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Tisztelt Partnereink! Tisztelt Kollégák! Kedves Olvasók! 

 

 

2018 májusában befejeződtek a Simontornyai Kormányablak kialakítási munkálatai, 

így az ügyfelek hatékonyabb és gyorsabb kiszolgálását biztosító, újabb integrált 

kormányzati ügyfélszolgálati iroda teszi lehetővé, hogy immáron Simontornya város és 

környéke lakossága is megújult környezetben, 21. századi technikai feltételek mellett 

vegye igénybe az állam által nyújtott, folyamatosan bővülő szolgáltatások körét.  

 

A megyehatáron elhelyezkedő településen működő okmányiroda korábbi 

ügyfélforgalma már régóta indokolta egy kormányablak kialakítását, mely mintegy 55 

millió forint hazai forrásból valósult meg, és az utolsó integrált kormányzati 

ügyfélszolgálati iroda jelen megvalósítási időszakban Tolna megyében.  

 

Átadásával a Tolna Megyei Kormányhivatal kormányablakok kialakítására vonatkozó 

kezdeti célkitűzései maradéktalanul megvalósultak. Simontornyán a régi okmányiroda 

helyett már egy korszerű, 5 munkaállomásos kormányablak áll az ügyfelek 

rendelkezésére, ezzel már kilenc kormányablakban érhetők el az állam által nyújtott 

szolgáltatások megyeszerte.  

 

Simontornyán egy újabb jelentős lépést tettük annak érdekében, hogy a lakosság 

minél szélesebb körét vonjuk be a modern közigazgatás vérkeringésébe, hogy 

ügyeiket lakóhelyükhöz minél közelebb, a lehető leghatékonyabban, szakmailag 

felkészült kollégák segítségével intézhessék.  

 

A hatékony ügyintézés mellett a Tolna Megyei Kormányhivatal továbbra is fontosnak 

tartja az ügyfelek, partnerek minél pontosabb tájékoztatását, így ez alkalommal is 

ajánlom szíves figyelmükbe a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna honlapon 

megjelenő, folyamatosan frissülő híreket, és közérdekű információkat, valamint 

hivatalunk szakmai sokszínűségét tükröző jelen hírlevelünket.  

 

További eredményes munkát kívánok!   

                            

  

        Dr. Horváth Kálmán 

 kormánymegbízott  



 

 

 

 

Nyári szezonális ellenőrzést rendelt el július 1-jétől Zsigó Róbert, az Agrárminisztérium 

élelmiszerbiztonságért felelős államtitkára. Az akció, a már megszokott, hagyományos 

célterületek és termékek mellett, számos új ellenőrzési szemponttal bővült, ennek 

köszönhetően az eddiginél szélesebb körű vizsgálatot tartanak a nyári hónapokban. 

 

 

 

 

Kihasználva a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) sokrétű, az élelmiszerlánc 

valamennyi ágára kiterjedő szerkezetét, több új célterülettel és termékkel is bővült az idei nyári 

szezonális ellenőrzés. Az akció, amit Zsigó Róbert élelmiszerbiztonságért felelős államtitkár rendelt 

el, július 1-jétől augusztus 20-ig tart. A koordinációt a Nébih, a vizsgálatokat a kormányhivatalok és 

a Nébih szakemberei együtt végzik. 

 

Az ellenőrzés-sorozat természetesen ezúttal is kiterjed majd az olyan hagyományos területekre, 

mint például a nagy tömegeket megmozgató rendezvények, fesztiválok, vásárok; az ifjúsági- és 

gyermektáborok étkeztetése vagy épp az utcai vendéglátás („street food”). A kiemelt termékek 

között megtalálhatók a fűszerezett, pácolt, előkészített húsok, a fagylalt, valamint a szezonális 

zöldségek és gyümölcsök. A célellenőrzés az egész ország területén folyik - így Tolna megyében 

is - magában foglalva élelmiszerek mintavételét és laboratóriumi vizsgálatát. A fűszerezett, pácolt, 

előkészített húsok estében a Salmonella baktérium esetleges előfordulásának kimutatása a 

célirány, míg fagylalt estében több paraméteres mikrobiológiai, mesterséges színezék és 

tömeg/térfogat vizsgálatot végeztetnek az ellenőr kollégák. 



 

 

 

A fokozottan vizsgáltra kerül a közutak mellett szezonálisan üzemelő zöldség- és gyümölcsárusító 

helyek, a nem rendszeresen üzemelő piacok és – az adminisztratív ellenőrzéseket követően – az 

őstermelők termőterületei. 

 

Újdonságként szerepel az akcióban többek között a halsütödékben, halboltokban és piacokon 

kínált, természetes vizeinkben élő halfajokból (szürkeharcsa, keszegfélék, stb.) származó 

termékek ellenőrzése. Szintén új elem a tűzifa kiskereskedelemhez kapcsolódó előírások és a 

szállítójegy kiállítási kötelezettség betartásának a fokozott vizsgálata, továbbá a kutyák és 

macskák szívférgességének megelőzésére alkalmas állatgyógyászati készítmények ellenőrzése. 

Az ellenőrzés eredményeit a Nébih összesíti és a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 

publikálja a http://portal.nebih.gov.hu/ oldalon. 

 

 

 

 

Az afrikai sertéspestis (ASP) terjedésének megelőzése és korai felismerése érdekében a betegség 

elleni védekezési feladatokat foglalja össze az Országos Főállatorvos 2018. június 12-én megjelent 

2/2018-as határozata. A határozat kötelezettségeket állapít meg állatorvosok, sertéstartók, 

vadgazdálkodók, vadászok, valamint a megyei élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi 

hatóságok részére. A határozat célja, hogy az érintettek még hatékonyabban végezhessék el a 

megelőzést és a korai felismerést szolgáló teendőket. A betegséggel kapcsolatos további 

információk a http://portal.nebih.gov.hu/hu/afrikai-sertespestis honlapon érhetők el. 

 

 

 

http://portal.nebih.gov.hu/hu/afrikai-sertespestis


 

 
 

 

 
 
A 2018. június 21. napján megjelent Hivatalos Értesítő 2018. évi 30. számában kihirdetésre került a 

fővárosi és megyei kormányhivataloknak a földügyi igazgatási szakmai feladatokkal összefüggő 

iratkezelésére vonatkozó Egységes Iratkezelési Szabályzat kiadásáról szóló 1/2018. (VI. 21.) AM 

utasítás, mely a gyakorlatban a földhivatali osztályok által az iratok kezelése során alkalmazandó, 

miniszteri utasítás formájában kiadott szabályzat. A 2018. június 29. napjától hatályos utasítás a 

földhivatali tárgyú küldemények kézbesítésével kapcsolatosan is tartalmaz speciális előírásokat. 

 

Ennek okán kérjük tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Tolna Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-

biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztályának, valamint a járási Hivatalok 

Földhivatali Osztályainak címzett valamennyi, lent felsorolt tartalmú postai úton kézbesített 

küldemény esetében a borítékon tüntessék fel az alábbi jelzést: 

 

„Földügyi igazgatási eljáráshoz” 

 

Amennyiben a Földhivatali Osztályok részére kézbesítendő küldemény el van látva a fenti kezelési 

jelzéssel, úgy a küldemény nem érkeztethető és kézbesíthető az egységes kormányzati ügyirat-

kezelési rendszerben. Az ingatlanügyi hatóságoknak címzett küldemény ily módon tehát nem 

kerülhet bele a központi érkeztető rendszerbe (KÉR), és közvetlenül a Földhivatali Osztályok 

részére kerül továbbításra. 

 

Amennyiben tisztelt Ügyfeleink a postai úton küldött beadványaikat tartalmazó borítékon nem 

tüntetik fel a „Földügyi igazgatási eljáráshoz” kezelési jelzést, úgy fennáll annak veszélye, hogy az 

eljárások eredményes lefolytatásához szükséges eredeti okiratok több napos, extrém esetben több 

hetes késéssel érkeznek meg a címzett Földhivatali Osztályok részére, ami gátolná az ügyek gyors 

és hatékony intézését. 

 

Az alábbi tárgyú küldemények esetében kérjük a „Földügyi igazgatási eljáráshoz” kezelési jelzés 

használatát: 

 

1. változás-átvezetési eljárások iratai (ingatlan adatainak változása, jogosultak címe/székhelye, 

névváltozása), hiteles tulajdoni lap másolat; 

2. jogok, tények; 



 

 
3. bejegyzésnek, feljegyzésének, módosulásának, törlésének okiratai: bejegyzés alapjául szolgáló 

okiratok, így magánokiratok, közokiratok, bejegyzést, feljegyzést, módosulást, törlést elrendelő 

hatósági és bírósági határozatok, törvény erejénél fogva keletkezett, módosult, megszűnt jogok 

tények be-, illetve feljegyzése iránti megkeresések iratai, ideértve a különleges biztonsági 

elemekkel ellátott okiratok (föld tulajdonjogának átruházása iránti szerződés), az ügyvéd által 

ellenjegyzéssel ellátott okiratok, valamint a hatóság által jóváhagyó záradékkal ellátott okiratok; 

4. jogok, tények bejegyzéséhez, feljegyzéséhez, módosulásához, törléséhez szükséges, 

jogszabály által előírt okiratok, hatósági határozatok, igazolások, bizonyítványok, hatóság által 

záradékolt okiratok, melyek nem bejegyzés alapjául szolgáló okiratok, de a bejegyzéshez a 

jogszabályi előírás folytán elengedhetetlenek; 

5. a földvédelmi, földminősítési, földhasznosítási kötelezettséggel kapcsolatos eljárás, valamint a 

földhasználati nyilvántartásbavételi eljárás megindítására irányuló kérelem (bejelentés, ideértve a 

változás és a használat megszűnésének bejelentését is) és mellékletei; 

6. a földvédelmi, földminősítési, földhasznosítási kötelezettséggel kapcsolatos eljárás, valamint a 

földhasználati nyilvántartásbavételi eljárás során hiánypótlási felhívást követően benyújtott iratok; 

7. a földvédelmi, földminősítési, földhasznosítási kötelezettséggel kapcsolatos eljáráshoz, valamint 

a földhasználati nyilvántartásbavételi eljáráshoz kapcsolódó küldemények; 

8. a földvédelmi, földminősítési, földhasznosítási kötelezettséggel kapcsolatos eljárásokkal, 

valamint a földhasználati nyilvántartásbavételi eljárással összefüggésben benyújtott panaszok, 

közérdekű bejelentések, tájékoztatás-kérések; 

9. a földvédelmi, földminősítési, földhasznosítási kötelezettséggel kapcsolatos eljárásokkal, 

valamint a földhasználati nyilvántartással kapcsolatos adatszolgáltatásra irányuló kérelmek, 

megkeresések; 

10. a földvédelmi, földminősítési, földhasznosítási kötelezettséggel kapcsolatos eljárásokkal, 

valamint a földhasználati nyilvántartásbavételi eljárással összefüggésben benyújtott jogorvoslati 

kérelmek; 

11. részarány-földkiadással, kárpótlással kapcsolatos beadványok; 

12. parlagfű fertőzöttség ellenőrzésével, határszemle lefolytatásával kapcsolatos beadványok; 

13. művelési ág változás bejelentésével kapcsolatos beadványok; 

14. a földvédelmi és földminősítési eljárásban, illetve az adatszolgáltatásért fizetendő igazgatási 

szolgáltatási díj, a földvédelmi járulék és bírság, valamint a földhasználati bírság megfizetésével, 

kezelésével, visszatérítésével kapcsolatos iratok, beadványok, valamint a végrehajtási eljárás 

során keletkező iratok, benyújtott beadványok; 

15. telekalakítási dokumentáció, ideértve a kisajátítási eljárás során benyújtott dokumentációt is 

(változási vázrajz, kérelem, megbízás, ingatlan-nyilvántartási átvezetéshez, bejegyzéshez 

szükséges okirat); 

16. vizsgálatra, záradékolásra megküldött változási vázrajzok; 

17. felmérési, térképezési vagy területszámítási hiba kiigazítása iránti kérelem és a benyújtásához 

szükséges szakvélemény; 



 

 
18. hiteles térképmásolat; 

19. a föld tulajdonjoga hatósági jóváhagyáshoz kötött megszerzésének jóváhagyása iránti 

eljárásban benyújtott okiratok, ideértve a különleges biztonsági elemekkel ellátott okiratok (föld 

tulajdonjogának átruházása iránti szerződés), az ügyvéd által ellenjegyzéssel ellátott okiratok, 

valamint a hatóság által jóváhagyó záradékkal ellátott okiratok; 

20. a földhasználati jogosultság hatósági jóváhagyáshoz kötött megszerzésének jóváhagyása iránti 

eljárásban benyújtott okiratok (ideértve az ügyvéd által ellenjegyzéssel ellátott okiratok, valamint a 

hatóság által jóváhagyó záradékkal ellátott okiratok); 

21. a föld tulajdonjogának megszerzéséhez szükséges szerzési feltételek igazolására szolgáló 

hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárásban benyújtott okiratok; 

22. a föld tulajdonjogának illetve a földhasználati jogosultság megszerzéséhez kapcsolódó igazolás 

kiadása iránti eljárásban benyújtott okiratok; 

23. a földműves nyilvántartásbavételi, törlési, változásbejelentési eljárás megindítására irányuló 

kérelem és annak mellékletei; 

24. a földműves nyilvántartásbavételi, törlési, változásbejelentési eljárás során hiánypótlási 

felhívást követően benyújtott iratok; 

25. a földműves nyilvántartásbavételi, törlési, változásbejelentési eljáráshoz kapcsolódó 

küldemények; 

26. a földműves nyilvántartásbavételi, törlési, változásbejelentési eljárással összefüggésben 

benyújtott panaszok, közérdekű bejelentések, tájékoztatás-kérések; 

27. a földműves nyilvántartással kapcsolatos adatszolgáltatásra irányuló kérelmek, megkeresések; 

28. a földműves nyilvántartásbavételi, törlési, változásbejelentési eljárással összefüggésben 

benyújtott jogorvoslati kérelmek; 

29. a földforgalmi ellenőrzéssel, kényszerhasznosításba adással, kényszerhasznosítóként 

bejelentkezéssel kapcsolatosan benyújtott okiratok. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a helyi 

önkormányzatoknak a 2017. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeletet 

2018. május 31. napjáig kellett elfogadniuk.  

A kormányhivatal 2018. június 5. napján arról tájékoztatta a Belügyminisztériumot és a 

Miniszterelnökséget, hogy a Tolna megyében működő 110 helyi önkormányzat (1 területi és 109 

települési önkormányzat) közül 108 tett eleget rendeletalkotási kötelezettségének és fogadta el 

határidőben a 2017. évi költségvetés végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeletét. 

2018. július 5. napjáig a kormányhivatal tájékoztatást adott továbbá arról is, hogy a mulasztásban 

lévő két további önkormányzat is eleget tett rendeletalkotási kötelezettségének és elfogadta 

zárszámadását. 

Az önkormányzati rendeleteknek és jegyzőkönyveknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok 

részére történő megküldésének rendjéről szóló 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet alapján a 

zárszámadási rendeleteket publikálás, vagy jegyzőkönyv feltöltés útján érkeztek a 

kormányhivatalhoz. 

A kormányhivatal ezúton is köszöni a jegyzőknek az kormányhivatali adatszolgáltatás során 

tanúsított támogató együttműködést. 

 

 

 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 8. 

§ (1) bekezdése szerint a helyi közösség tagjai a helyi önkormányzás alanyaként kötelesek 

öngondoskodással enyhíteni a közösségre háruló terheket, képességeik és lehetőségeik szerint 

hozzájárulni a közösségi feladatok ellátásához, továbbá betartani és betartatni a közösségi 

együttélés alapvető szabályait.  



 

 

Az Mötv. 8. § (2) bekezdése rögzíti, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletében 

meghatározhatja az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségek tartalmát, elmulasztásuk 

jogkövetkezményeit. 

Az Mötv. 143. § (4) bekezdés d) pontja alapján felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-

testülete, hogy rendeletben határozza meg az öngondoskodás és a közösségi feladatok 

ellátásához való hozzájárulás, továbbá a közösségi együttélés alapvető szabályait, valamint ezek 

elmulasztásának jogkövetkezményeit. 

 

A Kúria Önkormányzati Tanácsa Köf.5034/2015/3. számú határozatában kifejtette, hogy az Mötv. 

8. § (1) bekezdése a helyi közösség tagjairól szól, akiket a helyi önkormányzás alanyaként határoz 

meg a törvény e rendelkezése. Az Mötv. más helyen rendelkezik arról, hogy ki tekinthető a helyi 

önkormányzás alanyának. Az Mötv. 2. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzás a 

település, valamint a megye választópolgárai közösségének joga, melynek során érvényre jut az 

állampolgári felelősségérzet, kibontakozik az alkotó együttműködés a helyi közösségen belül. Az 

Mötv. 3. § (1) bekezdése pedig kimondja, hogy a helyi önkormányzás joga a települések (települési 

önkormányzatok) és a megyék (területi önkormányzatok) választópolgárainak közösségét illeti 

meg. 

 

Megállapítható tehát, hogy az Mötv. 8. § (1) bekezdése kötelezettséget megfogalmazó 

rendelkezés, amelyre vonatkozóan a helyi önkormányzat a 8. § (2) bekezdés alapján 

meghatározhatja a kötelezettség tartalmát és elmulasztásának jogkövetkezményei. Ugyanakkor az 

Mötv. 8. §-ában meghatározott rendelkezés nem zárja ki, hogy a közösségi együttélés 

önkormányzati szabályozása a helyi választópolgárokon túl más természetes személyekre is 

kiterjedjen, hiszen a közösségi együttélés szabályait (azok lényegéből adódóan) a természetes 

személyek körében sem csak a helyi választópolgároknak kell betartani. A közösségi együttélés 

előírásait meg tudja sérteni az is, aki nem rendelkezik az adott településen választójoggal.  

 

Ahogy az Mötv. 8. §-a a helyi választópolgárokon túl nem zárja ki azt, hogy más természetes 

személyekre is kiterjedjen a szabályozás, úgy azt sem zárja ki, hogy – más felhatalmazó 

rendelkezés alapján – jogi személyekre és jogi személyiség nélküli szervezetekre is vonatkozzon. 

A tárgykör helyi önkormányzati szabályozására felhatalmazó rendelkezést pedig az Mötv. 143. § 

(4) bekezdés d) pontja tartalmaz. 

 

Az Mötv. 143. § (4) bekezdés d) pontja a közösségi együttélés alapvető szabályait illetően nem 

korlátozza az ez alapján megalkotandó önkormányzati rendelet személyi hatályát. Az Mötv. 143. § 

(4) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazó rendelkezés alapján a közösségi együttélés 

szabályai kiterjedhetnek mind a természetes személyekre, mind a jogi személyekre, továbbá a jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezetekre is. 

 



 

 

 

 

 

A Tolna Megyei Kormányhivatal 2018 júniusában ellenőrizte a települési önkormányzatok jegyzői 

szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódó tájékoztatási kötelezettségének teljesülését az 

országos hatósági ellenőrzési terv alapján. 

 

Az ellenőrzés megállapította, hogy minden önkormányzat eleget tett a személyes gondoskodást 

nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az 

igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglalt, 

szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének. A feladat teljesítése 

során az önkormányzatok együttműködtek a család- és gyermekjóléti szolgálatokkal és az oktatási, 

nevelési intézményekkel. 

 

A jegyzők tájékoztatása szerint nem mindenki vette igénybe a szünidei gyermekétkeztetést, 

különösen ott, ahol csak helyben lehetett az ételt elfogyasztani. Vannak családok, akik többszöri 

személyes megkeresés ellenére sem tettek eleget nyilatkozattételi kötelezettségüknek. A szünidei 

gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok megoldása jelentős többletmunkát jelent az 

önkormányzati dolgozók és a szolgálat munkatársai számára is. Volt olyan eset is, hogy lett volna 

igény a kedvezményes étkeztetésre, de a közlekedési nehézségek és pluszköltségek miatt nem 

tudták a családok igénybe venni a szolgáltatást.  

 

A család- és gyermekjóléti szolgálatok tájékoztatása alapján a legtöbb esetben nem merült fel 

probléma a kötelezettség teljesítésével kapcsolatban, azonban a megyében van olyan település is, 

ahol a jogosultak 1/3-a veszi csak igénybe a szolgáltatást. A családgondozók arról számoltak be, 

hogy a jogosultak teherként élik meg a nyomtatvány kitöltésével járó feladatokat, előfordulnak 

olyan családok is ahol rendszeresen benyújtják igényüket, de nem viszik el a meleg ételt. Ilyen 

esetekben telefonon próbálják felvenni a családdal a kapcsolatot. 

 

 

 



 

 

 

 

 

A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00046 „Hatósági eljárások és hatósági jogalkalmazási 

gyakorlat felülvizsgálata és egyszerűsítése” című kiemelt projekt keretében a Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, mint Projektgazda által az alábbi képzések 

zajlottak le: 

 

2018. április 20-án elindult a társadalombiztosítási ügyintéző képzés. A Tolna Megyei 

Kormányhivatal a képzésre 4 főt delegált. A képzés Kaposváron, a Somogy Megyei 

Kormányhivatalnál zajlott. A képzésen résztvevők a képzést 2018. június 27-én sikeresen 

teljesítették, amelynek eredményeként 5134402 számú OKJ bizonyítványt vehettek át. 

 

Tolna megye vonatkozásában 4 db drón került beszerzésre és 12 fő drónpilóta oktatását 

biztosították Kaposváron. A képzés 2018. május 8-án és 9-én zajlott, amelyet a kollégák 

teljesítettek.  

A Tolna Megyei Kormányhivatalnál mediátor képzés zajlott 2018. június 14-én, 2018. június 27-én 

és 2018. június 28-án. A képzésen 15 fő gyámügyi szakterületen dolgozó kolléga vett részt, akik a 

képzés végeztével tanúsítványt vehettek át. 

 

A KÖFOP-2.1.3-VEKOP-15-2016-00002 „A területi államigazgatási szervek 

humánerőforrásának fejlesztése” című projekt keretén belül egy az informatikai referensek 

munkáját elősegítő képzés került 2018. január 8. és 2018. április 18. között megtartásra. 

 

A NOÉ informatikai képzés célja, hogy elősegítse az egységes kormányhivatali informatikai 

rendszerek fejlesztéséhez kapcsolódóan a NOÉ rendszerek üzemeltetésével, azaz a 

kormányhivatalok back-office rendszereinek üzemeltetésével kapcsolatban érintett felhasználók 

elméleti és gyakorlati szakismeretének bővítését. 

A képzés két alapszintű és egy haladó csoportból állt. A Tolna Megyei Kormányhivatal részéről az 

alapszintű képzésre 10 fő, a haladó képzésre pedig 3 fő informatikai referens munkatársat 

iskolázott be.  

A NOÉ informatikai képzés záróvizsgáját mind a 13 munkatárs maradéktalanul teljesítette, melyről 

a kollégák tanúsítványt kapnak. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

KÖFOP-2.1.3-VEKOP-15-2016-00002  azonosítószámú, „A területi államigazgatási szervek 

humánerőforrásának fejlesztése” című kiemelt projekt keretében megvalósuló 

kormányablak ügyintézői képzés és a projekthez kapcsolódó egyéb képzések: 

 

A Veszprém Megyei Kormányhivatal és a Miniszterelnökség között létrejött konzorcium a KÖFOP-

2.1.3-VEKOP-15-2016-00002 „A területi államigazgatási szervek humánerőforrásának fejlesztése” 

kiemelt projekt keretében olyan belső képzéseket biztosít a területi államigazgatás munkatársai 

számára, amelyek hosszú távon képesek javítani a szolgáltató szemléletű feladatellátáshoz 

szükséges intézményi és személyi feltételeket, és ez által növelik az ügyintézés minőségét, az 

ügyfelek elégedettségét. 

 

Ennek elérése érdekében a kormányablak ügyintézők körében egy komplex képzési program 

került kidolgozásra melyben hallgatóknak a tanúsítvány megszerzéséhez e-learning és blended 

learning típusú képzéseken szükséges részt venniük, majd a tanultakból vizsgát tenniük. 

A képzés 26 napból áll, melyből 22 napot a Tolna Megyei Kormányhivatal által kijelölt és a 

Miniszterelnökség illetve a Veszprém Megyei Kormányhivatal által jóváhagyott munkatársak 

oktatnak. A képzési napok minden héten hétfőn és kedden 8:30-16:30-ig tartanak. A 22 jelenléti 

oktatási napon kívül, négy jelenléti tréning napot is kötelezővé tesz a képzés. 

A kormányablak ügyintéző képzés 2018. május 7-én immáron ötödik alkalommal került 

megszervezésre a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére. Az eddigi négy ütemben a Tolna 

Megyei Kormányhivatal részéről összesen 39 kormányablak ügyintéző munkatárs tett sikeres 

vizsgát. 

 

A KÖFOP-2.1.3-VEKOP-15-2016-00002 projekt keretén belül, 2017. szeptember 12. és 2018. 

május 31. között a kormányablak ügyintézői képzés és a projekten belül a kormányhivatalok egyéb 

területeire kitérő képzései mellett, megszervezésre került a Mobilitási Program, melynek 

segítségével a területi államigazgatás munkatársai központi koordinációs és mentori támogatás 

mellett, előre meghatározott időintervallum alatt más-más kormányhivatali szervezeti egység 

munkáját ismerhették meg vagy eltérő ügykör hatósági ellenőrzési feladataiba nyerhettek 

betekintést. 

 

A program célja a hatósági ellenőrök vonatkozásában, hogy emberi erőforrás oldalról 

rendelkezésre álljanak annak a feltételei, hogy az egyidejűleg lebonyolítható hatósági ellenőrzések 

integráltan kerüljenek lefolytatásra. A program lehetővé teszi, hogy a kormányhivatalok által 

lefolytatott hatósági ellenőrzésekre integráltan kerüljön sor a jövőben, ezzel is csökkentve az 

ügyfelek hatósági ellenőrzésekhez kapcsolódó adminisztratív terheit, hozzájárulva a szolgáltató 

állam megerősítéséhez. A program keretében olyan szakmai felkészítő képzésre került sor, 

amelyek megteremtették az alapot, hogy a helyszíni ellenőrzést végző személy ne csak egy szűk 

szakterület szakértőjeként, hanem egy sokkal szélesebb látókörű ellenőrként végezhesse 

feladatát. 

 

A Mobilitási Programban országosan 5000 állami tisztviselő (1000 fő mentorként és 4000 fő 

mentoráltként) vett részt, akik négy ágazatból, agrár, hatósági, humán, valamint műszaki 

biztonsági ágazat kerültek kijelölésre a fővárosi és megyei kormányhivatalok által. A Tolna Megyei 



 

 

Kormányhivatal részéről 32 fő mentor és 126 mentorált vett részt a képzésen. A négy ágazat 

együttesen közel harminc képzésre, szakterületre oszlik, amely szakterületekre kerültek 

beosztásra a programban részt vevő kollégák. Az egyes csoportokon belül az ellenőrök teljes körű 

képzést kaptak. A mentorok szeptemberben Budapesten vettek részt a képzésen és októberben 

sikeres vizsgát tettek a tanultakból. Ezután a mentorok oktatták a 126 mentorált kollégát november, 

december hónapban, majd ezután a mentoráltak is sikeres vizsgát tettek a tanultakból. 

 

A Mobilitási Program teljes körű elvégzéséhez a mentoroknak és a mentoráltaknak egyaránt részt 

kellett venniük meghatározott számú ellenőrzésen, melynek végeztével a program sikeres 

teljesítéséről oklevelet kaptak. 

 

ÁTTV képzések: 

 

2017. január 1-jén hatályba lépett az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény (a 

továbbiakban Áttv.), mely jelentős mértékben átalakította a közszolgálati továbbképzés rendszerét, 

és speciális szabályokat állapított meg az állami tisztviselők továbbképzésére vonatkozóan. 

Míg az érettségi végzettségű állami tisztviselők számára az Áttv. továbbra is a közigazgatási 

alapvizsgát határozza meg kötelező továbbképzésként (kinevezéstől számított két éven belül), a 

felsőfokú állami tisztviselők és a vezetői munkakört betöltő állami tisztviselők számára új képzési 

kötelezettséget ír elő.  Ennek értelmében a felsőfokú végzettségű állami tisztviselőknek 

Közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettséget, a vezetői munkakört betöltő állami 

tisztviselőknek pedig Kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettséget kell szerezniük. A 

képzések három pillérre épülnek, az e-tananyagokra, az e-szemináriumokra és a gyakorlati 

foglalkozásokra.  

 

A Tolna Megyei Kormányhivatal vonatkozásában jelenleg a Közigazgatási tanulmányok 

továbbképzési szak két évfolyammal és 41 fővel, a Kormányzati tanulmányok szakirányú 

továbbképzési szak pedig 3 évfolyammal és összesen 25 fővel zajlik. Mindkét szak záróvizsgával 

fejeződik be, melyekre 2018 júniusában került sor. A nyári vizsgaidőszak alkalmával 13 fő 

Közigazgatási tanulmányok és 9 fő Kormányzati tanulmányok szakirányú továbbképzési szakos 

hallgató tett sikeres záróvizsgát.  

 

 

 



 

 

 

 

Tolna megyében a természetes fürdővizek strand szezon előtti vizsgálatai 2018. május 29-én 

megtörténtek, annak érdekében, hogy a tanév vége felé a táborozók, a vakáció 

megkezdésekor pedig a nyaralók biztonságosan látogathassák a kijelölt természetes 

fürdőhelyeket. 

 

Azóta az első szezon közben vizsgálat is megtörtént mind a négy kijelölt strandon. 

Örömteli hír, hogy mindegyik eredmény megfelelő volt. A májusi hőséget követő júniusi hűvösebb 

időt követően a második vizsgálatok eredménye – vagyis a vizek minősége - néhány helyen javult 

is.  

 

Tolna megyében 2018-ban változatlanul két víztesten – Fadd-Dombori Holt-Duna ágon, valamint 

Szálkán a víztározó tóban – három illetve egy strandot jelölt ki, és tartott alkalmasnak fürdésre a 

Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi 

Osztálya.  

Mind a négy strandon a hivatalos fürdési szezon engedélyezett ideje: 2018. június 15. – augusztus 

31. 

A fürdővizek minősége a nyári szezonban rendszeresen, havi gyakorisággal ellenőrzött.  

A vizsgált időszakban a Fadd-Dombori I. és II. strandon még folyamatban volt a fürdővíz parti 

sávjának, pihenő területének átépítése, valamint a mellékhelyiségek felújítása. 

 

Az egyes strandok jellemző vízminősége az alábbiak szerint alakult:  

 

Fadd-Dombori I. strand (szabad strand) és Fadd-Dombori II. strand (központi strand): 

Nyitáshoz szükséges vízmintavétel ideje:   2018. 05. 29. - minta minősítése kiváló 

Fürdési idényben tervezett vízmintavételek ideje:  2018. 06. 19. - minta minősítése kiváló 

 

Minősítés: A strandok vizének vízminőségi besorolása a természetes fürdővizek minőségi 

követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről szóló 78/2008.(IV.3.) Korm. 

rendelet szerint, a 2014-2017. évi és a 2018. évi vizsgálatok eredményei alapján „jó” minősítésű.  

 

A 2018. évi szezon előtti és a júniusi vizsgálat alapján a holtág vize fürdésre alkalmas.  

 

Fadd-Dombori Tábor strand (volt Ifjúsági Tábor) 

Nyitáshoz szükséges vízmintavétel ideje:   2018. 05. 29. - minta minősítése kiváló 

Fürdési idényben tervezett vízmintavételek ideje:  2018. 06. 19. - minta minősítése kiváló 

 



 

 

Minősítés: A táborban lévő strand vizének vízminőségi besorolása a természetes fürdővizek 

minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről szóló 78/2008.(IV.3.) 

Korm. rendelet szerint, a 2014-2017. évi és a 2018. évi vizsgálatok eredményei alapján „jó” 

minősítésű.  

 

A 2018. évi szezon előtti és a júniusi vizsgálat alapján a holtág vize fürdésre alkalmas, a 

fürdővíz környezetében a közegészségügyi feltételek biztosítottak.  

 

 

Szálka Szabadidő Központ strand: 

Nyitáshoz szükséges vízmintavétel ideje:   2018. 05. 29. - minta minősítése kiváló 

Fürdési idényben tervezett vízmintavételek ideje:  2018. 06. 19. - minta minősítése kiváló 

 

Minősítés: A tó vizének vízminőségi besorolása a természetes fürdővizek minőségi 

követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről szóló 78/2008.(IV.3.) Korm. 

rendelet szerint, a 2014-2017. évi és a 2018. évi vizsgálatok eredményei alapján „kiváló” 

minősítésű.  

A tó vize a kijelölt strandon fürdésre alkalmas, környezetében a közegészségügyi feltételek 

biztosítottak a természetes fürdőként történő használathoz.  

 

 

 

Az ország többi természetes fürdővizére – így pl. a Balaton vagy a Velencei-tó strandjaira - 

vonatkozó vízminőségi eredmények a http://oki.wesper.hu oldalon, a ’FÜRDŐVIZEK’ menüpontban 

tekinthetők meg.  

 

A kijelölt természetes fürdőhelyek további részletes információit tartalmazó fürdővíz-profilok 

szintén a http://oki.wesper.hu oldalon, a ’FÜRDŐVIZEK’ menüpontban tekinthetők meg.  

A fürdővíz profilok a fürdővizekkel kapcsolatos egészségkárosító hatást előidézhető szennyezési 

forrásokat, szennyezési okokat, valamint ezek részletes értékelését is tartalmazzák.  



 

 

A Tolna megyei természetes fürdők Népegészségügyi Főosztály által 2016-ban aktualizált 

profilja is a fenti honlapon érhető el. 

 

Az Országos Tisztiföorvosi Feladatokért Felelős Helyettes Államtitkárság felkérte az Országos 

Közegészségügyi Intézetet (OKI), hogy készítsen a cianobaktérium-burjánzással és a makroalgák 

elszaporodásával kapcsolatos tájékoztató anyagot a lakosság számára. Ennek fő indoka, hogy 

magyarországi vízterekben előforduló vízvirágzásokat néhány kivételtől eltekintve 

cianobaktériumok idézték elő, és a toxintermelő fajok közvetlen közegészségügyi kockázatot 

okozhatnak. Az OKI által összeállított tájékoztató teljes terjedelmében a Tolna Megyei 

Kormányhivatal honlapján, a Népegészségügyi Főosztály által, a természetes fürdővizek aktuális 

minőségéről közreadott lakossági tájékoztatóban olvasható.  

 

A lakossági tájékoztatót a havi vizsgálatok után frissítjük! 

 

 

Rendszeresen fürdésre használt, ismert, de nem kijelölt fürdőhelyek: 

 

Duna folyam jobb part, egész Tolna megye szakaszán: 

 

A folyam vizének fürdési szempontú mikrobiológiai minősége nem ellenőrzött. 

A folyam teljes partszakaszán természetes fürdőként történő használathoz nem biztosítottak 

közegészségügyi feltételek. A fürdőzést nem javasoljuk! 

 

Fadd-Dombori Holtág Fadd községi strand 

 

Korábban kijelölt strand volt, de csekély érdeklődés miatt gyakorlatilag megszűnt. Melegebb nyári 

napokon a helyi lakosok közül néhányan veszik igénybe. A faddi régi strandon a holtág vizének 

fürdési szempontú mikrobiológiai minősége nem ellenőrzött. 

 

A közegészségügyi feltételek a holtágnak ezen a partszakaszán a természetes fürdőként történő 

használathoz nem biztosítottak. A holtág vizének más helyen történő ellenőrzése alapján 

valószínűsíthető, hogy a víz minősége fürdési szempontból ezen a nem kijelölt strandon is 

megfelelő. A hiányos vagy nem meglévő közegészségügyi feltételek (illemhely, zuhanyzó, stb.) 

miatt ezen a helyen a fürdőzést kockázatosnak tartjuk! 

 

Szekszárd, homokbánya 

 

A homokbánya tó vizének fürdési szempontú mikrobiológiai minősége nem ellenőrzött. 

A közegészségügyi feltételek a homokbányató partján a természetes fürdőként történő 

használathoz nem biztosítottak. A meder ismeretlen állapota, gyors mélyülése miatt fokozottan 

balesetveszélyes!  

 

A fürdőzés itt fokozottan kockázatos! 

 



 

 

 

 

 

 

A Tolna Megyei Kormányhivatal 2018. április 12-én pályázatot hirdetett álláskeresők vállalkozóvá 

válásának támogatására, melynek beadási határideje 2018. május 14. napja volt. A támogatás 

célja az álláskeresők, illetve rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesülő 

személyek vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve 

vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzése volt beruházási célú támogatással. 

 

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

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

terjedő vissza nem térítendő támogatásra pályázhattak. Ehhez rendelkezniük kellett a vállalkozás 

pénzügyi és piaci megalapozottságát bemutató, alátámasztó legalább 3 éves üzleti tervvel, 

továbbá vállalniuk kellett önmaguk foglalkoztatását a hatósági szerződés aláírásától számított 

legalább 3 évig. 

A benyújtási határidőre 11 db pályázat érkezett a Tolna Megyei Kormányhivatal 

Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályához.  

 

A pályázók közül 5 a Szekszárdi, 3 a Dombóvári, 1 a Paksi és 2 a Bonyhádi járás területén 

szeretné elindítani a tevékenységét. A pályázók vendéglátással, zöldség – gyümölcs 

kereskedelemmel, logisztikai tevékenységgel, gépjármű karbantartással és javítással, sport- és 

rekreációs szolgáltatással, építőipari és egyéb kereskedelmi tevékenységgel szeretnének 

foglalkozni.  

 

A vállalkozások indítása során a támogatásból a fent említett tevékenységhez szükséges gépek és 

eszközök beszerzése valósulna meg.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A Tolna Megyei Kormányhivatal 80 millió forintos keretösszegből pályázatot hirdet a mikro- és 

kisvállalkozások számára munkahelyteremtő beruházások támogatására.   

 

A pályázat célja a megyében működő mikro- és kisvállalkozások fejlődésének, gazdaságban 

betöltött szerepének, piaci pozíciójuk megerősítésének, versenyképességük növelésének, valamint 

új munkahelyek létrehozását eredményező beruházásoknak a támogatása. 

 

A beruházás keretében a vállalkozások új gépek, eszközök, egyéb berendezések beszerzésére és 

ingatlanvásárlásra pályázhatnak, amely megvalósításával legalább 1, maximum 5 fő álláskereső 

részére biztosítanak új munkahelyet. 

 

A támogatás a járási hivatalok foglalkoztatási osztályainak nyilvántartásában szereplő, kiközvetített 

álláskereső személy teljes munkaidős munkaviszonyban történő foglalkoztatásához igényelhető 2 

millió Ft/új munkahely összegben. 

 

Az alaptámogatáson felül - amennyiben a beruházás kedvezményezett járásban, illetve 

kedvezményezett településen valósul meg -, új munkahelyenként további 500 ezer Ft 

támogatás vehető igénybe. 

 

A pályázóknak kötelezettséget kell vállalniuk a beruházással létrehozott kapacitások, 

szolgáltatások működtetésére, valamint a támogatással kapcsolatban felvett munkavállalók 

foglalkoztatására. 

 

A pályázatot a Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási 

Főosztályán személyesen vagy postai úton (7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.) lehet 

benyújtani 2018. július 27. napjától (személyes benyújtás esetén e napon 8 órától) 2018. 

szeptember 14. napjáig (személyes benyújtás esetén 2018. szeptember 14. napján 12 óráig) 

terjedő időszakban. Személyes benyújtás esetén a Tolna Megyei Kormányhivatal 

Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály 234-es számú irodájában adható át a 

pályázat.  

 

A pályázat a Tolna Megyei Kormányhivatal holnapján kerül közzétételre. További tájékoztatásért 

kérjük, keresse a Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási 

Főosztályát. 

 

 

 



 

 

 

 

A Pénzügyminisztérium az állami foglalkoztatási szervként eljáró Tolna Megyei Kormányhivatal és 

a járási hivatalok foglalkoztatási osztályainak közreműködésével 2018-ban is elindította 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, (16 éves az a diák, aki a tényleges 

foglalkoztatáskor már betöltötte a 16. életévét) 

 közvetítést kérőként kérték nyilvántartásba vételüket, 

 foglalkoztatásra irányuló vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek. 

 

A 2018. június 18-án indult programban a foglalkoztatást biztosító - és így támogatható - 

munkáltató a területi, települési önkormányzat, illetve annak önkormányzati alaptevékenységet 

végző intézménye és az ágazati munkaerőhiány kezelése érdekében a mezőgazdaság és a 

vendéglátás területén is működő vállalkozás lehet. 

 

1. pillér: Önkormányzati diákmunka 

A program keretében a munkaadók számára a célcsoportba tartozó személyek munkaviszonyban 

történő foglalkoztatása esetén a munkabér és a ténylegesen megfizetésre kerülő szociális 

hozzájárulási adó együttes összegének 100 %-a kerül megtérítésre.  

 

A program keretében legfeljebb 2,5 hónap időtartamra (2018. június 18. - 2018. augusztus 31.), 

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

munkabérként a szakképzettséget igénylő munkakör esetében 135.375 Ft/fő/hó, szakképzettséget 

nem igénylő munkakör esetében pedig 103.500 Ft/fő/hó összeg vehető figyelembe, amely 

összegen felül kerül megtérítésre a szociális hozzájárulási adó. A napi 6 óránál rövidebb 

munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a támogatási összeg arányosan csökken. 

 

2. pillér: Diákmunka a mezőgazdaság és vendéglátás területén 

A program keretében a munkaadók számára a célcsoportba tartozó személyek munkaviszonyban 

történő alkalmazása esetén legfeljebb napi 8 órás foglalkoztatás támogatható. A munkabér és a 

kapcsolódó szociális hozzájárulási adó együttes összegének 75 %-a kerül megtérítésre legfeljebb 

2,5 hónap időtartamra. A fennmaradó bérköltséget és járulékait a foglalkoztatónak kell viselnie.  

 

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 Pénzügyminisztérium biztosítja a Nemzeti 

Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprész 2018. évi központi kerete terhére. 

 

A programmal kapcsolatos bővebb tájékoztatás a területileg illetékes állami foglalkoztatási 

szervként eljáró járási hivatal foglalkoztatási osztályán érhető el. 

 



 

 

 

A horgászat és halászat rendjét valamint a halfogásra jogosító okmányokra vonatkozó 

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

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

VM rendelet szabályozza. 

 

A jelenleg érvényben levő jogszabályok alapján halgazdálkodási vízterületen és haltermelési 

létesítményben horgászati tevékenységet végző köteles magánál tartani az állami horgászjegyet 

(vagy turista állami horgászjegyet), a horgász fogási naplót. Nyilvántartott halgazdálkodási 

vízterületen folytatott horgászatnál a halgazdálkodásra jogosult által kiadott területi jegy is 

szükséges, és a jogszabályi előírásokon túl a halgazdálkodásra jogosult által meghatározott 

feltételek betartása is kötelező.  

 

A halfogásra jogosító okmányok kizárólag a személyazonosság igazolására szolgáló 

arcképes igazolvány birtokában jogosítják az okmányok birtokosát halfogásra.  

 

Valamennyi vízfolyás vagy állóvíz, amely jellegének megváltoztatása nélkül időszakosan vagy 

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

vízterületnek minősül. A nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületeken is folytatható 

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

 

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

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

ezeket a fogási naplóba be kell jegyezni. 

 

2018. január 1-től már a haltermelési létesítményekben folytatott horgászati tevékenységhez is 

szükséges az állami horgászjegy vagy turista állami horgászjegy.  

 

Állami horgászjegy kettő, állami turista horgászjegy egy - legfeljebb három, darabonként legfeljebb 

háromágú, horoggal felszerelt - horgászkészség használatára jogosít. Egyidejűleg egy darab, 1 

m2-nél nem nagyobb csalihalfogó emelőhálót használható. 

 

Felhívjuk a tisztelt olvasók figyelmét, hogy fogadják kétkedve azokat a csábító ajánlatokat, 

miszerint a fizetős tavakon történő horgászathoz nem kell állami horgászjeggyel (vagy turista 

állami horgászjeggyel) rendelkezni!  

 



 

 

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

egyidejűleg meghatározott időre állami horgászjegy váltásától is eltiltja a halfogási előírásokat 

megsértő személyt. 

Azok számára, akik nem egész évben horgásznak, akár a nyári hónapokra is remek lehetőség a 

turista állami horgászjegy kiváltása. Erre évente egy alkalommal van lehetőség, a jegy a váltás 

időpontjától számítva a 90. nap végéig érvényes.  

A szükséges szabály- és fajismeretről on-line vizsgát kell tenni. A tananyag, a vizsga, a 

horgászjegy igénylése és a bankkártyás fizetés elérhető a https://tuhir.nebih.gov.hu/ honlapon. 

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

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

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

vezetéséhez szükséges eszközök is Önnél vannak! 

 

 

 

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. 

 

https://tuhir.nebih.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 a NAV által kerülnek 

behajtásra! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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

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

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

köznevelési intézményben (középiskolában, szakiskolában) tanulmányokat folytatnak, rájuk 

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

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

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

ellátás. 

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

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

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

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

kell az oktatási intézmény által kitöltött igazolást benyújtani. 

A családtámogatási törvény rendelkezése szerint a családi pótlék összegének megállapítása 

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

intézményben első felsőfokú szakképzésben, első alapképzésben, első mesterképzésben vagy 

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

rendelkezik (ez utóbbiról a kérelmezőnek nyilatkoznia kell).  

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

pótlék összege szempontjából. 

 

 

 

 

 

A munkaügyi hatóság 2018. április 9. és 2018. április 27. között célvizsgálatot tartott a 2018. évben 

kötelező legkisebb munkabér, garantált bérminimumra irányadó szabályok érvényesülése 

érdekében. A célvizsgálat során ellenőrzött munkáltatók száma 34 volt, ebből a 

szabálytalansággal érintett munkáltatók száma 33 (97%). Az ellenőrzés alá vont munkavállalók (77 

fő) 95%-nál (73 fő) állapított meg szabálytalanságot a munkaügyi hatóság. 14 munkáltató 



 

 

esetében 23 fő munkavállalót érintően került sor intézkedésre feketefoglalkoztatás miatt. A 

célvizsgálat során a feketefoglalkoztatás mellett leggyakrabban munkaidővel (15 esetben 38 fő 

munkavállalót érintően) és munkaidő-nyilvántartással (15 esetben 38 fő munkavállalót érintően) 

kapcsolatos jogsértésekkel találkoztunk. A célvizsgálat során pihenőidővel, valamint bejelentéssel 

kapcsolatos szabályok megsértését is megállapította a munkaügyi hatóság. Munkabérrel és 

védelmével kapcsolatban mindösszesen 3 esetben került sor szabálytalanság megállapítására; 1 

munkáltató nem adott a kifizetett munkabér elszámolásáról írásos tájékoztatást a tárgyhónapot 

követő hónap 10. napjáig 1 fő munkavállalót érintően, 1-1 munkáltató 3-3 fő vonatkozásában a 

műszakpótlékra és a rendkívüli munkavégzés ellenértékére vonatkozó szabályokat sértette meg. 

 

Összegzésként elmondható, hogy a célvizsgálat elrendelése indokolt volt, az előzetes 

várakozásoknak megfelelő eredménnyel, az ellenőrzött ágazatokban a korábbi ellenőrzések során 

tapasztalt tipikus jogsértések feltárásával zárult.  

 

 

 

A magyar egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyek, akik Magyarországon, vagy az Európai 

Unió más tagállamában rendelkeznek állandó lakóhellyel egy másik tagállamban a magyar 

egészségbiztosítás terhére vehetnek igénybe – orvosilag szükséges – egészségügyi 

szolgáltatásokat. Ezen ellátásokra való jogosultság az Európai Egészségbiztosítási Kártyával (a 

továbbiakban: Kártya) igazolható.  

A Kártya az átmeneti jelleggel az Európai Gazdasági Térség (továbbiakban: EGT térség) bármely 

tagállamában, valamint Svájcban tartózkodó személy számára az orvosilag szükséges ellátások 

igénybevételére jogosít. 

Orvosi okokból szükségessé váló természetbeni ellátások azon ellátásokat jelentik, amelyeket a 

tartózkodási hely szerinti tagállamban, ennek jogszabályai alapján nyújtanak annak érdekében, 

hogy a biztosított a szükséges gyógykezelés céljából ne kényszerüljön tervezett tartózkodásának 

vége előtt visszatérni az illetékes tagállamba. Ennek eldöntése minden esetben orvos-szakmai 

kérdés. 

A Kártyát a járási hivatal adja ki kérelemre, a magyar egészségügyi szolgáltatásokra jogosult 

személyek részére. A Kártya nem állítható ki azon harmadik állambeli személyek részére, akik 

nem Magyarországon vagy valamely más EGT tagállamban rendelkeznek állandó lakóhellyel. 

A Kártyát a járási hivatal a megye egész területére kiterjedő illetékességgel állítja ki, és kiadása 

térítésmentes, kivéve azon eseteket, ha megsemmisül, megrongálódik, elvész, vagy ellopják. Ilyen 

esetekben igazgatási szolgáltatási díj fizetendő. 

A Kártya a járási hivatalnál személyesen, vagy meghatalmazott útján - kiskorúak esetén a 

törvényes képviselő közreműködésével - továbbá postai úton, valamint ügyfélkapun keresztül 

írásban igényelhető. Amennyiben az ügyfél írásban igényli a Kártyát, a járási hivatal  postán küldi 

meg azt a kérelmezőnek; a Kártya átvételét a kérelmező a tértivevényen aláírásával igazolja. 



 

 

 

 

 

Napjainkban ismét teret hódít a kerékpározás, köszönhetően az Uniós kerékpárút építési 

pályázatoknak és a kapcsolódó média-hírverésnek. A jelenlegi kerékpárforgalmi hálózati rendszer: 

„A” országos törzsúthálózat: minimum kettő haladósáv, vt>20km/h, mely egyes szakaszai 

az európai kerékpárút hálózat részei is lehetnek.(EuroVelo nyomvonal – 3 haladósáv, 

vt>20km/h); 

„B” egy vagy több települést, településrészt összekötő utak 

„C” helyi célpontokat összekötő, településen belüli utak 

„D” kerékpározható, településen belüli kisforgalmú utak 

 

Milyen elvárásaink lehetnek a kerékpárutakkal szemben? 

 

Közlekedési célú kerékpározás  Szabadidős célú kerékpározás 

sima, egyenletes burkolat  

(térkő mindig lecsapott szél nélküli!) 

nem feltétlenül burkolt pálya 

kerékpártárolók a jelentős forgalomvonzó 

pontoknál 

kényelmes szélesség látványpontokon 

pihenőhelyekkel 

lehető legrövidebb út, egyértelmű kialakítás látványpont függő vonalvezetés – nem kell a 

legrövidebb 

ne legyenek nagy emelkedők lehetnek nagyobb emelkedők 

átlagsebesség 15-30 km/h (környezetfüggően) pályanehézség függő sebesség 15-40km/h 

útirányjelzés, egyértelmű jelzések útirányjelzés 

kombinált közlekedési lehetőségek / 

átjárhatóság 

 

közbiztonság alapvető (megfelelő 

megvilágítás) 

 

 

Ezen elvárások alapvetően meghatározzák a kerékpárút műszaki paramétereit is. A használat 

biztosítéka: a nyomvonal mindig vonzóbb legyen a kerékpárosok számára, mint a közút! 

 

Ha a teherforgalom részaránya 10%-nál nagyobb, indokolt a közúttól elválasztott nyomvonal. 

Kötelező az elkülönítés, ha csúcsórában 300-nál több a busz és teherkocsi forgalom, vagy ha a 

megengedett sebesség 60km/h fölötti! 

 

100km/h megengedett sebességű közúttal párhuzamosan vezetett kerékpárút használói 

biztonságát védőkorláttal kell biztosítani a pályaelhagyó gépjárművekkel szemben! 



 

 

Ahol a külön vezetett kerékpárút kialakítás nem lehetséges: a közúttal közel párhuzamos, 

kisforgalmú utak jelölhetők ki kerékpáros közlekedésre az alábbiak érvényesülése mellett: 

úthosszabbodás maximum 10%, a párhuzamos utca legalább 1 km hosszúságú, a főúton lévő 

célállomások (boltok, szolgáltatóegységek, közintézmények stb.) elérését gyakori keresztutcák 

lehetővé teszik. Kijelölés módja lehet: kerékpár sáv (sárga burkolatjel, segédmotoros kerékpár nem 

használhatja!), nyitott kerékpársáv (fehér burkolatjel), kerékpár nyom (sárga burkolatjel). Ezek 

alkalmazása a közúti környezettől függ. Újonnan létesülő gyalog-és kerékpárútnál KÖTELEZŐ a 

szintbeli (5cm kiemelt szegély, ’K’ szegély) vagy fizikai (korlát, zöldsáv) elválasztás! 

 

Kerékpárforgalmi létesítmények alapvető szélességi elvárásait meghatározza a kerékpáros 

mozgásához szükséges tiszta terület (HALADÓSÁV). Normál kerékpár a használójával 70cm 

széles területet vesz igénybe, hajtómozgás általi kilengés 15-15 cm. 

 

FONTOS 

1./ a burkolat mellett 0,5 m padka biztosítandó (a burkolattól mért 2m-es sávon belül 1,50m-nél 

nagyobb szintkülönbség esetén a padka 1,00m); 

2./ a burkolattól mért 2m-es sávon belül 1,50m-nél nagyobb szintkülönbség esetén a kerékpárút 

biztonsági sávján kívül korlátot kell építeni  

3./ kerékpárút közúti átvezetése csak szintkülönbség nélkül építhető  

4./ illetéktelen gépjárműbehajtás megakadályozására térlehatároló oszlopok (pl. kanyarodó 

gépjármű ne vegye igénybe a kerékpárutat), sorompók (útlerövidítés miatt gépjármű ne 

tudjon ráhajtani) alkalmazandók 

5./ ahol a kerékpárút forgalmas közutat keresztez – a sárga burkolatjel átvezetés mellett - 

indokolt az eltérő színű (vörös) burkolat beépítése és az előírt szabványos, emelt szintű 

közvilágítás / EN 13201:2004. „ÚTVILÁGÍTÁS” szabvány szerint; 

Közvilágítás: a belterületi kerékpárutak megvilágításának meg kell egyeznie a vele párhuzamos 

közút megvilágítási szintjével. Ha a kerékpárút külterületen nincs megvilágítva, akkor 

mindkét oldalon kötelező a sárga, 12cm széles burkolatjel felfestése! 

Vízelvezetés: a felületi vízelvezetés irányváltása mindig pályaszint alatt (áteresszel) történjen (fagy 

esetén így elkerülhető a megcsúszás) Az átereszek mentén minden esetben 

biztonsági sávon kívül elhelyezett csőkorlát beépítése kötelező. 

Forgalomtechnika: 

- a kerékpárút is közút, tehát ugyanazon forgalomszabályozási elvek (KRESZ) érvényesek rá, 

mint a gépjárműforgalmi utakra, csak a táblaméret kisebb (jelzőtáblái 450x450mm- 

nagyságúak, a tábla ideális alsó élmagassága burkolatszinttől 2,50 m, színük zöld alapon 

sárga felirat); 

- lakott területen kívül segédmotoros kerékpár közlekedését jelzőtáblával kell tiltani, ha a 

kerékpárút használati szélessége < 2 m,gyalog és kerékpárút használati szélessége < 3 m; 

forgalmi rendjét a kerékpárút kezelője alakítja ki, új építésű kerékpárút esetén az 

engedélyezési eljárásban a közlekedési hatóság hagyja jóvá. A forgalmi rend kialakításába 

csak a  baleseti helyzet jelentősebb változása esetén avatkozik be a közlekedési hatóság, 

vagy ha az országos közút kezelője forgalomszabályozási intézkedése mások érdekeit sérti. 

 



 

 

Cikkünk csak elenyésző része a közlekedési hatóság engedélyezési eljárásaiban vizsgálandó, 

érvényesítendő jogszabályi és útügyi műszaki előírásoknak, melyek minden használó számára 

nyilvánosak: 

• útügyi műszaki előírás: internet.kozut.hu oldalon 

• alapvető jogi szabályozás www.njt.hu oldalon 

• kerékpárutak országos nyilvántartása kenyi.hu oldalon 

• minden a kerékpárutakról és kerékpárosokról kerekparosklub.hu oldalon 

• útügyi hatósági tájékoztatás kérés  tolna.mf.ut@tolna.gov.hu e-mail címen 

 

 

Tolna megye fejlesztési tervei 

 

„Bonyhádon a város déli részét feltáró Perczel Mór utca mentén épül kerékpársáv, illetve 

kerékpáros nyom, a külső részen kerékpárút.  

Pakson egy fontos hálózati hiányosság szűnik meg: Dunakömlőd felé jön létre kerékpárút-

kapcsolat a 6. számú főút mentén. 

Kakasdot Széptölgyessel köti majd össze egy új kerékpárút, a 6. számú főút mentén. 

Tamásiban a 61-es és a 65-ös utak belterületi szakaszai mellett létesül kerékpárút. 

Tolna Fadd felé fejlesztené a kapcsolatot egy új kerékpárúttal a viszonylag forgalmas 5112. számú 

út mentén. 

Fontos cél a további fejlesztések összehangolt tervezése és megvalósítása. Ennek érdekében 

2018-ban országos kerékpáros forgalomszámlálás lesz, átfogó kerékpáros kutatások készülnek, 

folyamatosan fejlesztik a Kerékpárút Nyilvántartó Rendszert. 

 

 

 

http://www.njt.hu/
mailto:tolna.mf.ut@tolna.gov.hu


 

 

 
 

 

 

Az elmúlt években olyan közigazgatást építettünk, amely élvezi az emberek bizalmát, segíti a 

magyar állampolgárok és a vállalkozások boldogulását.  Célunk, hogy a magyar emberek 

számára az ügyintézés ideje, az arra fordított energia és anyagi terhei csökkenjenek, ezáltal 

javuljon életminőségük. Ezt szolgálta a kormányablakok kialakítása és ezt a célt szolgálja a 

kormányablak buszok üzembe helyezése is – mondta Tuzson Bence közszolgálatért felelős 

államtitkár a hatodik Kormányablak Busz átadásán. 

 

 

 

Tuzson Bence a vas megyei Jánosházán helyezte üzembe a hatodik kormányablak-feladatok 

ellátására kialakított Mobilizált Ügyfélszolgálatot (Kormányablak Buszt), amely a megye 216 

településén teszi lehetővé az állampolgárok számára a kormányablak szolgáltatások igénybe 

vételét.  

 

Az átadón az államtitkár a Kormányablak Buszokkal kapcsolatosan hangsúlyozta: ,,Végig kellett 

gondolni, hogy ez a jó minőségű szolgáltatás, hogyan tud mindenhova eljutni. Így született 

meg a döntés, hogy Magyarországon tíz Kormányablak Busz lesz.” 

 



 

 

A mobilizált ügyfélszolgálati irodában az ügyfelek több mint 2500 féle ügykört kezdeményezhetnek, 

illetve kaphatnak tájékoztatást az eljárás menetéről. Többek között személyazonosító 

igazolvánnyal, lakcímkártyával, útlevéllel, vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyintézésre, ügyfélkapu 

regisztrációra is van lehetőségük az ügyfeleknek Az állampolgárok rugalmasabban szervezhetik az 

ügyintézésüket, hiszen lakóhelyük valamint munkahelyük között, útközben is könnyen elérhetőek a 

kormányablak szolgáltatások. A buszban 1 db okmányos és 1 db kormányablak munkaállomás 

került kialakításra teljes informatikai hálózattal együtt. A kiépített rendszer magában foglal egy 

beépített fényképezőt, valamint nyomtatót és szkennert is. A teljes mobil ügyfélszolgálat klimatizált, 

továbbá szünetmentes tápegységről, aggregátorról üzemeltethető azokon a helyszíneken, ahol 

nincs villamos hálózati csatlakozási lehetőség. A Mobilizált Ügyfélszolgálat akadálymentesített, 

mozgássérült ügyfelek fogadására is alkalmas. 

 

Magyarország Kormánya 2011. január 1-től kezdte meg az országos kormányablak-rendszer 

kiépítését, majd – mind számában, mind funkcióiban történő – folyamatos bővítését. A Mobilizált 

Ügyfélszolgálat létrehozásával lehetőség nyílik a helyben történő ügyintézésre a kormányablakkal 

nem rendelkező, illetve a közlekedési infrastruktúra szempontjából hátrányban lévő településeken 

élő állampolgárok számára is, ezzel az ügyfelek hatékony kiszolgálását akadályozó térbeli korlátok 

áthidalhatóvá válnak.  

 

A Mobilizált Ügyfélszolgálat segítségével a kormányablakos ügyintézés közelebb kerül az 

állampolgárokhoz, elősegítve a célt, hogy magas színvonalon, hatékonyan és gyorsan intézhessék 

ügyeiket. Ezáltal a részben hazai, részben európai uniós források felhasználásával kialakított, 

közösségi térként is funkcionáló kormányablakok mellett kórházaknál, különböző céges és állami 

rendezvényeken, fesztiválokon a Mobilizált Ügyfélszolgálatokon (kormányablak buszokban) is 

intézhetik ügyeiket az állampolgárok.  

 

 

 

Simontornyai Kormányablak ünnepélyes keretek között is megnyitotta kapuit. A korábbi 

okmányiroda helyett, mostantól egy öt munkaállomásos Kormányablak áll az állampolgárok 

rendelkezésére. Ezen felül az épületben kapott helyet a Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi 

Osztály kirendeltsége is.  

 

Dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott beszédében kihangsúlyozta, hogy a megyehatáron 

elhelyezkedő település korábbi ügyfélforgalma már régóta indokolta a Kormányablak kialakítását. 

Az épület mintegy 55 millió forint hazai forrásból valósult meg. Dr. Horváth Kálmán köszönet 

mondott a Kormánynak, Simontornya városának, a beruházást megvalósító vállalkozónak, és nem 

utolsó sorban a kollégáknak, hogy támogatásukkal, munkájukkal hozzájárultak a kilencedik 

Kormányablak megnyitásához Tolna megyében. 

 

 



 

 

 
 

Az épület hivatalos átadóján részt vett Dr. Tuzson Bence közszolgálatért felelős államtitkár is, aki 

beszédében kiemelte, hogy a még gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében felülvizsgálatra 

kerülnek a kormányhivatalokban intézhető ügytípusok, hiszen a kormányzat célja, hogy mentesítse 

az állampolgárokat a felesleges ügyintézés alól. Kihangsúlyozta továbbá, hogy Magyarországon 

rend és biztonság van, mely érték nélkül romlik egy ország versenyképessége, mely az emberek 

jólétének záloga. Hozzátette, ha továbbra is mindenki rendben elvégzi a munkát, akkor rendezett 

marad az életünk, mely a biztonság megtartásához vezet, és mindez az állam, azaz az 

államigazgatás, valamint a kormányhivatalok feladata közé tartozik. 

 

 
 



 

 

 
 
 

 
 

Cím:  7081 Simontornya, Hársfa u. 39., (Központi Orvosi Ügyelet épülete) 

Telefon:  74/795-620, 795-618 

E-mail:  titkarsagtamasi@tolna.gov.hu  

 

Ügyfélfogadás:  Hétfő: 7.00-17.00 

Kedd: 8.00-16.00 

Szerda: 8.00-16.00 

Csütörtök: 8.00-18.00 

Péntek: 8.00-14.00 


