy munkásszállás céljából igénybe 

vehető ingatlan felújításához nyújtható be. Munkásszállás alatt a támogatott tulajdonát képező 

olyan szálláshely értendő, amely lakóhelyiségenként legalább egy, a - támogatottal szerződési 

jogviszonyban álló - munkaadóval munkaviszonyban lévő olyan magánszemély elhelyezésére 

szolgál, akinek nincs lakóhelye azon a településen, ahol a munkahelye van. Támogatás minimum 

80 munkavállaló elszállásolására alkalmas munkásszállás kialakításához nyújtható. 

 

A támogatásra való jogosultság részletes feltételeit a Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése az 

alábbiak szerint határozza meg: 

2. § (2) A támogatás annak a helyi önkormányzatnak, valamint önkormányzati társulásnak 

nyújtható, amely 

a) a munkásszállás építéséhez, felújításához nyújtott támogatás iránti kérelmét a beruházás 

megkezdése előtt benyújtja, 

b) a beruházási költségek legalább 40 százalékát saját forrásból biztosítja, 

c) rendelkezik a kötelezettségek teljesítését elősegítő anyagi biztosítékkal, 

d) az építendő munkásszállás terveivel rendelkezik, és a munkásszállás azokból megállapíthatóan 

megfelel a jogszabályban meghatározott feltételeknek, 

e) kötelezettséget vállal arra, hogy 

ea) a támogatási igényben megjelölt összegnél kevesebb támogatás megállapítása esetén a 

megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetét pótolja, vagy a beruházás 

megvalósítására vonatkozó tervét a rendelkezésre álló összegek figyelembevételével átdolgozza, 

eb) a beruházást a támogatási igény benyújtását követően, de legkésőbb a hatósági szerződés 

megkötését követő 3 hónapon belül megkezdi, 

ec) a beruházást meglévő ingatlan felújítása esetén, annak megkezdésétől számított egy éven 

belül, új munkásszállás építése esetén két éven belül befejezi, 



 

 

ed) szerződést köt a munkaadóval annak érdekében, hogy a munkaadó a támogatással létrehozott 

munkásszállásban szállásolja el a mobilitási problémákkal érintett munkavállalóit, 

f) vállalja, hogy a munkásszállás működtetése céljából legalább 4 fő álláskeresőt alkalmaz. 

A támogatás részben vagy egészben visszatérítendő vagy vissza nem térítendő formában 

nyújtható. Visszatérítendő, illetve részben visszatérítendő, vagy vissza nem térítendő 

támogatás nyújtható új ingatlan építéséhez, vagy meglévő ingatlan felújításához szükséges 

építési költségekhez, illetve a beruházás célját szolgáló új tárgyi eszközök beszerzéséhez.  Vissza 

nem térítendő támogatás nyújtható az új ingatlan építéséhez, vagy meglévő ingatlan 

felújításához szükséges építési költségek tekintetében. Visszatérítendő támogatás nyújtható a 

beruházás célját szolgáló új tárgyi eszközök beszerzéséhez. 

A központi munkaerő-piaci programot a Nemzetgazdasági Minisztérium koordinálása mellett az 

állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok valósítják meg.  

A program keretében a kérelmek 2017. szeptember 30-ig nyújthatók be a helyi önkormányzat, 

vagy önkormányzati társulás székhelye szerint illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatalhoz. 

A támogatás odaítéléséről a nemzetgazdasági miniszter dönt. 

 

A támogatás nyújtásának részletes feltételeit tartalmazó program útmutató, a pályázat 

elkészítéséhez szükséges információk, valamint a kötelezően kitöltendő, a pályázattal benyújtandó 

dokumentumok letölthetők a Tolna Megyei Kormányhivatal http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna  

honlapjáról. 

 

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető a Tolna Megyei Kormányhivatal 

Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályán személyesen (7100 Szekszárd, Szent István 

tér 11-13. 234-es iroda) vagy telefonon a 74/505-680-as telefonszámon. 

 

Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály 

 

 

 

Magyarország minden településének a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (a 

továbbiakban: Tktv.) 16. § (2) bekezdése szerint 2017. október 1-ig meg kell alkotnia a 

településképi rendeletét, és – a Tktv. 4. § (1) bekezdése értelmében – annak szakmai 

megalapozásaként a Településképi Arculati Kézikönyvét.  

 

A Településképi Arculati Kézikönyv készítéséhez kapcsolódó forrás biztosítását tartalmazó, 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény módosításáról szóló 

T/15427 számú törvényjavaslatot 2017. június 15-én elfogadta az Országgyűlés. 



 

 

 

A törvényjavaslat a településképi arculati kézikönyv elkészítésének támogatására összesen 2,773 

milliárd forintot – településenként 1.000.000,- forintot - irányoz elő a helyi önkormányzatok 

működésének általános támogatása keretében. A támogatás a 10 000 lakos alatti, 32.000,- 

forint egy lakosra jutó adóerő-képességet el nem érő települési önkormányzatokat illeti meg Tktv. 

szerinti Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésével kapcsolatban felmerülő kiadások 

teljesítéséhez. A támogatás folyósítása egy összegben, augusztus hónap végén a nettó 

finanszírozás keretében történik. 

 

Tekintettel a közeli határidőre, célszerű mielőbb megkezdeni a Kézikönyv és a Településképi 

rendelet készítését, amelynek első lépése a partnerségi önkormányzati rendelet megalkotása. A 

munka elősegítése érdekében az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság elkészítette a 

„minta partnerségi rendeletet” –et, amelyet hamarosan közzétesz. 

 

A kézikönyvek egyeztetése a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkársága 

megbízásából a Lechner Tudásközpont által üzemeltetett digitális egyeztetési felületen történik 

http://tak.lechnerkozpont.hu. 

 

Amennyiben a kézikönyv kidolgozása során bármilyen kérdése merül fel, kérjük, forduljon a 

Miniszterelnökséghez a telepulesugy@me.gov.hu címre írt levéllel, vagy a Tolna Megyei 

Kormányhivatal állami főépítészéhez, Kadlicskó Krisztiánhoz: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-

13., tel: 74/501-279; email: kadlicsko.krisztian@tolna.gov.hu. 

 

Állami Főépítész 

 
 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése 

értelmében a földhasználó, földtulajdonos köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a 

parlagfű virágbimbó kialakulását megakadályozni és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig 

folyamatosan fenntartani. 

 

E határidő után a védekezések ellenőrzését, illetve a fertőzött területek felmérését külterületen a 

Járási Hivatalok Földhivatali Osztályainak mezőgazdászai végzik. A parlagfűvel fertőzött területek 

ismeretében a területileg illetékes Kormányhivatal Járási Hivatalának Növény- és Talajvédelmi 

Osztályai (belterület esetén a települési önkormányzat jegyzője) a kötelezettség elmulasztása 

esetén elrendelik a közérdekű védekezést, mely azonnal végrehajtandó. 

 

http://tak.lechnerkozpont.hu/
mailto:telepulesugy@me.gov.hu
mailto:kadlicsko.krisztian@tolna.gov.hu


 

 

Ha a parlagfű elleni közérdekű védekezést a 

kultúrnövény károsodása nélkül nem lehet 

elvégezni, a parlagfű elleni közérdekű 

védekezést abban az esetben rendelik el, ha 

az adott területen a kultúrnövény tőszáma nem 

éri el az agronómiailag indokolt tőszám 50 %-át 

és a parlagfűvel való felületi borítottság a 30 %-

ot meghaladja. A parlagfű elleni közérdekű 

védekezés során az érintett kultúrában okozott 

károkért a földhasználó kártalanításra nem 

tarthat igényt. 

 

A közérdekű védekezések teljes költségét a földhasználó, földtulajdonos köteles megtéríteni. 

 

A közérdekű védekezés elrendelése mellett a növényvédelmi hatóság növényvédelmi bírságot 

szab ki azzal szemben, aki a károsító elleni védekezési kötelezettségét elmulasztja. A bírság 

mértéke a károsítóval fertőzött terület méretétől függően 15.000 – 5.000.000. Ft.  

 

A bírságok, valamint az eljárási költségek meg nem fizetésük esetén adók módjára kerülnek 

behajtásra! 

 

Szekszárdi Járási Hivatal 

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

 

 

Az idei évben Tolna megye területén a növényvédelmi hatóság kiemelt figyelmet fordít az amerikai 

szőlőkabóca megfigyelésére. A három környező megyében már laboratóriumi vizsgálatok során 

kimutatták a szőlő veszélyes betegségét: a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó Candidatus 

Phytoplasma vitis betegséget, melyet az amerikai szőlőkabóca terjeszt. A növényvédelmi hatóság 

Bonyhád, Tamási, Hőgyész, Aparhant, Bátaszék, Szekszárd, Paks, Lengyel és Várdomb 

térségében figyel folyamatosan 19 pontot, ahol heti gyakorisággal ellenőrzi a károsító fejlődési 

alakját és a fertőzés mértékét. 

A TM KH Szekszárdi Járási Hivatala AKFO Növény- és Talajvédelmi Osztálya által végzett 

felderítés alapján a megyében több helyen megjelent a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó 

Candidatus Phytoplasma vitis (más néven Grapevine flavescence dorée, FD) fitoplazma vektora 



 

 

az amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus titanus) L3-as fokozatú lárvája. Hazánkban az amerikai 

szőlőkabócát 2006-ban, míg a FD betegséget 2013-ban észlelték először. Megyénkben a 

betegséget még nem mutatták ki a laboratóriumi vizsgálatok. A rendkívül veszélyes FD terjedése 

megakadályozható az amerikai szőlőkabóca elleni eredményes védekezéssel. Erre leg-

alkalmasabb időszak, amikor a lárvák elérték a harmadik, negyedik fejlődési fokozatot (L3-

L4). Ez általában a szőlő virágzása idejére vagy közvetlenül a virágzás utáni időszakra esik. Ebben 

az időszakban a szőlőperonoszpóra és a szőlőlisztharmat ellen is célszerű védekezni. Az online 

elérhető károsító monitoring rendszerben térképi felületen nyomon követhető az egyes lárva 

fokozatok észlelésének helyei, amely alapján a védekezések ütemezhetőek.  

 

A rendszer megtalálható: 

https://karositomonitoring.nebih.gov.hu/Terkepek/AmerikaiSzolokabocaMap.aspx 

 

Azokban a termő ültetvényekben, amelyekben az előző tenyészidőben kimutatták az amerikai 

szőlőkabóca jelenlétét, kifejezetten ajánlott a lárvák ellen védekezni a nagyobb fertőzésveszély 

miatt.  

A szaporítóanyag előállító területeken (törzsültetvények és faiskolák) a vektor elleni védekezés 

kötelező, függetlenül attól, hogy előfordul-e a kabóca a területen vagy sem.   

A védekezésre több – a szőlőmolyok ellen is engedélyezett – rovarölő szer alkalmazható (pl. 

tiametoxam, lambda-cihalotrin, deltametrin, béta-ciflutrin, klórpirifosz-metil, klórpirifosz stb. 

hatóanyagú permetező szerek).  Minden esetben nézzük át az engedélyokirat előírásait, mert ezek 

bizonyos korlátozásokat írhatnak elő az egyes készítmények alkalmazásakor. Legfőképpen a 

méhek védelmére figyeljünk. Egyes készítmények csak méhkímélő technológiával juttathatók ki. 

Méhekre mérsékelten veszélyes vagy mérsékelten kockázatos minősítésű növényvédő szer 

kijuttatása – amennyiben ezt a növényvédő szer engedélyokirata lehetővé teszi – kizárólag a házi 

méhek napi aktív repülésének befejezését követően, legkorábban a csillagászati naplemente 

előtt egy órával kezdhető meg és legkésőbb 23 óráig tarthat (méhkímélő technológia). 

 

Fordítsunk figyelmet a készítmények rotációban történő használatára! A hatékony szereket 

egymás után váltva alkalmazzuk! 

Az amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus titanus) Észak-Amerikából származó egynemzedékes 

kártevő. Fő tápnövénye a szőlő, amelynek a levélfonákán szívogat. Az amerikai szőlőkabóca tojás 

alakban, a tőke kétéves részén, a foszló kéreg alatt telel át. A lárvák kelése időjárástól függően 

elhúzódó, május közepétől egészen július első dekádjáig 

tarthat. Öt lárvastádium után az imágók az időjárás 

függvényében július elejétől–közepétől jelennek meg és 

egészen szeptember végéig, október elejéig, illetve a 

fagyokig megfigyelhetőek. A rajzáscsúcs időjárástól 

függően július vége–augusztus közepe közötti időszakra 

esik. Jelentős gazdasági kárt közvetett módon a karantén 

fitoplazma terjesztésével okoz. Fertőzött növény-

állományban a fiatal, L1-L2-es lárvák táplálkozásuk során 

már képesek felvenni a fitoplazmát. Az egyedek 

https://karositomonitoring.nebih.gov.hu/Terkepek/AmerikaiSzolokabocaMap.aspx


 

 

fertőzőképessége kb. 4-5 hét múlva alakul ki, bármilyen fejlődési stádiumban vannak is, és egész 

életük során fertőzőképesek maradnak.  

 

Megyénk még mentes a fitoplazma betegségtől, de a jellegzetes tüneteket bemutatjuk: 

 

 

 

 



 

 

A kórokozóval, az amerikai szőlőkabócával valamint a védekezéssel kapcsolatos információk 

elérhetők a NÉBIH alábbi honlapján: 

https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig/szakteruletek/nov_eg

/neukarositok/neu_karositok_fd.html 

 

Nagyon fontos tudatosítani a szőlőtermesztők között, hogy a Borvidéken a károsító elleni 

védekezési program alapköve, hogy a termelők védekezzenek az amerikai szőlőkabóca ellen. 

 

 
 

Az amerikai szőlőkabóca mellett egyre több termelőnél előfordulnak a borvidéken az amerikai 

lepkekabóca által okozott tünetek. Feltűnő ismertető jele az időnként igen nagy mennyiségű fehér, 

vattaszerű viaszváladék, melynek védelmében a lárvák és nimfák fejlődnek. Ezt a fehér váladékot 

már május végétől gyakran láthatjuk a tápnövényei levelén, szárán. A kifejlett lepkekabócák (5-8 

mm nagyságúak) júliustól már megfigyelhetők, repülni is képesek, így könnyen és gyorsan 

terjednek. Tojásai a fás szárú tápnövények kérgén vészelik át a telet. Háztetőszerűen összecsukott 

szürkésfehér, viaszporral borított, ezüstös szárnyai és sárga szemei könnyen felismerhetővé 

teszik. A növényeken pattanva közlekedik. 

 

https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig/szakteruletek/nov_eg/neukarositok/neu_karositok_fd.html
https://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig/szakteruletek/nov_eg/neukarositok/neu_karositok_fd.html


 

 

 
 

Amerikai lepkekabóca 
  

A növények levélfonákán, sarjhajtásokon végzett szívogatás következtében ragacsos mézharmatot 

ürít, melyen fekete korompenész telepszik meg. Leggyakrabban károsított növényfajok a fafélék, 

de közel 100 tápnövénye között gyümölcsfák és a szőlő is szerepelnek. Védekezési lehetőségként 

az olajos készítményekkel történő, tél végi lemosó permetezés gyéríti az áttelelő tojásokat. A már 

kifejlett állat ellen lehet kontakt hatású, de célszerűbb felszívódó szereket használni, vagy 

kombinálni a kettőt, a kezeléseket pedig ismételni is szükséges. A felszívódóak közül a tiametoxam 

hatóanyag (Actara SC) kiemelkedően hatékony ezen kabócafaj minden fejlődési alakja ellen is. 

   

Emlékeztetőül újra közöljük a szőlőkabóca elleni védekezéshez a vissza nem térítendő támogatás 

feltételeit: 

 

 



 

 

 
 
 

Most aktuális teendő a védekezések július 31-ig való elvégzése. Majd augusztus 15-ig a 

támogatási kérelem leadása a TMKH Szekszárdi Járási Hivatala AKFO Növény- és Talajvédelmi 

Osztályának (7100 Szekszárd, Keselyűsi út 7., Telefon: 74/528-030, e-mail: 

novenytalaj@tolna.gov.hu.) 

 

Szekszárdi Járási Hivatal 

Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály 

 

 

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 61. § (5) bekezdésének 

változása miatt, 2017. július 1. napját követően, a 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 kormányhivatalnál történt regisztrációt követően, kizárólagosan elektronikus úton 

nyújthatja be. 

Az elektronikus úton történő igénybejelentéshez egyrészt rendelkeznie kell a foglalkoztatónak 

(képviselőjének, meghatalmazottjának) Ügyfélkapus hozzáféréssel, másrészt az elektronikus 

ügyintézéshez szükséges egy külön regisztráció is az egészségbiztosítónál. 

https://www.opten.hu/optijus/lawtext/1269?tcompare=2017.7.1.&tvalid=2017.7.1.&tkertip=4&tsearch=elektronikus*&page_to=1#ws6_0


 

 

A regisztrációhoz szükséges „Regisztrációs lap elektronikus ügyintézés keretében történő 

ügyintézéshez” formanyomtatvány, illetve a kitöltési útmutató letölthető a Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelő honlapjáról, a http://www.neak.gov.hu/nyomtatvanytar címről. 

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 

 

Az ügyfelek igény-érvényesítésének, pénzbeli ellátásának biztosítása érdekében kérem, 

hogy a regisztrációt mielőbb kezdeményezni szíveskedjen! 

 

Szekszárdi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály 

 

 

Munkavédelem 

 

A munkavédelmi hatóság 2017. május 1. és 2017. június 30. közötti időszakban folytatta le az 

építőipari tevékenységek munkavédelmi célvizsgálatát, aminek keretein belül 50 munkáltatót vont 

ellenőrzés alá, 229 fő munkavállalót érintően. Az ellenőrzés alá vont valamennyi munkáltató – 

különböző mértékben – szabálytalanságokkal érintett volt.  

A legjellemzőbb szabálytalanságok a leesés elleni védelem hiánya, a villamos berendezésekkel 

kapcsolatos biztonsági követelmények be nem tartása, illetve az egyéni védőeszközökkel 

kapcsolatos szabálytalanságok. 

Kiemelendő, hogy a célvizsgálat során ellenőrzés alá vont bontási munkaterületek esetében több 

azonnali intézkedés meghozatalára is szükség volt és bírság kiszabására is sor került. 

 

http://www.neak.gov.hu/nyomtatvanytar
mailto:tarsadalombiztositas@tolna.gov.hu


 

 

A leesés elleni védelem hiánya 

 

Az épületek homlokzataira nyíló szabadba vezető falnyílásoknál a leesés elleni védelem 

biztonságot nyújtó berendezéssel történő teljes körű biztosítása rendszerint elmaradt. Esetenként 

előfordult, hogy a falnyílásoknál egysoros védőkorlátot helyeztek el. Olyan esettel is találkoztak 

kollégáink, hogy a védelmet a munkavállalók távolították el, mert a falnyílást anyagfogadás céljára 

használták, azonban a leesés elleni védelem biztosítására ezekben az esetekben egyéni 

védőeszköz nem, vagy nem teljes körűen állt csak a rendelkezésükre (pl. csak biztonsági 

hevederzet volt). Megfelelő kikötési pontok hiányában viszont a leesés ellen védelmet nyújtó 

egyéni védőeszközök használatára sem lett volna lehetőség. Továbbra is gyakori szabálytalanság, 

hogy az elkészült korlátelemek rögzítése és ennek következtében teherbírása nem megfelelő. A 

korlátelemeket acélhuzallal vagy szegezéssel rögzítik, esetleg a függőleges helyzetű deszkákhoz 

szegezett vízszintes korlátelemeket egyszerűen nekitámasztják a szintkülönbséget határoló 

épületszerkezetnek. 

Födémnyílások lefedésére gyakran nem megfelelő teherbírású (pl. faforgács) elemeket használtak. 

A födémnyílásokra leesés elleni védelem céljából elhelyezett elemek elmozdulás elleni biztosítása 

szinte minden esetben elmaradt, ennek következtében gyakran tapasztaltuk, hogy azok eredeti 

helyzetükből elmozdultak, funkciójukat már nem töltötték be. Födémnyílások lefedésére a 

leggyakrabban a munkáltatók a különböző födémzsaluzati rendszerek zsaluhéjának tábláit 

használták (függetlenül a nyílások méretétől), amelyekre nem akarták a zsalutáblák elmozdulását 

megakadályozó hevedereket felszegelni. A nagyobb méretű födémáttörések (pl. lépcsőházi 

födémáttörés) esetében rendszerint védőkorlát elhelyezésével biztosított volt a leesés elleni 

védelem. 

 

A hídszerűen kiképzett átjárók, feljárók és a lépcsők esetében a védőkorlát gyakran hiányzik illetve 

nem megfelelő rögzítéssel készül. Az építés alatt álló épülethez tartozó, de a kivitelezés során is 

használt lépcsők esetében a védőkorlát szinte mindig elmarad. További gyakori hiányosság, hogy 

a védőkorlát csak egysoros kialakítású, valamint megtámasztására a szükségesnél nagyobb 

támaszközökkel kerül sor. 

 

Villamos berendezésekkel kapcsolatos biztonsági követelmények  

 

Az építési munkaterületeken egyre gyakrabban tapasztalható, hogy a munkáltatók a szabvány 

előírásoknak megfelelő hajlékony kábeleket használtak, de továbbra is többször előfordul – főként 

kisebb munkáltatók esetében –, hogy a nagyobb áruházláncok által forgalmazott (narancsszínű) és 

a szabvány előírásoknak nem megfelelő kábellel rendelkező villamos hosszabbítókat használnak. 

Ezeknél a villamos vezetékeknél a fokozottabb mechanikai hatások következtében gyakoribb a 

sérülés, amit jellemzően szigetelő szalaggal szoktak javítani. További gyakori hiányosság, hogy a 

villamos vezetékek bekötésénél a köpenyszigetelés kicsúszik a szorítóbilincs alól. A vezetékek 

elhelyezése során a munkáltatók jellemzően nem fordítanak kellő figyelmet a vezetékek 

mechanikai hatás elleni védelmére. Rendszeresen előfordul, hogy közlekedési útra, betonacélra 

vagy kőzúzalékra fektetve történik az elhelyezésük. 

 



 

 

Egyéni védőeszközökkel kapcsolatos szabálytalanságok 

Védősisak biztosítása, használata 

 

A munkáltatók döntő többsége biztosított védősisakot a munkavállalók részére, azonban több 

esetben is előfordult, hogy a fejvédő sisakok a szükséges védelmi képességgel nem rendelkeztek, 

legtöbbször a gyártói tájékoztatóban megjelölt használati idő lejárta miatt. Az ellenőrzések során az 

is egyértelművé vált, hogy a munkáltatók nincsenek tudatában a használati idő jelentőségének, a 

forgalmazóktól egy vagy akár több éve gyártott sisakokat is megvásárolnak, illetve azt feltételezik, 

hogy a raktárakban történő tárolás időtartamával a sisakok használati ideje határidő nélkül 

meghosszabbítható.  

A munkavállalók több esetben is elmulasztották a részükre biztosított fejvédő sisak használatát, 

vagy csak a munkavédelmi ellenőrzést észlelve vették használatba a sisakjaikat. Utóbbi azt 

igazolja, hogy a munkavállalók tudatában vannak az egyéni védőeszköz használatával kapcsolatos 

kötelezettségüknek. Különösen a magasabb nappali hőmérséklet idején, valamint a mélyépítési 

illetve útépítési munkaterületeken volt tapasztalható a sisak használatának elmulasztása, ami azzal 

is összefügghet, hogy a munkáltatók általában a legolcsóbb sisakokat vásárolják meg, amelyek 

viszont ergonómiailag nem a legkedvezőbb kialakításúak, viselésük a munkavállalók számára 

nagyobb megterhelést jelent. 

Pozitívumként lehet megállapítani, hogy a munkáltatók a földmunkagépeket kezelő munkavállalók 

számára is biztosítottak fejvédő sisakot (és a jól láthatóságukat biztosító védőruházatot) arra az 

esetre, ha a vezetőfülkét el kell hagyniuk. 

 

Jól láthatóságot biztosító mellény 

A fő tevékenységként útépítési tevékenységek végző munkáltatók általában már az előírásoknak 

megfelelő (narancsszínű) és fényvisszaverő csíkokkal is ellátott munkaruhát biztosítanak a 

munkavállalóik részére, így esetükben a munkaruházat egyben egyéni védőeszközként is szolgál 

és egyben biztosított a használata is. Szabálytalanságokat az eseti jelleggel közforgalom 

veszélyének kitett munkaterületeken foglalkoztatott munkavállalók esetében tapasztaltunk (pl. 

közút melletti csőtörés javításakor), amikor a munkáltatók nem számolnak a közúti forgalomból 

származó veszélyekkel és elmulasztják az egyéni védőeszköz biztosítását. 

 

 



 

 

Munkaügy 

 

A munkaügyi hatóság 2017. március 20. és 2017. április 7. között célvizsgálatot folytatott le a 

foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnésével összefüggő – a munkavállalót megillető – 

igazolások kiállításával és kiadásával, valamint a munkaviszony megszűnéséhez, 

megszüntetéséhez kapcsolódó elszámolás megtörténtével kapcsolatos szabályok gyakorlati 

érvényesülésének vizsgálata érdekében. Az ellenőrzések lefolytatására 8 ágazatban (építőipar, 

vagyonvédelem, feldolgozóipar, gépipar, kereskedelem, vendéglátás, mezőgazdaság, egyéb) 

került sor. 

A célvizsgálat során a 26 ellenőrzött munkáltató 88%-ánál, 23 munkáltatónál tárt fel 

szabálytalanságot a hatóság, a 72 ellenőrzött munkavállaló 78%-a, azaz 56 fő volt 

szabálytalansággal érintett. 

A célvizsgálat során feltárt jellemző jogsértés a feketefoglalkoztatás volt, erre 12 esetben 32 fő 

munkavállalót érintően derült fény. 6 esetben a munkáltató nem a jogszabályban foglalt 

határidőben tett eleget a munkaviszony megszüntetéséhez kapcsolódó, az illetékes adóhatóság 

felé fennálló bejelentési kötelezettségének. A munkaviszony megszűnéséhez kapcsolódó 

igazolások kiadásával kapcsolatban 1 esetben, az elszámolás megtörténtével kapcsolatosan 2 

esetben történt intézkedés. A célvizsgálat során munka- és pihenőidővel, illetve ezek 

nyilvántartásával, valamint munkabérrel és védelmével kapcsolatos jogsértések is megállapításra 

kerültek. 

 

A munkaügyi hatóság 2017. június 19. és 2017. július 7. között akcióellenőrzést tartott a 

jogviszony rendezettségével kapcsolatos szabályok gyakorlati érvényesülésének vizsgálata 

érdekében. Az ellenőrzés fő célja a munkavállalók alapvető jogai érvényesülésének elősegítése, 

illetve a tisztességes jogkövető vállalkozások versenyhátrányának csökkentése volt. Az 

ellenőrzések a foglalkoztatási jogviszonyok rendezettségének vizsgálatára irányultak, különös 

tekintettel az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény szerinti munkavégzés 

esetén, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszony 

ellenőrzésére, a színlelt szerződéssel történő foglalkoztatásra, a részmunkaidőre történt 

bejelentés melletti teljes munkaidős munkavégzésre és a harmadik országbeliek engedély nélküli 

foglalkoztatására. Az ellenőrzések lefolytatására 5 ágazatban (építőipar, vagyonvédelem, 

feldolgozóipar, kereskedelem, vendéglátás) került sor. 

A célvizsgálat során ellenőrzött munkáltatók száma 32 volt, ebből a szabálytalansággal érintett 

munkáltatók száma 30 (94%). Az ellenőrzés alá vont 61 fő munkavállalók 93%-nál állapított meg 

szabálytalanságot a munkaügyi hatóság. 42 fő munkavállalót érintően került sor intézkedésre 

feketefoglalkoztatás miatt. Az akcióellenőrzés során munkaidővel, munkaidő-nyilvántartással, 

munkabér védelmével kapcsolatos szabályok megsértését is megállapította a munkaügyi hatóság. 

Összegzésként elmondható, hogy a célvizsgálat és az akcióellenőrzés elrendelése is indokolt volt, 

azok az előzetes várakozásoknak megfelelő eredménnyel, az ellenőrzött ágazatokban a korábbi 

ellenőrzések során tapasztalt tipikus jogsértések feltárásával zárultak.  

 

Szekszárdi Járási Hivatal 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

A nyilvános helyen hozzáférhető, egyidőben, több személy által használható szórakoztató 

eszközök fokozott veszélyt jelenthetnek a használó számára, amennyiben azok szerkezeti 

kialakítása, stabilitása, telepítése, üzemeltetése illetve meghibásodás esetén a javítása nem 

megfelelő. A fogyasztók biztonsága érdekében a telepített és az alkalomszerűen felállított 

mutatványos berendezések üzemeltetési körülményeit jogszabály határozza meg.  

Az előző évek vizsgálati megállapításai, valamint a túlnyomóan gyermek korcsoport alkotta 

felhasználói kör indokolta hogy 2017-ben is kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a strandokon, 

aquaparkokban lévő, valamint a fesztiválok, városi rendezvények, búcsúk környékén 

alkalomszerűen felállított mutatványos berendezéseket biztonságosan üzemeltetik-e.  

Az ellenőrzés az előírt dokumentációk meglétére, tartalmi megfelelőségének, érvényességének, és 

a berendezések kötelezően feltüntetendő jelöléseinek ellenőrzésére terjedt ki. Az ellenőrzés 

továbbá kiterjedt valamennyi, a mutatványos berendezések biztonságosságáról szóló 7/2007. (I. 

22.) GKM rendelet 1. sz. melléklete szerint az I., a II. és a III. kategóriába tartozó mutatványos 

berendezésre, (például vízicsúszda, légvár, stb.,).  A legnagyobb biztonsági kockázatú eszköz az 

I., a legkisebb kockázatú eszköz a III. veszélyességi osztályba tartozik. A besorolás függ a 

működési sebességtől, gyorsulástól, valamint attól, hogy milyen magasságban használják a 

berendezést. 

 
Néhány példa az ellenőrzött berendezésekre: 

 
 

 

Gyermek körhinta (III. veszélyességi osztály) 

 
 



 

 

 

Légvár  (III. veszélyességi osztály) 
 
 

 

5 m-nél magasabb vízicsúszda (II. veszélyességi osztály) 
 

A Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály munkatársai összesen 10 helyszínen 48 

mutatványos berendezést ellenőriztek, mely ellenőrzések során 12 eszköz (25%-os kifogásolási 

arány) nem felelt meg az üzemeltetésre vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A legtöbb hiányosság 

a III. veszélyességi osztályba sorolt berendezéseknél került megállapításra.  



 

 

 

A vonatkozó rendelet szerint az üzemeltetőnek rendelkeznie kell az első használatbavétel 

feltételéül előírt, a berendezésre műszaki vizsgálat során kiadott érvényes megfelelőségi 

tanúsítvánnyal, amelybe kötelező bevezetni hatályának lejártát is. A megfelelőségi tanúsítványt 

csak kijelölt tanúsító szervezet adhatja ki, és azt a berendezés kezelő helyiségében kell tartani.  

 

A mutatványos berendezések csak érvényes megfelelőségi tanúsítvánnyal üzemeltethetők. A 48 

ellenőrzött mutatványos berendezés közül 6 (10%) esetében nem tudta az üzemeltető bemutatni a 

tanúsítványt. A fenti hiányosságok száma az előző évhez képest nőtt, ami adódhat abból, hogy 

évről-évre megjelennek olyan új, a nyári szezonban mutatványos berendezést üzemeltető 

vállalkozások, amelyek a jogszabályi előírások megismerésének nem szentelnek kellő figyelmet 

vagy felületesen kezelik azt.  

 

A 42 érvényes tanúsítvánnyal rendelkező eszköz közül 6 (14%) esetben a dokumentumot nem a 

kezelő helyiségben, illetve kezelő helyiség hiányában, nem az üzemelés helyszínén tartották.  

A vonatkozó rendelet alapján a mutatványos berendezésen jól látható módon az alábbi adatokat 

kell feltüntetni, egy úgynevezett adattáblán: a gyártó neve és címe, a típus/modell száma, gyártási 

sorozatszám, a gyártás időpontja (év, hónap), a megfelelőségi tanúsítványt kiállító kijelölt 

szervezet neve, a megfelelőségi tanúsítvány száma, kiadásának dátuma és hatályának lejárta, a 

berendezés terhelhetősége vagy az egyszerre szállítható személyek maximális száma. 

Több éve visszatérő probléma a mutatványos berendezések ezen adattáblájának hiánya. Abban 

az esetben, ha nem állnak rendelkezésre a berendezés beazonosíthatóságához szükséges 

adattáblán feltüntetendő információk a tanúsító szervezet ezen adatok nélkül állítja ki a 

megfelelőségi tanúsítványt. Az ilyen módon üzemeltetett berendezések biztonságossága aggályos, 

hiszen nincs biztosíték arra, hogy a helyszínen bemutatott megfelelőségi tanúsítvány valóban az 

ellenőrzés alá vont berendezéshez tartozik.  

Az ellenőrzött berendezések közül 11 eszközön nem tüntették fel a gyártó nevét és címét, az 

azonosító adatot (típus- vagy modellszám), a gyártási sorozatszámot és a gyártási időt, a 

tanúsítványt kiadó nevét és a tanúsítvány számát.  

 

Pozitív tapasztalat azonban, hogy az előző évekhez képest javuló tendenciát mutat a 

terhelhetőséget jelző adat feltüntetése, amely az eszköz biztonságos használatához nyújt lényeges 

információt a felhasználók, a jelenlevő szülők számára. A terhelhetőség alapján meghatározható 

hogy a mutatványos berendezést egyszerre hány fő használhatja. Az ellenőrzések során 8 

berendezésnél nem volt feltüntetve, hogy egyszerre hány személy veheti igénybe.  

A mutatványos berendezések biztonságosságáról szóló 7/2007. (I. 22.) GKM rendelet előírja, hogy 

a tanúsító szervezet által hitelesített üzemeltetési naplóval lehet a berendezéseket működtetni. A 

visszatérő ellenőrzések eredményeként értékelhető, hogy jelentősen csökkentek az üzemeltetési 

napló kezelésével kapcsolatos hiányosságok. Összesen hat berendezéshez nem tudta a vállalkozó 

az üzemeltetési naplót bemutatni. 



 

 

Egy helyszínen vízi csúszdák esetében egy úgynevezett „összegző” megfelelőségi tanúsítványt 

mutatott be az üzemeltető. Elmondása szerint az egyik tanúsító szervezet gyakorlata az 

„összevont” dokumentálás, amit azzal magyaráz, hogy az eszközökre egy lépcsősoron lehet 

feljutni, továbbá ezen eszközöket egy csővezeték szolgálja ki vízárammal. Álláspontja szerint 

üzemszünet esetén az eszközök külön nem használhatók, így az egyedileg kiállított megfelelőségi 

tanúsítvány sem indokolt. Az „összevont tanúsítás” következménye, hogy a berendezésenként 

előírt hitelesített üzemeltetési napló kiadása elmarad, ami aggályossá teszi annak egyértelmű és 

előírásszerű vezetését.  

Eredményként értékelhető, hogy a feltárt hiányosság megszüntetéséről az érintett üzemeltető már 

az eljárás lefolytatása alatt intézkedett.  

 

A száraz és vizes játékok, mutatványos eszközök – csúszdák, hinták és légvárak – különösen 

nyáron népszerűek.  

Az állandó, telepített létesítmények, strandok és vidámparkok mellett szinte minden szabadtéri 

alkalmi rendezvényen megtalálhatóak azok mobil, telepíthető változatai.  

Fontos tisztában lenni azzal, hogy mindez veszélyes üzem, speciális előírásokkal és biztonsági 

szabályokkal.  

Ezek nélkül könnyen életveszélyes szórakozássá válhat a könnyed időtöltés.  

 

A hatóságok évről évre visszatérően ellenőrzik az állandó és az ideiglenes mutatványos 

berendezések működését, de természetesen arra nincs lehetőség, hogy a megyében minden 

egyes rendezvényen felállított berendezést megvizsgáljanak.  

 

Az ellenőrzések során az ellenőrök az önkormányzatok és a rendezők figyelmét is felhívták arra, 

hogy mielőtt szerződnek a mutatványos berendezéseket üzemeltető vállalkozásokkal győződjenek 

meg arról, hogy a biztonságos működtetést garantáló műszaki vizsgálatokat elvégeztették-e a 

mutatványos berendezésen. Lehetőség szerint az eszközök telepítése és működése előtt 

vizsgálják meg a műszaki dokumentációt, és csak akkor engedjék a használatát, ha mindent 

rendben találtak.  

 

Természetesen az estleges baleseteket száz százalékig kizárni nem lehet, de a műszaki 

dokumentáció megléte feltétele a biztonságos üzemelésnek. 

 

Szekszárdi Járási Hivatal 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

 



 

 

 
 
 

 
 
 

A Tolna Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak fogyasztóvédelmi munkatársai a Nemzeti 

Fejlesztési Miniszter által jóváhagyott 2017 évi ellenőrzési tervnek megfelelően vizsgálják 

illetékességi területükön az ártájékoztatást, áralkalmazást különösen a meghirdetett akciók és a 

kuponos értékesítések során.  

 

Az árvizsgálati ellenőrzések év elejétől év végéig tartanak. A témavizsgálat keretében a 

kormányhivatal munkatársai a megvételre kínált termékek eladási árának, egységárának, akciós 

eladási árának, akciós egységárának, illetve a különböző szolgáltatások díjának feltüntetésére 

vonatkozó jogszabályi előírások megtartását ellenőrizik. Az ellenőrzés magába foglalja a húsvéti, 

karácsonyi ünnepek szezonális termékeinek vizsgálatát is, továbbá kiterjed az árfeltüntetés 

ellenőrzésén túlmenően az üzletek általános kereskedelmi feltételeinek, valamint a kuponos 

értékesítés ellenőrzésére is. 

 

Azáltal, hogy az ellenőrzések szinte egész évben folyamatosak, a feldolgozott adatok nagyobb 

biztonsággal tükrözik a különböző területeken a valós árfeltüntetési, illetve áralkalmazási 

gyakorlatot. A januárban végrehajtott szervezeti átalakulás következtében fogyasztóvédelmi 

hatósági feladatok járási hivatali szintre való helyezésével egyre nagyobb számban sikerül a 

városoktól távoli kistelepülések kereskedelmi egységeit is ellenőrzés alá vonni, ennek megfelelően 

a rendelkezésre álló erőforrásokat kihasználva a lehető legtöbb kis településen üzemelő egységet 

igyekeztek felkeresni a járási hivatalok munkatársai.  

 

A témavizsgálat során összesen 121 kereskedelmi egység ellenőrzésére került sor, amelyek 33%-

ában, azaz összesen 40 egységben tapasztaltak valamilyen jogsértést az ellenőrzést végzők. Az 

évről évre visszatérő ellenőrzések ellenére a feltárt hiányosságok aránya még mindig magasnak 

mondható. A korábbi évekhez hasonlóan 2017-ben is az egységár feltüntetésével kapcsolatban 



 

 

tárták fel a legtöbb szabálytalanságot az ellenőrök. Amíg az eladási ár tekintetében az 

ellenőrzések 12%-ában (15 üzlet) fordult elő szabálytalanság, addig az egységár vonatkozásában 

35 üzletben állapítottak meg hiányosságot az ellenőrök (a kifogásolási arány 29%).

A fogyasztóvédelmi szakügyintézők minden vizsgálatot próbavásárlással kezdtek. A témavizsgálat 

elsődleges célja a különböző akciók és a kuponos értékesítések teljesülésének vizsgálata, ezért a 

próbavásárlás az akcióval érintett termékekből került ki, mivel ezáltal válik bizonyossá, hogy az 

aktuális kedvezmények megvalósulnak-e. A kuponos értékesítés keretében kuponként kizárólag a 

fogyasztókhoz papír alapon eljuttatott (pl. reklámújságok, pénztárnál átadott kupon, szórólap; adott 

időszakra, névre szólóan X%, vagy Y Ft kedvezményt biztosító kuponok; kereskedelmi 

egységek/szolgáltatók kuponnapjai, kuponfüzetei; havi/heti lapok kuponlapjait, kuponfüzeteit) 

kuponok beváltásával vizsgálták az ellenőrök az akciók érvényesülését. 

 

A vizsgálat ideje alatt a járási hivatalok munkatársai összesen 121 alkalommal, 1068 db terméket 

próbavásároltak, amelyből 397 db akcióval érintett termék volt. A próbavásárlások során jogsértést 

40 esetben, 132 db termékkel kapcsolatban állapítottak meg az ellenőrzést végzők. A vizsgálatok 

során egy alkalommal számoltak többet a vásárolt termékért, amellyel 130 Ft értékben okoztak 

anyagi sérelmet. A többletszámolás oka a feltüntetettnél magasabb áron történő értékesítés volt. 

Három üzletben a próbavásárlás visszaellenőrzésénél megállapították a fogyasztóvédelmi 

szakügyintézők hogy nem a ténylegesen fizetendő eladási árról tájékoztatták a fogyasztókat. Mind 

a három üzletben az akciós eladási ár maradt kinn, de már az akció ideje lejárt, így a pénztárnál a 

magasabb összeget számolták fel.  
 

 
 

Az előző években gyakori hiányosság volt a csomagolóanyag termék tömegébe történő 

belemérése. 

Pozitív javulásként értékelhető hogy az első féléves ellenőrzések során ezzel a fogyasztó részére 

anyagi hátrányt okozó rossz kereskedelmi gyakorlattal nem találkoztak a kormányhivatal 

munkatársai.



 

 

Az országos témavizsgálat keretén belül az általános kereskedelmi feltételek ellenőrzése kapcsán 

két üzletben a vásárlók könyvének szabálytalan kezelését állapították meg az ellenőrök. Három 

kiskereskedelmi egységben a joghatással járó méréshez használt mérleg hitelesítési ideje lejárt, 

valamint egy élelmiszerüzlet üzemeltetője nem tájékoztatta a fogyasztókat a nyitvatartási időről. Az 

ellenőrzések tapasztalatai alapján elmondható, hogy továbbra is a napi cikkeket értékesítők 

körében (kisebb élelmiszerüzletekben, élelmiszer-áruházláncokban, vásárcsarnokokban, piacokon, 

pékségekben, hús-hentesáru üzletekben) fordult elő a legtöbb jogsértés.  

 

A kereskedelem területén az árfeltüntetéssel kapcsolatos több éves vizsgálati tapasztalat azt 

mutatja, hogy a fogyasztók széles rétege által napi/heti gyakorisággal felkeresett egységekben 

tapasztalt kifogások előfordulásának gyakorisága alátámasztja a hatósági jelenlét szükségességét 

és rendszerességét a jövőben is a jogkövető magatartás növelése érdekében.  

 

Az ellenőrzések fontosságát igazolja továbbá az a tény, hogy jelen témavizsgálat adatai alapján 

még mindig magasnak tekinthető az eladási és egység ár feltüntetési hiányosság. A Tolna Megyei 

Kormányhivatal fogyasztóvédelmi szakügyintézői az év további részében is ellenőrzik az 

árfeltüntetési kötelezettséget előíró jogszabályi rendelkezések megtartását, kiemelt figyelmet 

fordítva az akciós értékesítésekre.  

A fogyasztók tájékoztatáshoz fűződő jogainak megfelelő biztosítása, valamint anyagi érdekeinek 

védelme érdekében a kereskedők, vállalkozók bárhol, bármikor számíthatnak hatósági jelenlétre, 

amelynek eredményeként jogkövető magatartásuk további javulását reméljük.  

 

 

 
 
 
 

Szekszárdi Járási Hivatal 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 

 



 

 

Tizenkét kormányablakban lehet adóügyeket intézni július 1-jétől, 2018 végéig összesen 

kilencvenegy kormányablakban nyílik adóügyi ügyfélszolgálat országszerte - jelentette be a 

Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) parlamenti és adóügyekért felelős államtitkára 2017. június 

30-án, Pakson.  

 

 
 

Tállai András a paksi kormányablak épületében tartott sajtótájékoztatón elmondta: 2017 második 

félévében újabb 15 helyszínen nyílik meg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ügyfélszolgálata, 

amely 2018-ban további 64 kormányablakban lesz elérhető. 

 

Az új helyszíneken az adóhatóság teljes körű ügyintézési lehetőséget biztosít - hangsúlyozta. 

Hozzátette: a NAV-ügyfélszolgálat kormányablakokba történő integrálása a jó állam programjába 

illeszkedik, amely a bürokrácia csökkentését tűzte ki célul, ezentúl az állampolgároknak kevesebb 

időt, pénzt, energiát kell fordítaniuk az adóügyek intézésére. 

 

Tállai András beszélt arról is, hogy az adóhatóság példát mutatott a bürokráciacsökkentésben: 3,8 

millió embernek készítette el az adóbevallását, és csaknem másfél millió embernek semmit nem 

kellett tennie adóbevallásával, mégis teljesítette kötelezettségét. 

 

Kovács Zoltán területi közigazgatásért felelős államtitkár emlékeztetett arra, hogy 2010-ben a 

kormány célja az ügyintézési kultúra megújítása volt; ma már 270 helyen működik kormányablak, 

ahol 1600 ügytípust lehet intézni. Ezekhez társul most 89 adóügytípus, a többi között adóazonosító 



 

 

jellel, adókártyával, igazolásokkal, a családi otthonteremtési kezdeménnyel (csok) és a családi 

adókedvezménnyel kapcsolatos ügyek intézése - tette hozzá. 

 

 
 

Tájékoztatása szerint az új NAV-ügyfélszolgálatok július 1-jével Komlón, Mohácson, Siklóson, 

Szigetváron, Csornán, Hajdúszoboszlón, Lentiben, Zalaszentgróton, Nyírbátorban, 

Tiszavasváriban és Pakson kezdik meg működésüket, Várpalotán már korábban elindult a 

szolgáltatás. 

 

Közölte: a NAV eddigi ügyfélszolgálatai továbbra is megmaradnak. A kormányablakok NAV-

ügyfélszolgálataira 4,5 milliárd forintot fordítanak, amelynek jelentős része az adótitkok biztonságát 

szolgáló rendszer kiépítését szolgálja. 

 

Az államtitkár megjegyezte: az eddigi visszajelzések szerint az emberek szívesen fordulnak a 

kormányablakokhoz, amelyeket 2016-ban országszerte 12,5 millióan kerestek fel, az ügyek több 

mint felét ezeken keresztül indították el. 

 

A Paksi Kormányablak NAV ügyfélfogadási rendje megtekinthető a Tolna Megyei Kormányhivatal 

 http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna/hirdetmenyek/tolna-megyei-kormanyhivatal-nav-

ugyfelfogadas oldalán 

vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján:  

http://nav.gov.hu/nav/igazgatosagok/tolna/ugyfelszolgalatok/customerservices_1_213478.html . 

 

MTI / Kormánymegbízotti Kabinet 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna/hirdetmenyek/tolna-megyei-kormanyhivatal-nav-ugyfelfogadas
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna/hirdetmenyek/tolna-megyei-kormanyhivatal-nav-ugyfelfogadas
http://nav.gov.hu/nav/igazgatosagok/tolna/ugyfelszolgalatok/customerservices_1_213478.html


 

 

 

 

A Kormány a családok, valamint a kis- és közepes vállalkozások terheinek további mérséklése 

érdekében ingyenessé teszi a közműcsatlakozásokat, továbbá mérsékli, vagy teljesen ingyenessé 

teszi az ide kapcsolódó eljárási díjakat és a korábbinál lényegesen gyorsabb munkára kényszeríti a 

közműveket. 

 

A lakosság terheinek csökkentésével a korábbi támogatások mellé egy újabb jelentős segítséget 

adunk a családoknak az otthonteremtéséhez, legyen szó új ingatlan építéséről vagy a meglévő 

átalakításáról, valamint megszabadítjuk a kis és közepes vállalkozásokat egy hatalmas pénzügyi 

és bürokratikus tehertől, javítva ezzel is a hazai kkv szektor versenyképességét. 

 

A 2017. évi LVII. törvény, valamint az ennek végrehajtását szolgáló 157/2017. Kormány rendelet 

rendelkezéseinek túlnyomó része 2017. július 1-jén lépett hatályba.  

 

A főbb változások a következők: 

 

1. Díjmentessé váltak a közmű-csatlakozások meghatározott fogyasztási mértékig 

 

Díjmentessé vált 

 a legfeljebb 4 köbméter/óra névleges teljesítményű fogyasztásmérő beszerelése,  

 a legfeljebb 32 Amper névleges teljesítményű fogyasztásmérő beszerelése,  

 a 32 mm átmérőjű ivóvíz vezeték és a 160 mm átmérőjű szennyvíz vezeték bekötése.  

 

Ezek a közműbekötések egy nagyobb lakás vagy átlagos méretű családi ház ellátásához, illetve 

egy átlagos méretű üzlethelyiség (pl. fodrászat, pékség) energiaigényének kielégítéséhez 

elégségesek. 

 

A díjmentesség három szektorra: a villany, gáz, víz (ivóvíz- és szennyvíz) bekötésekre vonatkozik, 

a költségmentességet nem csupán a lakosság, hanem kis- és középvállalkozások is igénybe 

vehetik. A kedvezmény nem csak új építésű ingatlanoknál, hanem a közműhálózatra való későbbi 

rácsatlakozásnál is érvényesül, azaz lakóingatlan vagy üzlethelyiség építésekor és átalakításakor 

is igénybe vehető. Nem szükséges felújítás sem a díjmentes bekötés igényléséhez. A fenti 

teljesítményig és vezetékméretig bármikor kérhető a bekötés. 

 

A gáz és árambekötéseknél elengedésre kerül a csatlakozási alapdíj, a csatlakozóvezeték díja és 

a fogyasztásmérő díja. Ezen felül gázbekötéseknél az elosztó 250 méterig a közcélú vezetéket is 

ellenérték nélkül építi ki, ami teljesen új szabály. A villanyszektorban pedig az eddigi mérték 



 

 

kétszeresére emelkedett az a vezetékhossz, amelyet az elosztó társaság ingyenesen biztosít a 

következők szerint. 

 

Ha kisfeszültségű közcélú elosztó hálózat kiépítése szükséges, akkor felhasználási helyenként 

legfeljebb egy csatlakozási pontra rendszerhasználóként 

a) szabadvezeték esetén legfeljebb 100 méter, 

b) földkábel esetén legfeljebb 50 méter 

hosszúságú közcélú vezeték díjmentes. 

 

Ha középfeszültségű hálózat kiépítése szükséges, akkor  

a) szabadvezeték esetén legfeljebb 500 méter, 

b) földkábel esetén legfeljebb 250 méter hosszúságú közcélú vezeték, valamint a 

transzformátorállomás létesítése 

díjmentes. 

 

A víziközmű szektorban a víziközmű-fejlesztési hozzájárulást a lakossági fogyasztóknak már eddig 

sem kellett fizetniük, a díjmentesség július 1-jétől a kis- és középvállalkozásokra is kiterjed. Ezen 

felül ivóvíz és szennyvíz bekötéseknél mentessé vált az igénybejelentés elbírálása, tervegyeztetés, 

adategyeztetés vagy ennek megfelelő szolgáltatás, továbbá rácsatlakozáskor a bekötési 

vízmérőóra, annak felszerelése és a nyomáspróba.  

 

2. Csökkennek a gázszektorban a különdíjas szolgáltatások költségei  

 

Ezentúl a különdíj mértékének megállapítása kizárólag a munkavégzésre ténylegesen ráfordított 

idő alapulvételével történhet, nincs átalánydíj, sem a munkához nem kapcsolódó egyéb költség. 

 

3. Az elosztó társaságok mérlegelési jogköre és hatósági feladatai csökkennek  

 

A hatósági szemlélet helyett a szolgáltatói szemléletet és hozzáállást erősíti a Kormány a 

közműcégek körében. 2017. július 1-jétől a fogyasztó jogorvoslattal fordulhat a műszaki-biztonsági 

hatósághoz, ha az elosztó elutasítja a közmű kiviteli tervét. Jogorvoslattal lehet élni továbbá akkor 

is, ha az elosztó elutasítja a terv szerint kivitelezett közmű átvételét.  

 

4. A fenti jogorvoslati eljárások díjmentessé válnak 

 

5. Radikálisan csökkennek a közmű-csatlakozásokkal kapcsolatos ügyintézési határidők 

 

Csökkentek vagy a korábbi határozatlan időhöz képest meghatározott időhöz kötöttük a közművek 

szolgáltatásait. 

 

Így például: 

A földgázelosztó a csatlakozási igény kielégítésére vonatkozó írásbeli ajánlatát 30 nap helyett 8 

napon belül köteles megtenni. Az igénykielégítés feltételeiről és lehetőségeiről szóló előzetes 



 

 

tájékoztatást 30 nap helyett 10 napon belül kell a fogyasztó részére átadni. A kivitelezés határideje 

maximálásra kerül 60 napban, erre eddig nem volt határidő. Hiánypótlási felhívást 15 nap helyett 3 

munkanapon belül lehet kiadni. 

 

Víziközmű esetén eddig nem volt határidő arra az esetre, ha a benyújtott terv nem felel meg a 

követelményeknek vagy a bekötés megvalósítására nem alkalmas, ezért a víziközmű-szolgáltató a 

terv kiegészítését vagy új terv benyújtását kérheti. Erre ezután 5 napja lesz a szolgáltatónak. A 

bekötővezeték kiépítését, fertőtlenítését, a helyszíni szemlét, a nyomáspróbát, a működőképességi 

és vízzárósági próbát, a geodéziai bemérést és a vízmérési helyen a bekötési vízmérő 

beszerelését a szolgáltató ezután a munkaárok rendelkezésre állásának bejelentését követő 30. 

napig köteles elvégezni, ezt korábban nem rendezte jogszabályi határidő.  

 

Miniszterelnökség 

 



 

 

 

 
 

A Tolna Megyei Kormányhivatal kormányablakainak elérhetőségei megtalálhatók: 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna/hirdetmenyek/tolna-megyei-kormanyhivatal-kormanyablakai 

További tájékoztatás kérhető a 10. számú Katonai és Érdekvédelmi Irodán. 

(7100 Szekszárd, Bezerédj utca 27-31., Telefon: 74/415-333) 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna/hirdetmenyek/tolna-megyei-kormanyhivatal-kormanyablakai

