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1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal hatósági
tevékenységével kapcsolatos aktuális információk

https://morfondir.ro/allattenyesztesi-es-teruletalapu-tamogatasok-2016-ban/

1.1. Előlegfizetés a Területalapú támogatáshoz kapcsolódóan
2019. október 16. napján indult a Magyar Államkincstáron (MÁK) keresztül a mezőgazdasági
termelőknek nyújtott agrártámogatások előlegfizetése, amely idén 240 milliárd forintot tesz ki.
Az év végéig a közvetlen támogatásokból mintegy 200 milliárd forintot fizetnek ki, míg a
Vidékfejlesztési program egyes terület- és állatalapú támogatásaiból 30 milliárd forint előleg
kifizetése indul. Ezen túl az egységes kérelmekhez kapcsolódóan további 12,3 milliárd
forintot kapnak a gazdák. Az előlegfizetéssel a gazdálkodóknak az őszi munkák zavartalan
elvégzéséhez nyújtanak segítséget, továbbá biztosítják a termelők pénzügyi stabilitását,
likviditását.
A Közös agrárpolitikában (Kap) évente közel 400 milliárd forint uniós forrású közvetlen
támogatásra jogosultak a termelők, ezt az összeget uniós és állami társfinanszírozásban
megvalósuló agrár- és vidékfejlesztési, valamint nemzeti és uniós piaci támogatások
egészítik ki. Így a magyar agrárium évente 600-700 milliárd forint támogatásban részesül. A
támogatási rendszeren belül mind összegben, mind pedig az érintett termelők száma alapján
a közvetlen támogatások, ezen belül is a két meghatározó területalapú támogatás - a SAPS
(egységes területalapú támogatás) és a zöldítés - a leghangsúlyosabb, azok 170 ezer
termelőt érintenek.
A közvetlen támogatásoknál a tervek szerint idén 6 százalékkal nagyobb összeget fizetnek ki
a tavalyi év azonos időszakához képest. A 2019. évi területalapú támogatás összege
várhatóan 75 ezer forint lesz hektáronként. Magyarország az időjárási viszontagságok miatt
idén is jogosult a termelőknek emelt összegű előleget fizetni, ami azt jelenti, hogy egy
minden feltételnek megfelelő gazdálkodó SAPS jogcímen 33 ezer forintra számíthat
hektáronként, és aki még a zöldítési támogatás előlegére is jogosult, az mintegy 50 ezer
forintnyi hektáronkénti kifizetést kaphat idén.
A közvetlen támogatásokat kiegészítő, nemzeti költségvetésből finanszírozott tej- és
húshasznú szarvasmarha ágazatot érintő egyes átmeneti nemzeti támogatások keretében
14,9 milliárd forinthoz jutottak hozzá a gazdálkodók.
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A gazdák határidőre benyújtották kérelmeiket. A kifizetés első hetében 50 ezer gazdaságnak
mintegy 50 milliárd forintot folyósítanak.

1.2. Tájékoztatás a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében vaddisznóban előforduló
afrikai sertéspestis betegségekkel kapcsolatban
A Földművelésügyi Értesítőben 2019. július 25én megjelent az országos főállatorvos 2/2019.
számú
határozata
(továbbiakban
OFÁ
határozat) az afrikai sertéspesti leküzdésére,
továbbá a betegség megelőzésére és korai
felismerésére vonatkozóan, amivel egyidejűleg
a 3/2018. számú országos főállatorvosi
határozat visszavonásra került.
https://orientpress.hu/cikk/2018-08-07_-nebih-europa-szerte-terjed-az-afrikai-sertespestis

2019. augusztus 28-án a Nemzeti Klasszikus Sertéspestis és Afrikai Sertéspestis Szakértői
Csoport a vaddisznókban előforduló afrikai sertéspestis járványhelyzetének megváltozása, a
megbetegedések növekvő esetszáma és bővülő területe miatt úgy határozott, hogy egész
megyénket fertőzött területté minősíti és azon belül Borsod-Abaúj-Zemplén – SzabolcsSzatmár-Bereg megyék közös szigorúan korlátozott területét (továbbiakban: SZKT) kibővíti
Poroszlóig Heves megyét is érintve.
Az új OFÁ határozat 1. melléklete Magyarország afrikai sertéspestis felszámolására
vonatkozó mentesítési terve. A mentesítési tervben előírt feladatok végrehajtása során a
járványügyi intézkedéssel érintettek kártalanításra jogosultak az alábbi szabályok szerint:
Fertőzött területen belül a szigorúan korlátozott területen alkalmazandó szabályok:
1. Vadászat: vaddisznóvadászatra sem egyedi, sem társas formában nincs
lehetőség. Az állomány gyérítése céljából elrendelt egyedi diagnosztikai célú kilövés, azaz
aktív surveillance program létezik. Vaddisznó diagnosztikai célú kilövést eredményes
járványvédelmi vadászvizsgával rendelkező vadász végezhet. Vizsga nélküli vendég- vagy
bérvadász csak járványvédelmi vadászvizsgával rendelkező vadász jelenlétében lőhet ki
vaddisznót. Kocák esetében az éves tervszámok 130%-át, egy év alatti süldők esetén azok
125%-át kell kilőni. Társas vadászatot a tájegységi fővadász hozzájárulásával egyéb
vadászható vadfajra a vaddisznó kivételével a helyi járványvédelmi központ vezetője
engedélyezhet, amit 5 munkanappal korábban írásban kell bejelentenie a vadászatra
jogosultnak, további feltétel a rendszeres mintaküldés vaddisznóból. Csoportos
diagnosztikai célú kilövés SZKT-n belül vaddisznóra nem engedélyezett, kizárólag
egyéni diagnosztikai célú kilövés!
2. Vaddisznóhullák keresése (passzív surveillance): Az SZKT-n belül az elhullott
vaddisznók bejelentésére és szervezett keresésére az aktív közreműködésre kötelezettnek a
feladat elvégzéséért óránként nettó 250 Ft állami kártalanítás jár, október 1. és április 30.
között havonta legfeljebb 30 óra után, míg május 1. és szeptember 30. között 60 óra után
kapható állami kártalanítás. Ezen felül az aktív közreműködésre kötelezettet minden általa
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megtalált és jelentett elhullott vaddisznó után nettó 23.250,- Ft állami kártalanítás illeti meg,
amennyiben a hullát a mintavételre kijelölt személy meg is találja.
3. Mintavétel elhullott vaddisznóból: A mintavétel (lép, mandula, bélfodri
nyirokcsomó, bomlásnak indult testből intakt csövescsont) végrehajtásáért elhullott
vaddisznónként nettó 10.000,- Ft állami kártalanítás illeti meg az aktív közreműködésre
kötelezettet az illetékes járási főállatorvos teljesítésigazolása alapján.
4. SZKT-n belüli diagnosztikai célú kilövés: az aktív közreműködésre
kötelezettnek a diagnosztikai célból kilőtt egyedek után nettó 5.000,- Ft állami kártalanítás
jár. Ezen felül minden szabályos mintavételért nettó 3.100,- Ft állami kártalanítás illeti meg
az aktív közreműködésre kötelezettet.
5. Mintavétel diagnosztikai célból kilőtt vaddisznóból: minden kilőtt vaddisznó
egyedből mintát (alvadásban gátolt vér és mandula) kell venni és a maradéktalanul,
helyesen kitöltött mintaazonosító lappal együtt a vadászatot követően a kijelölt mintaátadó
helyen azt le kell adni.
6. Kártalanítás kilőtt vaddisznók után: az a vadászatra jogosult, amelynek
területén a vaddisznót kilőtték, az ártalmatlanított egyedek után állami kártalanításra jogosult
az alábbiak szerint:
-malac (20 kg alatt)
25.000 Ft
-süldő (20-30 kg között)
35.000 Ft
-süldő (30-50 kg között)
50.000 Ft
-koca (50 kg fölött)
60.000 Ft
-kan (50 kg fölött)
100.000 Ft
7. SZKT-n belül kilőtt vaddisznótestek magánfogyasztása: a Helyi
Járványvédelmi Központ vezetője írásbeli kérelem alapján engedélyt adhat negatív virológiai
eredményű vizsgálati eredményközlő megérkezése után. A kizsigerelt testet vadhűtőben kell
tárolni, utána kártalanítás nem vehető igénybe! A zsigereket és az el nem fogyasztott
testrészeket azonban ártalmatlanítani kell, utánuk kártalanítás igénybe vehető. Ha a
virológiai vizsgálat pozitív, akkor a nem negatív eredményű egyedet és az azzal érintkezett
összes testet (más állatfajút is) el kell kobozni és ártalmatlanítani kell, ami után kártalanítás
jár.
8. Vaddisznóhullák ártalmatlanítása: 1. kategóriájú állati melléktermékként,
elsősorban begyűjtéssel történik, ennek érdekében gyűjtőhelyeket kell működtetni a
vaddisznó testek összegyűjtésére, mintázására és az ártalmatlanításra való elszállításig
történő tárolásra. Az egy napon gyűjtőhelyre beszállított vaddisznóhullákért vadászatra
jogosultanként naponta nettó 23.250 Ft állami kártalanítás jár. Ha a begyűjtés nem
megvalósítható, akkor az ártalmatlanítás (gödörbe helyezés) végrehajtásáért nettó 23.250 Ft
állami kártalanítás jár elhullott, illetve tünetek miatt diagnosztikai célból kilőtt vaddisznónként
a járási főállatorvos teljesítésigazolása alapján. Az aktív közreműködésre kötelezett, az
elhullott vaddisznók ártalmatlanítására szolgáló gödör létesítésre vonatkozó számla erejéig
jogosult az állami kártalanításra. A kifizetés rendjét az egyes állat-járványügyi
intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM
rendelet, illetve a vonatkozó pénzügyi rendelkezések határozzák meg.
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9. Élő vaddisznó: szállítása engedély nélkül tilos, eseti engedély a betegség
előfordulásának csökkenő tendenciája esetén, kérelem alapján, feltételekkel, OJK előzetes
hozzájárulása mellett adható.
10. Takarmányozás: állományfenntartó célú takarmányozás tilos! Állomány-gyérítési
céllal havonta maximum 10kg/km2 takarmány helyezhető el a leshelyek közelében kialakított
szórókon.
11. Ellenőrzés: évente a Helyi Járványügyi Védelmi Központ által; vadászati
hatóságnak jelentett és megmintázott elhullott vaddisznók számában 2% eltérés esetén
kivizsgálás, ellenőrzés, bírságolás.
Fertőzött területen belüli, szigorú korlátozás alá nem eső területen alkalmazandó
szabályok:
1. Vadászat: vaddisznóvadászatra sem egyedi, sem társas formában nincs
lehetőség. Az állomány gyérítése céljából elrendelt egyedi diagnosztikai célú kilövés, azaz
aktív surveillance program létezik. Vaddisznó diagnosztikai célú kilövést eredményes
járványvédelmi vadászvizsgával rendelkező vadász végezhet. Vizsga nélküli vendég- vagy
bérvadász csak járványvédelmi vadászvizsgával rendelkező vadász jelenlétében lőhet ki
vaddisznót. Kocák esetében az éves tervszámok 130%-át, egy év alatt süldők esetén 125%át kell kilőni. Társas vadászatot a tájegységi fővadász hozzájárulásával egyéb
vadászható vadfajra a vaddisznó kivételével a helyi járványvédelmi központ vezetője
engedélyezhet, amit 5 munkanappal korábban írásban kell bejelentenie a vadászatra
jogosultnak, további feltétel a rendszeres mintaküldés vaddisznóból. Csoportos
diagnosztikai célú kilövés fertőzött terület SZKT-n kívüli részén vaddisznóra
engedélyezhető!
2. Vaddisznóhullák keresése (passzív surveillance): A fertőzött terület SZKT-n
kívüli részén az elhullott vaddisznók bejelentésére és szervezett keresésére az aktív
közreműködésre kötelezettnek a feladat elvégzéséért óránként nettó 250 Ft állami
kártalanítás jár, október 1. és április 30. között havonta legfeljebb 30 óra után, míg május 1.
és szeptember 30. között 60 óra után kapható állami kártalanítás. Ezen felül az aktív
közreműködésre kötelezettet minden általa megtalált és jelentett elhullott vaddisznó után
nettó 23.250,- Ft állami kártalanítás illeti meg, amennyiben a hullát a mintavételre kijelölt
személy meg is találja.
3. Mintavétel elhullott vaddisznóból: A mintavétel (lép, mandula, bélfodri
nyirokcsomó, bomlásnak indult testből intakt csövescsont) végrehajtásáért elhullott
vaddisznónként nettó 10.000,- Ft állami kártalanítás illeti meg az aktív közreműködésre
kötelezettet az illetékes járási főállatorvos teljesítésigazolása alapján.
4. Fertőzött terület SZKT-n kívüli részén diagnosztikai célú kilövés: az aktív
közreműködésre kötelezettnek a diagnosztikai célból kilőtt egyedek után nettó 5.000,- Ft
állami kártalanítás jár. Ezen felül minden szabályos mintavételért nettó 3.100,- Ft állami
kártalanítás illeti meg az aktív közreműködésre kötelezettet.
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5. Mintavétel diagnosztikai célból kilőtt vaddisznóból: minden kilőtt vaddisznó
egyedből mintát (alvadásban gátolt vér és mandula) kell venni és a maradéktalanul,
helyesen kitöltött mintaazonosító lappal együtt a vadászatot követően a kijelölt mintaátadó
helyen azt le kell adni.
6. Kártalanítás kilőtt vaddisznók után: az a vadászatra jogosult, amelynek
területén a vaddisznót kilőtték, az ártalmatlanított egyedek után állami kártalanításra jogosult
az alábbiak szerint:
-malac (20 kg alatt)
25.000 Ft
-süldő (20-30 kg között)
35.000 Ft
-süldő (30-50 kg között)
50.000 Ft
-koca (50 kg fölött)
60.000 Ft
-kan (50 kg fölött)
100.000 Ft
7. Fertőzött terület SZKT-n kívül kilőtt vaddisznótestek magánfogyasztása,
trófea kikészítése: a Helyi Járványügyi Központ vezetője írásbeli kérelem alapján engedélyt
adhat negatív virológiai eredményű vizsgálati eredményközlő megérkezése után. A
kizsigerelt testet vadhűtőben kell tárolni, utána kártalanítás nem vehető igénybe! A
zsigereket és az el nem fogyasztott testrészeket azonban ártalmatlanítani kell, utánuk
kártalanítás igénybe vehető. Ha a virológiai vizsgálat pozitív, akkor a nem negatív
eredményű egyedet és az azzal érintkezett összes testet (más állatfajút is) el kell kobozni és
ártalmatlanítani kell, ami után kártalanítás jár.
8. Vaddisznóhullák ártalmatlanítása: 1. kategóriájú állati melléktermékként
elsősorban begyűjtéssel történik, ennek érdekében gyűjtőhelyeket kell működtetni a
vaddisznó testek összegyűjtésére, mintázására és az ártalmatlanításra való elszállításig
történő tárolására. Az egy napon gyűjtőhelyre beszállított vaddisznóhullákért vadászatra
jogosultanként naponta nettó 23.250 Ft állami kártalanítás jár. Ha a begyűjtés nem
megvalósítható, akkor az ártalmatlanítás (gödörbe helyezés) végrehajtásáért nettó 23.250 Ft
állami kártalanítás jár elhullott, illetve tünetek miatt diagnosztikai célból kilőtt vaddisznónként
a járási főállatorvos teljesítésigazolása alapján. Az aktív közreműködésre kötelezett, az
elhullott vaddisznók ártalmatlanítására szolgáló gödör létesítésre vonatkozó számla erejéig
jogosult az állami kártalanításra. A kifizetés rendjét az egyes állat-járványügyi
intézkedésekről és az azokkal összefüggő állami kártalanításról szóló 74/2013. (VIII. 30.) VM
rendelet, illetve a vonatkozó pénzügyi rendelkezések határozzák meg.
9. Élő vaddisznó: szállítása engedély nélkül tilos, eseti engedély a betegség
előfordulásának csökkenő tendenciája esetén, kérelem alapján, feltételekkel, OJK előzetes
hozzájárulása mellett adható.
10. Takarmányozás: állományfenntartó célú takarmányozás tilos! Állomány-gyérítési
céllal havonta maximum 10kg/km2 takarmány helyezhető el a leshelyek közelében kialakított
szórókon.
11. Ellenőrzés: évente HJK által; vadászati hatóságnak jelentett és megmintázott
elhullott vaddisznók számában 5% eltérés esetén kivizsgálás, ellenőrzés, bírságolás.
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A járványügyi helyzet az elmúlt időszakban többször módosult és a jövőben is változhat. Az
ASP-vel kapcsolatos legfrissebb, aktuális információkról való tájékozódás érdekében kísérjék
figyelemmel a Nébih tematikus aloldalát: https://portal.nebih.gov.hu/hu/afrikai-sertespestis
Kérjük a vadászokat, erdőjárókat arra, hogy az afrikai sertéspestis terjedésének megállítása,
visszaszorítása és felszámolása érdekében kiemelten ügyeljenek a kilövések és az aktív
hullakeresés végrehajtására, valamint a járványügyi előírásokat maradéktalanul tartsák be
mind saját magukra és felszereléseikre, mind a vadászebekre vonatkozóan!

1.3. Az időpontfoglalás előnyei
Felgyorsult világunkban kulcsfontosságú az idővel való hatékony gazdálkodás. Nem csoda
ezért, ha az állampolgárok, vállalkozások részéről a közigazgatás, mint szolgáltatás irányába
is új elvárások fogalmazódnak meg.
Hatósági ügyeinket szeretjük minél gyorsabban, egyszerűbben intézni. Habár egyre többen
ismerik, ennek ellenére térségünkben még ma is kevéssé elterjedt az un. „Központi
Időpontfoglaló Alkalmazás” (KIA) használata. Az „időpontfoglaló” a www.magyarorszag.hu
weboldalon az ABC sorrendben szereplő tárgyköröknél az „I” betűre kattintva érhető el, ahol
tetszés szerint szűrhetünk adott ügyfajtára, vagy választott ügyintézési helyszínre. Az
alkalmazás elérhető továbbá a https://idopontfoglalo.kh.gov.hu felületen is, amelyre
navigálva közvetlenül az időpontfoglaló programban találjuk magunkat. Az ügycsoport és
konkrét ügy kiválasztása után a program felkínálja számunkra a választott kormányablak
még üres időpontjait. A foglalás során megadhatjuk telefonszámunkat, így az ügyintéző
közvetlenül is kapcsolatba kerülhet velünk. A foglalási folyamat lezártával egy sorszámot
kapunk. A foglalt időpontra érkezett ügyfél még a leghosszabb várósor esetén is elsőbbséget
élvez, hiszen a kijelölt időpontban az ő sorszáma villan fel az ügyféltérben elhelyezett
ügyfélhívó monitoron, így akár belépve a hivatal épületébe egyből ránk kerülhet a sor.

https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes
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2. Tájékoztatás az Európai Egészségbiztosítási Kártyáról
A magyar egészségügyi ellátásra jogosult személyek kérhetik az Európai
Egészségbiztosítási Kártya (a továbbiakban: Kártya) kiállítását, amely alapján az Európai
Unió egy másik tagállamában, továbbá Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában, Svájcban
és Szerbiában a magyar egészségbiztosítás terhére vehetők igénybe azok az egészségügyi
szolgáltatások, amelyek az adott államban való átmeneti tartózkodás során orvosilag
szükségessé válnak. Sürgős és szükséges ellátásnak minősül például a terhesség vagy
szülés, a dialízis kezelése és az oxigénterápia. Spontán megbetegedés, mint gyomorrontás,
vakbélgyulladás, baleseti sérülés vagy fertőzés esetén igénybe vehető az orvosi ellátás a
Kártya ellenében. Az ellátási csomag, így az orvosilag szükséges ellátások köre államonként
eltérő, és emiatt előfordulhat, hogy bizonyos típusú ellátások esetén a Kártyát nem fogadják
el a szolgáltatók. Az orvosilag szükséges és indokolt ellátásokat a kezelőorvos bírálja el,
azonban az egészségügyi szolgáltatónak úgy kell ellátnia a magyar biztosítottat, mintha az
adott tagállamban lenne biztosított.
A Kártya célja, hogy az egészségbiztosítási díjat/járulékot fizető állampolgár egy másik
államban is kedvező költségű orvosi ellátásban részesülhessen anélkül, hogy vissza kellene
térnie a biztosításáért felelős tagország orvosi ellátási rendszerébe. A Kártya az előbb
felsorolt országokon kívül értelemszerűen nem érvényes.
A Kártya előnye, hogy a szükséges ellátások költségeit – tekintet nélkül az árra – megtérítik
a károsult számára. Létezik azonban számtalan szolgáltatás, amelyre a Kártya nem nyújt
fedezetet. A magán-egészségügyi szolgáltatóknál a Kártyát nem fogadják el. A Kártyát csak
az adott ország társadalombiztosítási szervével szerződött szolgáltatónál lehet használni és
az adott állam társadalombiztosítási szolgáltatója által nyújtható ellátások igénybevétele
esetén. Nem garantál ingyenes szolgáltatásokat, mivel az adott országokban biztosítottak
által is fizetendő önrészekre/kötelező hozzájárulásokra nem nyújt fedezetet.
A Kártya birtokában Horvátországban kizárólag sürgősségi ellátás esetén nem kell
megelőlegezni az ellátás költségeit, míg Belgiumban, Franciaországban és Luxemburgban,
valamint bizonyos típusú egészségügyi szolgáltatók esetében Finnországban, úgynevezett
visszatérítéses rendszer működik. Ezekben az országokban az egészségügyi ellátások,
gyógyszerek költségeit az ellátásban részesülő személy köteles megelőlegezni. Az illetékes
biztosító a hatályos tagállami jogszabályok szerint visszatéríthető összeget utólag téríti meg,
számla alapján. Az önrész visszatérítésére nincs lehetőség. A Kártyát a járási hivatal a
megye egész területére kiterjedő illetékességgel állítja ki, kiadása térítésmentesen történik,
kivéve azon eseteket, ha megsemmisül, megrongálódik, elvész, vagy ellopják. Ilyen
esetekben 3.000.- Ft igazgatási szolgáltatási díj fizetendő. A Kártya a járási hivatal
kormányablakainál személyesen, vagy meghatalmazott útján, továbbá postai úton, valamint
ügyfélkapun keresztül írásban igényelhető. Kiskorú személy helyett kizárólag a törvényes
képviselő járhat el. Amennyiben az ügyfél írásban igényli a Kártyát, a járási hivatal postán
küldi meg azt a kérelmezőnek.
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A Kártya érvényessége alapvetően az egészségügyi szolgáltatásra jogosultság végéig, de
legfeljebb a kiállítástól számított 36 hónapig érvényes. Ezt követően újból igényelni kell.
Amennyiben jogosultsága korlátozott (határozott) idejű, a Kártya kizárólag ezen időtartam
végéig tartó érvényességgel állítható ki. Az érvényességi idő alatt bekövetkező névváltozás
esetén a Kártyát ki kell cseréltetni, amely díjmentes.
A Magyarországon kiadott Kártya nem váltja fel és nem helyettesíti a Társadalombiztosítási
Azonosító Jelet (TAJ számot) tartalmazó „Hatósági Igazolvány”-t (TAJ kártyát).
A Kártya biztonsági okmány és a következő adatokat tartalmazza: családi és utónév,
születési dátum, Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ szám). Külföldi utazás előtt
ajánlott kiváltani a Kártyát, hogy baleset vagy betegség esetén az ellátás biztosított legyen.
Tekintettel arra, hogy a Kártya nem biztosítja az összes egészségügyi ellátás költségeit,
továbbá egy külföldön elszenvedett baleset esetén a hazaszállítást csak kivételes esetben
fedezi a kötelező egészségbiztosítás, ezért ajánlatos megfontolni utasbiztosítás megkötését
is.
A Kártya és az utasbiztosítás egymáshoz képest kiegészítő jellegű.

3. Tájékoztatás a mozgásában korlátozott személy
parkolási
igazolvány
kiadásának
feltételeiről
a
jogszabályváltozások tükrében
A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány kiadásának feltételeit a
mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003 (XII.11.) Korm.
rendelet határozza meg. A parkolási igazolvány olyan közokirat, valamint biztonsági okmány,
mely a KRESZ-ben felsorolt kedvezmények igénybevételére jogosítja fel a mozgáskorlátozott
személyt, valamint a mozgáskorlátozott személy(eket) szállító jármű vezetőjét, amennyiben
a kormányrendeletben leírtak szerint a parkolási igazolványt a járműben elhelyezték.
Ezen túlmenően a közlekedő képesség minősítéséről szóló szakvélemény a parkolási
igazolvány kiadásán túl felhasználható gépjárműadó mentesség, akadálymentesítési,
gépjármű szerzési és átalakítási támogatás igénybevételére is.
1. Jogosultsági feltételek:
Jelenleg hatályos szabályok szerint parkolási igazolványra jogosult az a személy, aki
a) közlekedőképességében súlyosan akadályozott
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b) a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági
támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000 (VIII.9.) Korm. rendelet szerint látás-,
mozgásszervi-, értelmi fogyatékos vagy autista,
c) akit 2001. július 1-ét megelőzően vaknak minősítettek vagy
d) aki a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról
szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet (továbbiakban: ESzCsM rendelet) 1. számú
melléklete szerint vaknak vagy gyengénlátónak (K betűjel, 1 számjel), mozgásszervi
fogyatékosnak („L” betűjel), értelmi fogyatékosnak („M” betűjel) vagy autistának (N betűjel)
minősül.
Továbbá parkolási igazolványra jogosult az a működési engedéllyel rendelkező intézmény,
amelyik alaptevékenysége szerint az ESzCsM rendelet alapján vaknak, illetve
gyengénlátónak (K betűjel 1 számjel), mozgásszervi fogyatékosnak (L betűjel), értelmi
fogyatékosnak (M betűjel), vagy autistának (N betűjel ) minősülő személyek oktatásával,
nevelésével, gondozásával és ellátásával foglalkozik, és ennek során a járművet
mozgásában korlátozott személy szállítására használják.
2. Parkolási igazolvány igénylésének menete:
Az igazolvány kiadására, meghosszabbítására, visszavonására, cseréjére, pótlására,
nyilvántartására irányuló eljárásban a kérelmező lakóhelye szerinti fővárosi és megyei
kormányhivatal járási (budapesti kerületi) hivatala, kormányablak, valamint a közúti
közlekedési nyilvántartó jár el.
Az igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul és illetékmentes. A kérelem
benyújtásakor szükséges bemutatni a kérelmező személyazonosságát igazoló okmányt (ez
lehet személyazonosító igazolvány, kártya formátumú vezetői engedély vagy útlevél),
lakcímkártyát, amennyiben ezzel az ügyfél már rendelkezik a régi parkolási igazolványt. A
kérelemhez mellékelni kell a közlekedő képesség minősítéséről szóló szakvéleményt, a többi
jogosultsági feltétel esetén a súlyos fogyatékosságra vonatkozó szakvéleményt vagy
szakhatósági állásfoglalást, magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és
fogyatékosságról szóló kormányrendelet szerint kiadott igazolást, vakság esetén a
nyilvántartási lapot. Amennyiben ez nem áll az ügyfél rendelkezésére, úgy a hatóság a
kérelmet szakkérdésként vizsgálja, és az ügyfél által benyújtott orvosi dokumentációt a
közlekedő képesség minősítése érdekében megküldi a rehabilitációs szakigazgatási szerv
részére.
Az igazolvány kiadására irányuló eljárásban a
jogosultnak - fő szabályként - személyesen kell
eljárnia, de a személyes megjelenésben
akadályozott jogosult az igazolvány kiadására
irányuló
kérelmét
a
lakóhely
szerinti
önkormányzat jegyzőjénél is előterjeszteni, aki
azt megvizsgálja és - szükség esetén - a
kérelmezőt hiánypótlásra szólítja fel, majd ezt
követően a kérelmet haladéktalanul megküldi a
jogosult lakóhelye szerint illetékes járási
hivatalnak.
https://www.google.com/search?q=parkol%C3%A1si+igazolv%C3%A1ny&sxsrf=ACYB
GNQ5UXCDCNWs5nR4Aqwq6hT3_q5ouA:1573044009072&source=lnms&tbm=isch&
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sa=X&ved=0ahUKEwiJw4HLzdXlAhUdi8MKHRxyB64Q_AUIEigB&biw=1920&bih=969#imgrc=wqJe9KTI64TSGM:

Lehetőség van arra is, hogy ha valaki nem képes a hatóság előtt személyesen megjelenni,
akkor helyette meghatalmazottja járjon el.
Az igazolvány iránti kérelem személyes előterjesztésekor a jogosultról arcképmás felvétel
készül. Ha nem személyesen történik a kérelem benyújtása, a kérelemhez igazolványképet
kell mellékelni.
A kérelmet saját kezűleg kell aláírni, akkor is ha meghatalmazott jár el (kivéve, ha a jogosult
írásképtelen).
Az igazolvány kiadására irányuló eljárás ügyintézési határideje 20 nap. Az igazolvány
érvényességének időtartama a kiállítás napjától számított 3 év. Amennyiben az igazolvány
kiadásának alapját képező szakvélemény a következő felülvizsgálat, ellenőrző vizsgálat,
illetve az állapot fennállásának várható időpontjaként 3 évnél rövidebb időtartamot határoz
meg, az igazolvány érvényességének időtartama megegyezik a kérelemhez mellékelt
szakvéleményben rögzítettekkel.
3. A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003.
(XII.11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 219/2019. (IX. 10.) Korm. rendelet
hatályba lépésével bekövetkezett jogszabályváltozások:
2019. október 1. napi, illetve 2020. január 1. napi hatállyal módosult a 218/2003. (XII.11)
Kormányrendelet.
A módosítás folytán hatályba lépő legjelentősebb változás a végleges állapotú mozgásában
korlátozott személyek esetén történt, ugyanis míg korábban végleges állapot esetén is csak
5 évre lehetett kiadni parkolási igazolványt, addig 2019. október 1-jét követően végleges
állapotú jogosult által benyújtott kérelem esetén már határidő nélkül kell kiállítani az okmányt,
természetesen a végleges állapotot a közlekedő képesség minősítéséről szóló
szakvéleménnyel igazolni kell, vagyis a jogosultsági feltételekben és annak igazolásában
nem történt változás.
Szintén ezen jogszabályváltozás eredményeképpen 2020. január 1-től a járási hivatalok 90
nappal a lejárati idő előtt álló parkolási igazolványok jogosultjait értesítik az okmány lejárati
idejéről és arról, hogy a jogosultsági feltételek fennállása esetén annak meghosszabbítását
már a lejárat előtt 90 nappal kezdeményezhetik. Ebben az esetben viszont az új igazolvány
időbeli hatályának kezdete az új igazolvány kiállításának napja.
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4. A közösségi foglalkoztató tevékenységet új helyszínen
folytató "Zöld Ház" Közösségi Foglalkoztató bemutatása
Történeti áttekintés
A pártfogó felügyelet mellé előírt külön
magatartási szabályok végrehajtására
szakosodott
miskolci
Közösségi
Foglalkoztató első megvalósíthatósági
tervei 2004-re nyúlnak vissza, melyet
követően 2006-ban Zöld Ház néven
kezdte meg intézményesült működését,
az azóta megszűnt fővárosi közösségi
foglalkoztató
után
az
országban
másodikként. Mégis úttörő szerepe volt a
pártfogó felügyelet terén a miskolci modellnek, hiszen hivatali struktúrába illeszkedve,
pártfogó felügyelők tevékenységével, önerőből kezdte meg a tevékenységét. E modell
sikerességét alátámasztja, hogy a miskolci közösségi foglalkoztató lett a TÁMOP 5.6.2
kiemelt projekt egyik markáns eleme, és folyamatos működésével, szakmai programjaival,
innovációival jelenleg is mintául szolgál az utóbbi években létrejött hasonló profilú
intézményeknek mind a kormányhivatali, mind pedig a büntetés-végrehajtási szervezetek
struktúrájában.
Működési keretek
2019. január 1. napjával közel 8 év központi közigazgatási szervezetben való működés után
került vissza a közösségi foglalkoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
tevékenységi körébe. Szervezetileg a Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Pártfogó
Felügyelői és Igazságügyi Osztályának a részeként működik, 4 erre a területre szakosodott
pártfogó felügyelő közreműködésével, széles körű programjaiknak maradéktalanul megfelelő
téri és tárgyi környezetben, a korábbi Bányakapitányság épületében (3527 Miskolc, Soltész
Nagy Kálmán u. 5). A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal egy minden szakmai
elvárásnak és sztenderdnek megfelelő intézményi helyszínt biztosított a feladat ellátására,
amely a szakmai programok mellett az intézményi keretekre is referenciát jelenthet a
jövőben létrehozandó közösségi foglalkoztatók számára. A miskolci helyszín mellett a
végrehajtás eredményessége érdekében a tevékenységet - széles körű interszektorális
együttműködéseknek köszönhetően - a megye egész területén biztosítja a közösségi
foglalkoztató.
Szakmai programok, szolgáltatások
A pártfogó felügyelői szakmai tevékenységek bővülésével a közösségi foglalkoztató
elsődleges feladatai is bővültek.
Mára már nem csupán a külön magatartási szabályok végrehajtásai, hanem a megelőző
pártfogás magatartási szabályai, a közvetítői eljárások megállapodásaiban rögzített
vállalások, illetve a jóvátételi munka intézkedések végrehajtásában való szerepvállalás is
részét képezi a tevékenységnek.
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Mindezen túl hangsúlyos szerepet kap a bűnmegelőzés mind a primer, mind a szekunder
prevenció területén egyaránt.
A közösségi foglalkoztató célcsoportját jellemzően a fiatalkorú és a fiatal felnőtt korú
bűnelkövetői korosztály alkotja, de természetesen az idősebb korosztály számára is szervez
célzott programokat.
A közösségi foglalkoztató tevékenység markáns elkülönülését a hagyományos pártfogó
felügyelői tevékenységtől a végrehajtási keret elsődleges módszertana mutatja. A
tevékenységet jellemzően csoportfoglalkozások, tréningek és csoportos foglalkozási keretek
alkotják, amelyek rövidebb távú ellenben nagy intenzitású beavatkozások. Egy-egy
programelem résztvevői létszám, tematika és programelem függvényében 24-36 óra közötti
időtartamban valósul meg.
Kötelezettségek végrehajtása tekintetében a közösségi foglalkoztató tevékenysége az alábbi
területekre bontható:
Tréning típusú foglalkozások: A résztvevők speciális irányú kompetenciáinak a
fejlesztésére törekszik saját élményű csoportfoglalkozások keretében:
- Agresszió helyettesítő tréning
- Szociális készségfejlesztő tréning
- Értékrend korrekciós csoportfoglalkozás
- Élménypedagógia tréning
- Életvezetési foglalkozások
- Munkaerőpiaci-pályaorientációs csoportok
Helyreállító szemléletű (jóvátételi) programok:
- Közösségi értékteremtés a helyi közösség kiengesztelése érdekében
- Jóvátételi programok
- Szimbolikus jóvátételi programok
- Jóvátételi munka intézkedés végrehajtása szervezett keretekben
Konfliktuskezelő módszerek:
- Élethelyzeti és kapcsolati krízisek korrekciója (igény esetén)
- Családi döntéshozó csoportkonferencia
- Resztoratív konferencia
- A csoportos technikák mellett indokolt, vagy méltányolható élethelyzetekre, személyes
kompetenciákra való figyelemmel egyéni végrehajtási lehetőséget is biztosítson a kliensek
számára.
Védett közösségi tér
A kötelezettségek végrehajtása mellett a bűnmegelőzési szerepkör jegyében fontos feladata
a közösségi foglalkoztatónak egyfajta alacsony küszöbű, támogató háttér biztosítása a
kriminalizált, vagy kriminalizációval veszélyeztetettek irányába. Ennek szellemiségében
lehetőség nyílik tanulmányokat segítő alapműveltségi könyvtár igénybevételére, internet
hozzáférésre e-ügyintézéshez, álláskereséshez, közösségi oldalak hozzáféréséhez. A
szabadidő eltöltéséhez az ügyfelek számára biztosítottak társasjátékok, sporteszközök
(pingpongasztal, csocsó, darts stb.).
Mindemellett a pártfogó felügyelők rendelkezésre állnak egyéni tanácsadások és segítő
beszélgetések biztosítására egyaránt.

14

2019.
II.
szám
HÍRLEVÉL

Impresszum:
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kormányhivatal 2019.
Kiadó: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (3525 Miskolc, Városház tér 1.)
Felelős kiadó: Demeter Ervin kormánymegbízott

15

