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Tisztelt Partnereink! Tisztelt Kollégák! Kedves Olvasók!
Ismét egy tartalmas évet tudhat maga mögött a Tolna Megyei Kormányhivatal. A 2017-es
esztendőben

számos

olyan

intézkedés

történt,

mely költségtakarékosabb

gazdálkodást,

szakszerűbb és gyorsabb feladatellátást, valamint az ügyfelek még hatékonyabb kiszolgálását
eredményezi.
2017. január 1-jétől a kormányhivatal szervezeti felépítésében mind megyei, mind járási szinten
feladat- és hatásköröket érintő változások történtek. A hatósági feladatok átcsoportosítása, járási
szintre történő delegálása, a közigazgatási ügyek helyben történő, gyorsabb és eredményesebb,
az állami rezsicsökkentésnek köszönhetően olcsóbb, akár ingyenes intézését teszi lehetővé.
Az „egyablakos” ügyintézésnek köszönhetően egyre több ügy rendezhető egy helyen, hiszen
folyamatosan nő a kormányablakok által ellátott ügykörök száma és az elektronikus ügyintézés
mindezt még gyorsabbá és kényelmesebbé teszi. A tavalyi évben Tolna megye négy járásában,
Pakson, Bonyhádon, Tamásiban és Tolnán nyílt NAV ügyfélszolgálat a kormányablakokban, ahol
teljes körű adóügyintézéssel állnak a NAV munkatársai az ügyfelek rendelkezésére.
Az elmúlt esztendőben a Tolna Megyei Kormányhivatal számos épülete újult meg pályázati
forrásból. A jó hőszigetelés és a megújuló energiaforrások energiabiztonságot és kényelmes
munkakörnyezetet teremtenek, és hosszú távon biztosítható a gazdaságosabb és takarékosabb
üzemeltetés.
Magyary Zoltán, a közigazgatás tudományának nemzetközi hírű művelője szerint

„Minden

szervezeti és eljárási reform értéke attól függ, hogy mennyit érnek a tisztviselők”. Ezen felismerés
mentén a Kormány nagy hangsúlyt fektet az állami tisztviselők folyamatos képzésére. Ennek
keretében nem csupán kollégáink szakmai továbbképzése, hanem mentális erősítése, valamint
ügyfélszolgálati készségeik folyamatos fejlesztése is biztosítja a feladatellátás magas színvonalát.
A fenti intézkedések nyomán természetesen újabb és újabb lépésekkel haladunk a szolgáltató
állam kialakítása felé, ahol az ügyfelek legnagyobb megelégedésére kívánjuk végezni mindennapi
munkánkat. A 2017-es év ismét bebizonyította, hogy a közigazgatás egy rugalmas, az ügyfelek
igényeihez alkalmazkodni kész és képes rendszer.
Természetesen továbbra is kiemelten fontosnak tartjuk partnereink tájékoztatását, így jelen
hírlevelünk is számos olyan szakmai írást tartalmaz, mely segíti a hétköznapi feladatellátást.
Az idei esztendőre erőt, egészséget és további sikeres munkát kívánok!

Dr. Horváth Kálmán
kormánymegbízott

2018. január 1. napján, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)
hatálybalépésével összhangban számos, a földhivatali feladatok végrehajtását érintő jogszabálymódosítás is történt.
Az ügyfeleinket érintő legfontosabb változások az alábbiakban foglalhatóak össze:
1.

Az

Élelmiszerlánc-biztonsági

és

Földhivatali

Főosztály

Földhivatali

Osztálya,

mint

mezőgazdasági igazgatási szerv által lefolytatott, a földtulajdon megszerzésére irányuló
jogügyletek hatósági jóváhagyásának ügyintézési határideje 60 napról 80-ra nőtt. 2018. január
1-től a föld fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzőjéhez benyújtott közzétételi
(kifüggesztés iránti) kérelem egyben hatósági jóváhagyás iránti kérelemnek is minősül, melyet
jóváhagyás-köteles jogügylet esetén a jegyző kötelezően megküld a mezőgazdasági
igazgatási szerv részére, ellenkező esetben az eljárás nem indulhat meg.
2.

A földárveréseken való részvételhez szükséges szerzési képességet igazoló hatósági
bizonyítvány kiállítására ezentúl akkor van lehetőség, ha a kérelmező regisztrált földműves,
továbbá lakóhelye vagy mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve olyan településen
található, mely az árverésen megszerezni kívánt föld fekvése szerinti településtől közúton
vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton 20 km-es távolságon belül van, azaz
rendelkezik a mező- és erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény
(Földforgalmi törvény) 18. § (1) bekezdés e) pontja szerinti elővásárlási joggal. Ellenkező
esetben a hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelem megtagadására kerül sor. Amennyiben
a kérelmező ügyfél a kérelmet személyesen terjeszti elő a mezőgazdasági igazgatási szervnél
(7100 Szekszárd, Széchenyi u. 54-58. 2. emelet), és a kérelem alapján a hatósági
bizonyítvány kiállításának van helye, úgy a mezőgazdasági igazgatási szerv az Ákr.-ben
rögzített automatikus döntéshozatal szabályai szerint a
hatósági bizonyítványt a kérelem beérkezését követő
naptól számított 24 órán belül kiállítja.

3.

Az

ingatlan-nyilvántartási,

eljárások

ügyintézési

földhasználati

határideje

60

nyilvántartási

napra

változott,

amennyiben az Ákr. szerinti teljes eljárás kerül lefolytatásra
(pl.: ellenérdekű fél vesz részt az eljárásban, vagy
hiánypótlási

felhívás

kibocsátására

kerül

sor).

A

fellebbezés benyújtására nyitva álló határidő az ingatlannyilvántartási eljárásban hozott döntések esetében is a
kézbesítéstől számított 15 nap (a korábbi 30 helyett).

Célterületek:


Hús és húskészítmény előállítás



Édesipari termék előállítás és forgalmazás



A piacokon, vásárokon, karácsonyi vásárokon és rendezvényeken végzett édesség
forgalmazás



A karácsonyi ünnepi vásárokon, rendezvényeken kitelepült vendéglátók



Zöldség - gyümölcs forgalmazás



Áruhal forgalmazás



Élőállat szállítás

Kiemelt termékek:


Friss hús, hal és haltermékek; pácolt, füstölt nyers vagy főtt húskészítmények; virsli



Édesipari termékek



Borok és pezsgők



Szezonális zöldség-gyümölcs

Célzott, 2017. december 1. és 31. között zajlott téli szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés keretében
elrendelt mintavételre került sor 2 termékcsoport vonatkozásában. Allergén vizsgálatra Tolna
megyéből 2 db szaloncukor/töltött édesség mintát küldtünk a kijelölt laboratóriumba, míg
fagyasztott tonhal termékből 2 db mintát, nitrit és nitrát tartalom kimutatása és fajazonosítás
céljából vizsgáltattunk. Valamennyi ellenőrzött termék vizsgálata megfelelő eredményt hozott.
Téli szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés keretén belül 19 előállító hely ellenőrzés, 39 forgalmazó
hely ellenőrzés és 24 vendéglátó hely ellenőrzés történt. Különböző élelmiszertételek közül 140 db
hazai és 16 külföldi került ellenőrzésre.
A karácsonyi ünnepi vásárokon, rendezvényeken kitelepült vendéglátó egységek az élelmiszerbiztonsági előírásokat betartották, az ellenőrök higiéniai hiányosságot nem tapasztaltak.
Az ellenőrzések nyomán 1 figyelmeztetés és 2 bírság kiszabására került sor 180 000 Ft értékben.
Az áruhal forgalmazás ellenőrzések során csak kisebb, a helyszínen hiánypótlásra került
szabálytalanság feltárása történt.

I. Adóigazgatás
A 2017. évben öt esetben célellenőrzés, két esetben pedig hatósági komplex ellenőrzés keretében
ellenőrizte a Tolna Megyei Kormányhivatal az önkormányzati adóhatóságok adóigazgatási
tevékenységét.
Az elvégzett vizsgálatok során általánosan is megállapította, hogy az anyagi jogszabályoknak
megfelelően hozták meg döntéseiket az elsőfokú adóhatóságok, az eljárási szabályok fokozottabb
betartására azonban fel kellett hívni a figyelmüket.
Az önkormányzati adóhatóságok ellenőrzése során kiemelt figyelmet fordított a kormányhivatal az
adók módjára történő behajtásra és a végrehajtásra. A vizsgálatok tapasztalatai szerint az
önkormányzati adóhatóságok nem minden esetben tartják be a jogszabályi előírásokat. Az adók
módjára történő behajtás esetén általában csak egy levelet küldenek az adósnak, melyben
felszólítják tartozása rendezésére. Ha az adós önként nem teljesít, végrehajtási cselekményeket
nem foganatosítanak. Sok esetben eredménytelenül zárultak a végrehajtási eljárások és már az
eljárás megindításakor valószínűsíthető volt a végrehajtás sikertelensége. Előfordult, hogy a
végrehajtási eljárás eredményességét, illetve eredménytelenségét tartalmazó iratok nem voltak az
ügyiratban, esetleg tájékoztatták a behajtást kérőt, hogy a tartozás behajtása lehetetlen. Sok
esetben ez a tájékoztatás is csak a behajtást kérő többszöri megkeresése után került megküldésre.
A határozatok nem tartalmazzák pontosan a jogorvoslat benyújtásának helyét, vagy tévesen
tartalmazzák azt. Szinte valamennyi döntés rendelkező részében tévesen szerepel, hogy a
fellebbezést a határozat (végzés) kézhezvételétől vagy kézbesítésétől számított 15 napon belül
lehet előterjeszteni. Kézhezvétel és kézbesítés helyett közlést tartalmaz a jogszabály.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény
szubszidiárius jellegéből következően alkalmazására nem kerülhetett volna sor, ha az adózás
rendjéről szóló törvény teljes körűen szabályoz egy adott jogintézményt. Ilyen jogintézmény pl. a
fellebbezés vagy a végrehajtás is. Ennek ellenére általánosnak mondható, hogy mindkét törvényre
hivatkozik az önkormányzati adóhatóság.
Egy főszámon, de külön alszámon kerül iktatásra több adóalanyra vonatkozó irat. A helyszíni
ellenőrzések tapasztalatai szerint az ügyintézők munkáját megkönnyíti, ha adónemenként és nem
adóalanyonként kerülnek csoportosításra az iratok, azonban több száz adóalany tekintetében az
alszámok elkülönítése nehézséget okozhat.
Szankció – különösen bírság – kiszabásánál az adóhatóság mérlegeli az eset összes körülményét,
az adózó jogellenes magatartásának (tevékenységének vagy mulasztásának) súlyát, gyakoriságát,
továbbá azt, hogy az adózó, illetve intézkedő képviselője, alkalmazottja, tagja vagy megbízottja az
adott helyzetben a tőle elvárható körültekintéssel járt-e el. A körülmények mérlegelése alapján az
adóhatóság a mulasztás súlyához igazodó az adózási érdeksérelemmel arányos bírságot szab ki,
vagy a bírság kiszabását mellőzi. Az önkormányzati adóhatóság döntésében szerepelniük kell
azon – az adóalany terhére és javára értékelhető – tényeknek, ill. körülményeknek, amelyek

mérlegelése a bírság összegének megállapításához vezetett. Az adóhatóságnak indokolnia kell,
hogy a körülmények mérlegelése során mely szempontokat, milyen súllyal vett figyelembe a
szankció mértékének meghatározásakor.
Az iratokból nem minden esetben állapítható meg, hogy sor került-e helyszíni szemle megtartására
az ingatlan értékét meghatározó adó- és értékbizonyítvány kiállítása előtt, holott ezt jogszabály
előírja. Az ingatlan állapotát, amely az értékét meghatározza, szemrevételezéssel lehet
megállapítani.
Az önkormányzatok illetékességi területén a viszonylag új adónemnek mondható települési adó
nem került bevezetésre, illetve egy helyen nulla forintban állapították meg az adómértéket.

II. Kereskedelmi igazgatás
A kormányhivatal 2017. évben négy polgármesteri hivatalban és négy közös önkormányzati
hivatalban tartott célellenőrzést, melyben a jegyző hatáskörébe tartozó kereskedelmi-, szálláshelynyilvántartással kapcsolatos, a helyi termelői piac nyilvántartásba vételére vonatkozó-, továbbá a
vásár, piac ügyekben az eljárás lefolytatásának jogszabályszerűségét vizsgálta a 2016. január 12016. december 31. között lefolytatott eljárásokra vonatkozóan. Az ellenőrzés módszere minden
esetben helyszíni ellenőrzés volt. Az ellenőrzés a jegyző nyilvántartás-vezetési kötelezettség
ellenőrzése körében megállapította, hogy az ellenőrzött települések közül a kereskedelmi
nyilvántartást két település kivételével, a szálláshely nyilvántartást szintén két település kivételével
a jegyzők vezetik. A két település esetében intézkedési javaslatot tett a kormányhivatal a
nyilvántartások felállítására.
A kereskedelmi nyilvántartást a nyilvántartást vezető jegyzők közül egy nem tette közzé a település
honlapján, mivel a honlap fejlesztés alatt áll. A szálláshelyekről nyilvántartást vezető jegyzők közül
három településen lévő szálláshelyeket nem tették közzé a település honlapján. A nyilvántartást
vezető jegyzők közül egy település esetében nem gondoskodott a jegyző az adatok Zala Megyei
Kormányhivatal részére történő megküldéséről. A jegyzők vagy azonnal vagy bizonyos
időközönként pl. negyedévente küldik meg a változásokat, illetve az új adatokat a Zala Megyei
Kormányhivatal részére. Kereskedelmi ügyekben a bejelentés formanyomtatványok megfelelnek a
jogszabály által előírt feltételeknek, azonban az előfordul egy-egy ügyirat esetében, hogy a
kereskedők nem nyilatkoznak egy-egy adatról, a formanyomtatványt egy-egy adat tekintetében
nem töltik ki, pl. a kereskedő statisztikai számát, a vásárlók könyve nyomtatvány azonosító adatait
és használatba vételének időpontját, az üzlet elnevezését, az üzlet helyrajzi számát, az üzlet
befogadó képességét, vagy a Jöt. 3. § (2) bek. szerinti termékek felsorolását. Valamennyi vizsgált
település esetében előfordul, hogy a bejelentés másolatát nem küldik meg az élelmiszerláncbiztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal, és/vagy az állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző feladatkörében eljáró járási hivatalnak. Működési engedély
ügyekben a benyújtott kérelmek a jogszabály által előírtaknak megfeleltek. A működési engedély
ügyekben az előírt szakhatóságokat megkeresték. A határozatokat a jegyző az illetékes hivatalok
és az ügyfelek részére megküldte. Az üzleteket a jegyzők csak az üzletre vonatkozó közérdekűvagy panaszbejelentés esetén ellenőrzik, továbbá adategyeztetést kezdeményeznek az üzletek
üzemeltetőivel, azaz a kereskedőkkel a kereskedőre, illetve az üzletre vonatkozó pontos adatok
nyilvántartásba történő bejegyzésére tekintettel.

Vásár, piac engedélyezése ügyben egy település esetében egy esetben adatváltozás
nyilvántartásba bejegyzésére került sor, a lefolytatott eljárás a jogszabályi előírásoknak megfelelt.
A vizsgált települések közül egy településen működik helyi termelői piac, mely piacot 2015. évben
vették nyilvántartásba, így a vizsgált időszakban a vizsgált települések esetében helyi termelői piac
bejelentésével kapcsolatos eljárás nem volt.
A vizsgált időszakban üzlet azonnali vagy ideiglenes bezárásáról rendelkező határozatot nem
hoztak, míg tevékenység megtiltásáról szóló határozatot egy esetben hoztak a jegyzők. A
határozat a jogszabályi előírásoknak megfelelt.

III. Ipari igazgatás
A kormányhivatal iparigazgatási ügyekben az eljárás lefolytatásának jogszabályszerűségét a 2016.
január 1-jétől a vizsgálatot megelőző hónap utolsó napjáig keletkezett ügyekben lefolytatott
eljárásokra vonatkozóan vizsgálta. Az ellenőrzés módszere minden esetben helyszíni ellenőrzés
volt.
Iparigazgatási ügyek ellenőrzésére négy közös önkormányzati hivatalban és négy polgármesteri
hivatalban került sor, melyből egy közös önkormányzati hivatalban, illetve két polgármesteri
hivatalban iparigazgatás tárgyú ügyirat nem keletkezett. Az ellenőrzés a jegyző nyilvántartásvezetési kötelezettség ellenőrzése körében megállapította, hogy az ellenőrzött települések közül az
ipari szolgáltatást végzők nyilvántartását a jegyzők vezetik, a nyilvántartások egy-két adat
esetében hiányosak, mely hiányosságokra a kormányhivatal a jegyzők figyelmét felhívta. A jegyzők
az ipari szolgáltatást végzők nyilvántartását a település honlapján közzétették.
Iparigazgatási ügyekben a bejelentés formanyomtatványok megfelelnek a jogszabály által előírt
feltételeknek, azonban az előfordul egy-egy ügyirat esetében, hogy a kereskedők nem nyilatkoznak
egy-egy adatról, a formanyomtatványt egy-egy adat tekintetében nem töltik ki, vagy nem
megfelelően töltik ki, pl. telep használatának jogcímét, vagy a telep üzemeltetésének időpontját.
Több esetben a jegyzők nem fordítanak figyelmet arra, hogy a másolatban benyújtott bérleti
szerződésre a hiteles jelleget rávezessék, a bérleti szerződés egyszerű másolatban szerepel az
iratban. Két vizsgált hivatal esetében fordult elő, hogy a telep övezeti besorolását nem vizsgálták a
telep nyilvántartásba vételét megelőzően, vagy azt nem dokumentálták az ügyiratban. Szintén két
vizsgált hivatal esetében az ipari szolgáltatást végző vállalkozók vagy cégek részére az igazolást
nem állították ki, vagy nem határidőben állították ki. A nyilvántartásba vételt a jegyzők a bejelentés
hátoldalára írt záradék formájában dokumentálják, de még mindig előfordul, hogy a jegyzők
határozatot hoznak a nyilvántartásba vételről.
Valamennyi vizsgált település esetében előfordul, hogy a bejelentés másolatát nem küldik meg az
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal, több
település esetében a telep fekvése szerint illetékes, mérésügyi és műszaki biztonsági
feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal, a kulturális örökségvédelmi feladatkörében eljáró
illetékes járási hivatal, a telep fekvése szerint illetékes területi vízvédelmi, illetve vízügyi hatóság, a
környezetvédelmi és természetvédelmi feladatkörében eljáró, a telep fekvése szerint illetékes
megyei kormányhivatal részére.

A településeken elvétve, egy-egy ügyirat keletkezett telepengedély kiadása iránti kérelem ügyében.
Egy település esetében a szolgáltató nem rótta le az igazgatási szolgáltatási díjat. A kérelemhez
több esetben nem csatolja az ügyfél a környezetvédelmi tervfejezetet, holott azt az 57/2013. (II.
27.) Kormányrendelet előírja. Az ügyekben az övezeti besorolást vizsgálták, az előírt
szakhatóságokat megkeresték, a helyszíni szemle megtartásra került. Több esetben nem
dokumentálják az ügyiratokban, hogy a helyszíni szemle jegyzőkönyvet az érintetteknek
megküldték-e. A határozatokat a jegyző az illetékes hivatalok és az ügyfelek részére megküldte,
mely határozatokat határidőn túl hozzák meg a szakhatósági hozzájárulások beszerzésének
hosszas időtartama miatt.
IV. Anyakönyvi igazgatás
A 2017. évben három esetben célellenőrzés, két esetben pedig hatósági komplex ellenőrzés
keretében ellenőrizte a kormányhivatal az önkormányzati anyakönyvvezetők tevékenységét.
Az elvégzett vizsgálatok során a kormányhivatal általánosan is megállapította, hogy az anyakönyvi
hivatalokban az érdemi ügyintézés a hatályos jogszabályoknak megfelelő, és jó színvonalú.
Az anyakönyvvezetők általában kapcsolt munkakörben dolgoznak, helyettesítésük gyakran nem
megoldott. Az anyakönyvvezetők
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számítástechnikai eszközzel és a felhasználói kártyával. Az anyakönyvezetők munkáját
számítógép, valamint EAK gép segíti. A hivatali felszerelések hiánytalanok.
A vizsgálatok megállapították, hogy az anyakönyvi iratokat tűzbiztos, jól zárható lemezszekrényben
tárolják. Az anyakönyveket, az anyakönyvi alapiratokat, a névmutatókat, a rendszeresített
íróeszközt, az anyakönyv és anyakönyvi kivonat kitöltetlen nyomtatványokat, az anyakönyvvezetői
felhasználói kártyát és az anyakönyvvezető hivatalos körbélyegzőjét munkaidőn kívül tűzbiztos, jól
zárható szekrényben vagy irattárolóban kell elhelyezni.
Az anyakönyvi szakvizsga bizonyítványokat, az előírástól eltérően az anyakövekkel együtt tárolják.
Egy esetben, az eljárás során a hivatali helyiségen kívüli, illetve a munkaidőn túli házasságkötést
engedélyező határozatokban egy már hatályon kívül helyezett jogszabályra hivatkoznak. Előfordult,
hogy a hivatali helyiségen kívüli, illetve a munkaidőn túli házasságkötést engedélyező
határozatokat előzetesen elkészítették, azonban ezek akár hónapokig az ügyiratban maradtak
aláírva, anélkül, hogy az ügyfélnek kézbesíteni kellett volna. Egy polgármesteri hivatalban az EAKban papíralapból rögzített anyakönyvek nyilvántartását nem vezetik, az okmányazonosítókat nem
jegyzik.
A kormányhivatal április hóban anyakönyvi szakvizsgát szervezett. Az oktatás 2017. április 8-án
indult és június 13-án zárult. A szakvizsga tanfolyamon a megye polgármesteri hivatalaiból 28 fő
vett részt. Egy fő az írásbeli vizsgán nem jelet meg, a tanfolyam többi résztvevője sikeres vizsgát
tett.

V. Építésigazgatás
A vizsgálatok három polgármesteri hivatalra és egy járási hivatalra terjedtek ki a 2016-ban
lefolytatott építési engedélyezési eljárások vonatkozásában. A vizsgálati megállapításokban
felsorolt hibák, hiányosságok nem minden hatóságnál fordultak elő, ezért csak a jellemzően és
többször előforduló hibák szerepelnek az alábbiakban.
A kérelem benyújtása az eljárás megindulása, függő hatályú határozat:
A kérelmek érkeztetése és iktatása határidőben megtörtént. Az eljárás megindulásáról a hatóság
függő hatályú határozatban határidőn belül értesítette az építtetőt és a már ismert ügyfeleket. A
függő hatályú határozatok a helyszíni szemle időpontját és a helyszíni szemlével kapcsolatos
egyéb rendelkezéseket nem minden esetben tartalmazták. Az építtető kivételével, további ügyfél a
helyszíni szemlén nem vett részt, ami gondot jelent az ügyféli jogok gyakorlását illetően. Az eljárás
megindulásáról értesített ügyfelek ügyféli jogaikat akkor gyakorolhatják, ha az eljárás során
nyilatkozatot tesznek, vagy kérelmet nyújtanak be, ha az ügyfél az első fokú eljárásban
nyilatkozatot nem tesz, vagy kérelmet nem nyújt be, ügyféli jogát nem gyakorolhatja. Az ügyféli
jogok gyakorlása során nyilatkozatnak kell tekinteni a tényállás tisztázására felhasználható
tényekről, bizonyítékokról nyújtott ismereteket, vagy a tanúvallomással, a szakértői véleménnyel, a
helyszíni szemlén vagy az ellenőrzés során tett megállapítással kapcsolatos észrevételt. A
helyszíni szemle tartásáról történő értesítés hiányában a helyszíni szemlén való nyilatkozat,
észrevétel megtételének lehetőségével az ügyfelek nem tudnak élni, továbbá az építtetővel
szemben sem alkalmazhatók a szemle akadályozásának jogkövetkezményei.
Hiánypótlás:
Ha a kérelem hiányosan került benyújtásra, az építésügyi hatóság haladéktalanul, de legkésőbb az
eljárás megindulásától számított öt napon belül, legfeljebb tíz napos teljesítési határidő
megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett hiánypótlásra hívta
fel az építtetőt. Hiányosan benyújtott kérelmek estében az építtetők hiánypótlásra történő felhívása
megtörtént. Hiánypótlási felhívást kellett kibocsátani a vizsgált ügyek több mint 70 %-ában. A
hiánypótlási felhívások kibocsátása esetében jelentős határidő túllépést a vizsgálat nem állapított
meg. A hiánypótlási felhívásoknak az építtetők határidő belül, vagy néhány nap határidő túllépéssel
eleget tettek, jelentős 10 napot meghaladó határidő túllépést a vizsgálat 3 esetben állapított meg. A
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jogkövetkezményekről szóló tájékoztatás a jogszabályi előírásoknak az esetek többségében
megfelelt.
A hiánypótlási felhívás végzései tévesen hivatkoznak azonban az eljárási költség megállapításáról
és viseléséről. Az eljárási költség megállapításáról és viseléséről történő rendelkezés csak az
eljárást megszüntető végzéseknek kötelező tartalmi eleme.
Helyszíni szemle, jegyzőkönyv:
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatóság, a helyszíni szemlén tapasztaltakról feljegyzést vagy
jegyzőkönyvet a helyszínről, annak környezetéről dátummal ellátott fényképfelvételt készít. A
helyszíni szemlék a jogszabály kötelező előírása ellenére nem minden engedélyezési eljárásban
kerültek lefolytatásra. A jegyzőkönyvek a vizsgált ügyek jelentős részében nem tartalmazzák teljes

körűen azokat a helyszíni szemlén kötelezően vizsgálandó körülményeket, melyeket a jogszabály
megkövetel. A meglevő állapotot rögzítő építészet-műszaki tervdokumentáció tartalma a
valóságnak megfelel-e, az érintett telken az építési, bontási tevékenység megvalósítható-e, a
tevékenységet megkezdték-e. A szemlén készült jegyzőkönyveket és a fényképeket a hatóság
nem minden esetben töltötte fel az ÉTDR-be rendszerbe. A feltöltött fényképekről számos esetben
a készítés dátuma hiányzik.
Szakhatóságok közreműködése, szakkérdés vizsgálata:
Az előzetes szakhatósági állásfoglalás nélkül benyújtott építésügyi hatósági engedély iránti
kérelem esetén a szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás beszerzése érdekében az építésügyi
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haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül, hiányos kérelem esetén a hiánypótlást követően
haladéktalanul, de legkésőbb három napon belül az ÉTDR alkalmazásával, elektronikus úton
keresi meg, biztosítva a szakhatóság számára a kérelem, az építészeti-műszaki dokumentáció
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szakhatóságok megkeresése általában határidőn belül megtörtént, csak néhány esetben fordult elő
határidő túllépés. A szakhatósági megkeresések megfelelnek a jogszabályi követelményeknek,
azonban az eljárási költség megállapítására és viselésére vonatkozó hivatkozásnak nincs
jogszabályi alapja.
A szakkérdések vizsgálatakor a hatóság megkereste a szakkérdésben szakvélemény megadására
jogosult szervet és a szakvéleményt építési engedély határozatába beépítette.

Építési engedély határozatokkal kapcsolatos megállapítások:
Az építési engedély határozatok és az építési engedélyezési eljárás során hozott végzések
rendelkező része a járási hivatal esetében tévesen nevezte meg a hatáskör gyakorlóját. A
határozatok rendelkező részében hiányos a fellebbezési illeték megfizetésének és lerovásának
módjáról szóló tájékoztatás. A határozatok tájékoztató része helytelen tájékoztatást ad az építési
engedély jogutódlásáról. Az építésügyi hatóság - a használatbavételi és a fennmaradási
engedélyezési, valamint használatbavétel tudomásulvételi eljárás kivételével - az engedélyek és
kötelezettségek tekintetében a jogutódlásról végzéssel dönt, döntéséről az építésfelügyeleti
hatóságot értesíti. Az építési engedély határozatok előírások és feltételek része pontatlan
tájékoztatást ad az engedélyezett tervektől való eltérés lehetőségéről. A határozatok esetében a
hatóság mulasztásának felróható határidő túllépést a vizsgálat nem állapított meg. A függő hatályú
határozatban megállapított határidőn belül a hatóság a döntését mindig meghozta. Az építési
engedély határozatok indokolása kellően részletes, tartalmazza a hiánypótlásra történő felhívást, a
HÉSZ előírásainak megfelelőségére való hivatkozást, az ügyféli kör megállapításának módját, de
nem tartalmazza az eljárás megindulásának napját és a helyszíni szemle megállapításait.
Az ÉTDR használatával kapcsolatban megállapítottuk, hogy az általános tájékoztató felületen a
jogszabály szerinti anonimizált tervlapok feltöltése néhány kivételtől eltekintve megtörtént. A
döntésekről postai úton értesülők általi átvétel időpontjának rögzítése az ÉTDR rendszerben nem
minden esetben történt meg.

VI. Egyes igazgatási ügyek

A kormányhivatal a vadkár- és birtokvédelmi ügyekben folytatott, valamint a hagyatéki eljárások
jogszerűségét négy polgármesteri és négy közös önkormányzati hivatalnál vizsgálta, hat esetben
célellenőrzés, két esetben pedig komplex vizsgálat keretében.
Vadkár
A vadkár eljárások esetén jellemzően a következő típushibákat tárta fel a vizsgálat: az
illetékbélyeget a kérelmekre nem ragasztották fel, illetve nem került sor az érvénytelenítésükre; az
ügyfelet nem nyilatkoztatták arról, hogy a károsult az okozott kár megtérítése iránti igényét a Vtv.
81. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közölte-e a kárért felelős személlyel, illetve hogy
a kárbecslési eljárás lefolytatását a Vtv. 81. § (2) bekezdésében meghatározott határidőn belül
kéri-e; a szakértőnek nem biztosítottak fellebbezési jogot az őt szakértőnek kirendelő végzés ellen;
a végzés elleni fellebbezési illetékét tévesen 5.000,- Ft-ban jelölték meg a 3.000,- Ft fellebbezési
illeték helyett; a felek eljáráson kívüli megegyezése esetén nem zárta le a jegyző az eljárást
döntéssel. A fentiekben részletezett hibák ellenére is megállapítható, hogy a vadkár ügyintézés a
vizsgált hivatalokban jó színvonalú.
Birtokvédelem
A birtokvédelmi eljárásokat szabályozó, a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló
17/2015. (II.16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 2015. március 1-jei hatályba lépése óta
még mindig előfordul a Ket szabályainak téves alkalmazása az elsőfokú birtokvédelmi
eljárásokban. A leggyakrabban előforduló hiba a végzés alkalmazása. A Korm. r. mint döntési
formát, csak a határozatot nevesítette, ezért a Ket szerinti, az eljárás során felmerült egyéb
kérdésekben (pl.: hiányzó illeték pótlására felhívás, eljárási cselekmény időpontjáról történő
értesítés stb.) végzés helyett levél formát kell alkalmazni az első fokú birtokvédelmi eljárásokban.
Hiányosak a jegyzőkönyvek és határozatok, pedig a Korm r. taxatíve felsorolja a jegyzőkönyv,
illetve a határozat kötelező tartalmi elemeit. Az elmúlt években jelentkező hiba, hogy a
birtokvédelmi eljárás ügyfeleit „panaszosként” és „panaszoltként” nevesítik. Birtokvédelmi
eljárásban nincs panaszos és panaszolt, a birtokvédelmi és panasz eljárás két külön eljárás.
Néhány esetben előfordult, hogy az ügyfelet nem szólították fel a hiányzó 3.000,- Ft általános
tételű eljárási illeték lerovására; nem rendelkeztek az eljárási illeték visszatérítéséről; az eljárást
lezáró döntés meghozatalára nem került sor; illetve határidőn túl hozták meg a határozatot. A
vizsgálatok alapján megállapítást nyert, hogy a jegyzők a birtokvédelmi eljárásokat a feltárt hibák
ellenére is - egy hivatal kivételével - a jogszabályoknak megfelelően folytatták le. Ez utóbbi hivatal
esetében a 2018. évre utóellenőrzést tervez a kormányhivatal a vizsgálati jegyzőkönyvben
részletezett hibák, hiányosságok javításának ellenőrzésére.
Hagyatéki eljárások
Hagyatéki eljárások ellenőrzésére két esetben, a komplex vizsgálatok keretében került sor. A
hagyatéki eljárások lefolytatása az előző évekhez hasonlóan megfelel a jogszabályi előírásoknak.

VII. Járási hivatalok kormányablakaiban végzett közlekedési igazgatási feladatok
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kormányablakaiban/okmányirodáiban végzett közlekedési igazgatási tevékenységet, melynek célja
a feladatellátás jogszerűségének vizsgálata, helyzetértékelés, segítségnyújtás a jogszerű hatékony
működés és az esetleges jogsértések kiküszöbölése érdekében.
A vizsgálatokra helyszíni ellenőrzés keretében került sor, az egyes tárgykörökben keletkezett iratok
átvizsgálása - az ügyek nagyszáma miatt – szúrópróbaszerűen történt.
A járási hivatal a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény (Kknyt) 5. §
(1) bekezdésben meghatározottak szerint végzi a közlekedési igazgatási feladatokat, mely –
egyebek mellett - vezetői engedély ügyintézésből és járműigazgatási tevékenységből áll. Az
ügyintézésre vonatkozó részletes szabályokat a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti
közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet
(Kr.) szabályozza. A pontrendszerrel összefüggő ügyekben a közúti közlekedési előéleti
pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény (Kpt.) rendelkezései az irányadók, az eljárások
során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény (Ket.) szabályai az irányadók.
Az illetékességet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (kerületi) hivatalokról
szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (R.) 2. § (6) bekezdése határozza meg, miszerint a járási
hivatal által működtetett kormányablak és okmányiroda – ha jogszabály kivételt nem tesz – az
ország területére kiterjedő illetékességgel ellátja a külön jogszabályban hatáskörébe utalt
feladatokat.
A R. 2. § (7) bekezdése értelmében a hivatalból indult eljárásra az a kormányablak vagy
okmányiroda illetékes, amely járási hivatal illetékességi területén az ügyfél lakóhelye, ennek
hiányában tartózkodási helye (székhelye, telephelye) van. Amennyiben a járási hivatal illetékességi
területén több kormányablak vagy okmányiroda is működik, az eljárásra a kormánymegbízott által
a járási hivatal ügyrendjében meghatározott kormányablak vagy okmányiroda az illetékes.
A feladatellátás tárgyi- és személyi feltételei adottak, az ügyfélfogadás körülményei jó
színvonalúak, a vizsgálatok a hatáskörrel, illetékességgel kapcsolatos problémát nem tártak fel.
Az ellenőrzés a vezetési jogosultság szünetelése, vezetői engedély visszavonása és a járművek
forgalomból történő kivonása tárgyban keletkezett iratokra terjedt ki, külön ügyfajták szerinti
bontásban. A Kr. rendelkezései a közlekedési igazgatási hatóság számára a fenti ügyekben
mérlegelés nélküli eljárási kötelezettséget írnak elő.
A vezetési jogosultság szünetelése, vezetői engedély visszavonása elrendelésére jellemzően ittas
járművezetés és egészségügyi alkalmatlanság miatt, illetve 18 büntetőpont elérése okán került sor,
hamis vagy meghamisított adattartalmú okmányok visszavonása elenyésző számban fordult elő.
A járműigazgatási ügyekben, legtöbb esetben a bírósági végrehajtó és az állami adóhatóság általi
foglalás, gépjármű adótartozás fennállása, valamint kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás hiánya
miatt rendelték el a jármű forgalomból való kivonását.
Általános

tapasztalatként

mondható

el,

hogy

a

kormányablakok/okmányirodák

a

határozathozatallal járó ügyekre - melyet a napi ügyfelezési feladatok mellett kell elvégezni –
kiemelt figyelmet fordítanak, a döntések megalapozottak, az ügyintézők a jogszabályok
betartásával járnak el.

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság
szervezetéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban Gyár.) 14. § (1) bekezdése
alapján a Tolna Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya 13
jegyző gyámügyi és gyermekvédelmi hatósági tevékenységének jogszerűségét vizsgálta 2017-ben.
Az ellenőrzés súlyos szabálytalanságot nem tárt fel, a jegyzők a jogszabályokban foglaltaknak
megfelelően végzik feladataikat, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmények megállapítása
szabályszerűen történt.
Az ellenőrzések az alábbi hiányosságokat tárták fel a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
való jogosultság megállapításával kapcsolatban:


A hatóságok nem minden esetben ellenőrizték az egyedülállóság tényét, valamint a
gyermek tartós betegségének vagy súlyos fogyatékosságának tényét a szociális
nyilvántartásban a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban Gyer.) 65/B. § a) és b) pontjának
megfelelően.



Előfordult, hogy a hatóság a hatáskörét és illetékességét nem a Gyár. 3. § (1) bekezdés g)
pontja, illetve 21. § (8) bekezdése alapján állapította meg.



A határozatokon nem minden esetben tüntették fel a PTR azonosítót.



A legtöbb esetben nem állapítható meg az iratanyagból az ismételt megállapítás ténye,
csupán a jogosultság kezdő időpontjából lehet erre következtetni.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 6. § (6) bekezdése alapján a személyes
gondoskodást végző, vezetői megbízással rendelkező személyek szociális szakvizsga helyett a
vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló
25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet szerinti vezetőképzés teljesítésére kötelesek.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm.
rendelet tartós bentlakásos intézményekre vonatkozó szabályai kiegészülnek azzal, hogy a
támogatott lakhatást igénybe vevő személy távolléte idejére személyi térítési díjként a lakhatási
költség 100%-át, és ha távollétének ideje alatt az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pontja szerint egyéb

szolgáltatásokat igénybe veszi, a ténylegesen igénybe vett szolgáltatások térítési díját fizeti.
Távollétnek minősül az a nap, melyen az ellátott nem tartózkodik a támogatott lakhatást biztosító
ingatlanban. /28. § (7)/ Továbbá a lakhatási költségek köre kibővül a közös költséggel. /28. § (4)/
A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008.
(VII. 30.) Korm. rendelet kiegészül a pályázati eljárás nélkül nyújtott működési támogatásra
vonatkozó alcímmel, mely szerint, ha a Főigazgatóság az e rendelet szerinti szolgáltatást is
nyújtó engedélyesét más fenntartó fenntartásába adja, az engedélyest átvevő fenntartóval az
engedélyes által a fenntartóváltozás időpontjában nyújtott szolgáltatásra - fejlesztő foglalkoztatás
esetén legfeljebb

a fenntartóváltozás

időpontjára számított feladatmutató erejéig

-

a

finanszírozási szerződés a finanszírozási időszak végéig pályázati eljárás lefolytatása nélkül is
megköthető. /9/A. §/
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet kiegészült az 50/F. §szal, melynek (1) bekezdése szerint a bentlakásos szociális intézményben szervezett
egészségügyi ellátásra is működési engedéllyel rendelkező idősek otthona nem köteles kérni a
szakápolási központként történő bejegyzését a szolgáltatói nyilvántartásba.
A (2) bekezdés szerint az egyéb főzőhelyként szociális étkeztetést nyújtó engedélyes fenntartója
2018. június 30-áig köteles kérelmezni az engedélyes által nyújtott szolgáltatásra vonatkozó adatok
- szociális konyhára vagy népkonyhára történő - módosítását. Ha a fenntartó a határidőt
elmulasztja, a működést engedélyező szerv 2018. augusztus 1-jétől az egyéb főzőhelyként nyújtott
szociális étkeztetést, ha pedig az engedélyes kizárólag ilyen szolgáltatást nyújtott, az engedélyest
törli a szolgáltatói nyilvántartásból.
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos
jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet módosított 12. §-a alapján a
nevelőszülői ellátás esetén havonta, a jelentési időpontot követő öt napon belül kell bejelenteni az
1. melléklet szerinti adatokat.
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások
térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm.
rendelet 14. §-a kiegészül az alábbi (6) bekezdéssel:
(6) A családok átmeneti otthona külső férőhelyén a Gyvt. 150. § (4a) bekezdés b) pontja szerinti
lakhatási költségként a fűtés-, áram-, gáz-, víz- és csatornaszolgáltatásért, szemétszállításért
fizetendő díjak és a közös költség együttes összege állapítható meg.

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.)
Korm. rendelet 68. §-a kiegészül az alábbi (8a) bekezdéssel:
A jegyző a (8) bekezdés szerinti pótigénylés keretében igényli meg a Gyvt. 20/A. § (1) bekezdése
szerinti alapösszegű és a Gyvt. 20/A. § (2) bekezdése szerinti emelt összegű támogatás
különbözeti összegének megfelelő támogatást, ha a jogosultnak
a) a (2) bekezdés szerinti időpontban a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultsága fennállt, de a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet tényének fennállása iránti
eljárás még folyamatban volt, és
b) a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetét a tárgyév augusztus 1-jei vagy november 1-jei
időpontot is magába foglalóan, visszamenőlegesen állapították meg.

A kormányhivatal a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletével kapcsolatos feladatait
ellenőrzési munkaterv alapján látja el, melynek alapján a Törvényességi Felügyeleti Osztály által
vizsgálandó volt a helyi önkormányzatoknak a népszavazás kezdeményezéséről, az európai
polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII.
törvényben (továbbiakban: Ntv.) kapott felhatalmazásnak való megfelelése.
A vizsgálat keretében kiemelt figyelmet kellett fordítani az önkormányzati rendeletek magasabb
szintű jogszabályi rendelkezésekkel való összhangjára, továbbá vizsgálni kellett, hogy a
megalkotott rendeletek az önkormányzat honlapján közzétételre, illetve a Nemzeti Jogszabálytár
rendszerén keresztül feltöltésre kerültek-e.
A kormányhivatal a rendeletek felülvizsgálatát határidőben elvégezte és annak eredményéről az
alábbiak szerint tájékoztatta a Miniszterelnökséget.
A megyében 29 önkormányzat nem alkotott a helyi népszavazás kezdeményezéséhez
szükséges választópolgárok számáról rendeletet, mely valamennyi esetben mulasztásban
megnyilvánuló törvénysértést eredményezett.
A megyében 80 önkormányzat képviselő-testülete határozta meg rendeletben a helyi
népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát. Ebből 65 képviselőtestület alkotott a tárgykörben önálló rendeletet, míg 15 képviselő-testület a szervezeti és működési
szabályzatában rögzítette a választópolgárok szükséges számát. Érdemi törvényességi felhívás
kibocsátására 1 önkormányzati rendelet esetében került sor.
A rendeletek törvényességi vizsgálata során 12 esetben állapítottuk meg, hogy az Ntv.
hatálybalépését követően annak felülvizsgálatát elmulasztották. A jogharmonizációs kötelezettség
elmulasztása okán valamennyi esetben törvényességi felhívást bocsátottunk ki.

A helyi népszavazási tárgyú rendeletek törvényességi felülvizsgálatának eredményeképpen
összesen 42 önkormányzati rendelet tekintetében élt a kormányhivatal a törvényességi felhívás
eszközével. A törvényességi felügyeleti eljárást eddig 35 esetben sikerült lezárni az újonnan
megalkotott önkormányzati rendeletek áttekintését követően.
A kormányhivatal vizsgálata szerint a 80 helyi népszavazási tárgyú rendelet esetében 66
rendeletnél állt fenn publikálási kötelezettség, melyek
közül a Nemzeti Jogszabálytár Önkormányzati rendeletek
felületén 62 rendelet publikálásra is került, míg 4 rendelet
esetében az érintett önkormányzatok elmulasztották a
feltöltést. 14 helyi népszavazási tárgyú rendelet esetében
nincs publikálási kötelezettség, azonban ezek közül 5
rendelet ennek ellenére megtalálható a rendelettárban.
Összességében

elmondható,

vonatkozásában

a

helyi

hogy

Tolna

önkormányzatok

megye
67

helyi

népszavazási tárgyú rendelete a Nemzeti Jogszabálytár
felületén megtalálható.
A kormányhivatal 109 települési önkormányzat esetében gyakorol törvényességi felügyeletet,
melyek közül – megállapításunk szerint – 93 önkormányzat működtet elektronikus honlapot. Arról,
hogy

melyek

minősülnek

az

önkormányzatok

hivatalos

honlapjának,

a

kormányhivatal

információval nem rendelkezik. A honlapot működtető 93 önkormányzat részéről 71 helyi
népszavazási tárgyú rendeletre vonatkozóan állapítható meg közzétételi kötelezettség, melyek
közül 44 rendelet a vizsgált oldalakon megtalálható. A helyi népszavazási tárgyú rendeletek
62%-a esetében az önkormányzatok eleget tettek közzétételi kötelezettségüknek.
A kormányhivatal

az önkormányzati rendeletek

felülvizsgálatát követően

törvényességi

felügyeleti tapasztalatairól az alábbiak szerint adott tájékoztatást, körlevél formájában.
Az Nvt. 34. § (1) bekezdés c) pontja az alábbiak szerint rendelkezik: a helyi népszavazást
kezdeményezheti az önkormányzati rendeletben meghatározott számú választópolgár, ami nem
lehet kevesebb a választópolgárok tíz százalékánál és nem lehet több a választópolgárok 25
százalékánál.
Célszerűségi szempontból javasoljuk a választópolgárok számának – Nvt. 34. § (1) bekezdés c)
pontja szerinti intervallumban mozgó – százalékos meghatározását a jövőben, figyelemmel a
választásra jogosult személyek számának folyamatos változására.
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés d) pontja alapján a helyi önkormányzat a helyi
közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározza szervezeti és működési rendjét.
Az Ntv. 92. §-a értelmében felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy
rendeletben határozza meg a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok
számát.
Tekintettel arra, hogy a helyi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának megalkotása
eredeti jogalkotói hatáskörben – az Alaptörvényből fakadóan – történik, míg a vizsgált rendeletek
esetében a felhatalmazó rendelkezést (származékos jelleggel) az Nvt. 92. §-a rögzíti, jogalkotási
szempontból szervezeti és működési szabályzatban a helyi népszavazás kezdeményezéséhez
szükséges választópolgárok száma nem határozható meg. A tárgykörben önálló rendelet
megalkotása szükséges.

A kormányhivatal ezúton is köszöni a tisztelt jegyző kollégáknak a rendeletek felülvizsgálata
során tanúsított támogató együttműködését.
A Miniszterelnökség Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkára 2018. évre vonatkozóan is
törvényességi felügyeleti munkatervet állított össze a fővárosi és megyei kormányhivatalok
részére, melynek végrehajtására a Törvényességi Felügyeleti Osztály kiemelt figyelmet fordít.
Az utasítás alapján vizsgálandó, hogy a helyi önkormányzatok a Nemzeti Jogszabálytár
Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás Modulját rendeltetésének és a vonatkozó
útmutatóknak megfelelően használják-e, az általuk megalkotott önkormányzati rendeletek és a
képviselő-testületi jegyzőkönyvek határidőben felterjesztésre kerülnek-e, továbbá a helyi
önkormányzatok

az

elektronikus

kapcsolattartásra

vonatkozó

jogszabályi

előírásokban

meghatározott kötelezettségeiknek eleget tettek-e.

A Törvényességi Felügyeleti Osztály segítve a jegyző kollégák munkáját, az állami főépítész
részére előzetes véleményezés céljából megküldött településképi rendelet-tervezeteket szintén
áttekinti. A jogalkotási és jogszabály szerkesztési szempontból tett törvényességi felügyeleti
észrevételeket a főépítész véleménye tartalmazza.
Az átvizsgált tervezetek alapján az alábbi típushibákra hívjuk fel a figyelmet.
A tervezetek a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény (továbbiakban: Tvtv.) 12. §
(2) bekezdése szerinti felhatalmazó rendelkezést nem merítik ki maradéktalanul, jellemzően
hiányzik a településkép-védelmi bírság kiszabásának és behajtásának módjáról való rendelkezés,
illetve

az

önkormányzat

illetékességi

területén

létesíthető

reklámhordozók

számának

meghatározása.
A

településfejlesztési

koncepcióról,

az

integrált

településfejlesztési

stratégiáról

és

a

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 23/G. §-ában foglaltak
ellenére nem szabályozzák a felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények,
műtárgyak elhelyezésére elsősorban alkalmas és nem alkalmas területeket, illetve a helyi
védelemmel

érintett

területeken

a

sajátos

építményekkel,

műtárgyakkal

kapcsolatos

anyaghasználatra vonatkozó követelményeket.
A tervezetek által alkalmazott fogalmak nincsenek összhangban a jogszabályi környezettel, illetve
önmagukkal a reklámok és a reklámhordozók tekintetében. Tipikusan hiányzik az információs célú
berendezések és a más célú berendezések fogalmának meghatározása, illetve a használt
fogalmak nem mutatnak azonosságot a Tvtv., a Korm. rendelet, illetve a településkép védelméről
szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rr.) által rögzített fogalmakkal.
A Tvtv. 2018. január 1. napjától hatályos 11. § (3) bekezdése alapján az önkormányzat képviselőtestülete (közgyűlése) a településképi követelmények hatósági döntésben megállapított határidőre

történő nem teljesítése esetére az ingatlantulajdonossal szemben 1 000 000 forintig terjedő,
közigazgatási bírságnak minősülő településkép-védelmi bírság kiszabását rendelheti el.
A rendelkezés kapcsán felhívjuk rá a figyelmet, hogy ebben az esetben nem a képviselő-testület
szabja ki a bírságot. A képviselő-testület feladata a településképi rendelet megalkotása mellett
taxatív módon rögzíteni azon esetköröket, mikor bírság kiszabását rendeli el (településképi
bejelentés elmulasztása, a településképi bejelentés tudomásul vételéről szóló határozatban
foglaltaktól eltérően végzett tevékenység, a polgármester tiltása ellenére végzett tevékenység, stb.)
és meghatározni – akár esetenként külön-külön – a bírság összegét, amit majd a polgármester
határozat formájában szab ki.
A Tvtv. 11/F. §-a a gazdasági reklámfogalommal összhangban határozza meg a reklám és a
reklámhordozó fogalmát. A reklám fogalmat pedig úgy definiálja, hogy ebbe a körbe nem
tartoznak bele a Tvtv. 11/F. § 3. pontja a)-d) pontjában felsoroltak, azaz a cégtábla, üzletfelirat, a
vállalkozás használatában álló ingatlanon elhelyezett, a vállalkozást népszerűsítő egyéb felirat és
más grafikai megjelenítés, az üzlethelyiség portáljában (kirakatában) elhelyezett gazdasági reklám,
a járművön elhelyezett gazdasági reklám, továbbá a tulajdonos által az ingatlanán elhelyezett,
annak elidegenítésére vonatkozó ajánlati felhívás (hirdetés), valamint a helyi önkormányzat által
lakossági apróhirdetések közzétételének megkönnyítése céljából biztosított táblán vagy egyéb
felületen elhelyezett, kisméretű hirdetések.
A felsorolt elemek a reklámokra és reklámhordozókra vonatkozó településképi követelményeknél
nem szabályozhatók, tekintetükben a Korm. rendelet 23/F. § (5) bekezdés b) pontja szerint az
egyéb műszaki berendezésekre irányadó településképi követelmény meghatározására van
lehetőség.
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6. § d) pontja alapján az önkormányzat képviselőtestülete adókedvezményt, illetve mentességet állapíthat meg, melynek mértékét a helyi adó
rendeletében – az adó tárgyának és mértékének feltüntetését követően – kell rögzítenie.
Tapasztaltuk, hogy az önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer meghatározása során, a
helyi védelem alatt álló építmények fenntartása/felújítása kapcsán biztosítanak a rendeletek
adókedvezményt/adómentességet, amelyekről jogszerűen a helyi adókról szóló önkormányzati
rendeletben lehet rendelkezni.
Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény
(továbbiakban: Avtv.) 1. § (3) bekezdése rögzíti, hogy e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni
azon köztartozások, igazgatási és bírósági szolgáltatási díjak és egyéb tartozások végrehajtása
során, amelyekre törvény az adók módjára való behajtást rendeli el (a továbbiakban: adók
módjára behajtandó köztartozás).
Az Avtv. 1. § (3) bekezdése alapján településképi rendelet nem rögzítheti, hogy a településképvédelmi bírság adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, mivel az adók módjára való
behajtást csak törvény rendelheti el.
A településképi rendeletek elfogadása során a fent leírtak figyelembevétele szükséges.

2017-ben a Kormány a közös önkormányzati hivataloknál, polgármesteri hivataloknál, valamint a
megyei önkormányzatok hivatalánál közszolgálati ellenőrzést rendelt el. A közszolgálati ellenőrzés
vizsgálati tárgyköreit és az egyes vizsgálati tárgykörökhöz kapcsolódó vizsgálati időszakokat a
közszolgálati ellenőrzések 2017. évi vizsgálati tárgyköreiről és a vizsgálat alá vont szervekről szóló
1605/2017. (IX.5.) Korm. határozat tartalmazta. A kormányhatározat alapján a vizsgálat tárgyát
képezte a jogviszony megszűnések és jogviszony megszüntetések, valamint az azokkal
összefüggésben

teljesített

kifizetések

jogszerűsége,

a

teljesítményértékelés,

valamint

a

tartalékállományba (TARTINFO-ba) helyezés gyakorlata.
A helyszíni ellenőrzésen és adatbekérésen alapuló közszolgálati ellenőrzések 2017. szeptember
11. és 2017. október 19. között Tolna megye 29 közös önkormányzati hivatalánál, 11 polgármesteri
hivatalánál, valamint a megyei önkormányzat hivatalánál kerültek lefolytatásra.
A közszolgálati ellenőrzések során feltárt problémák, esetleges hiányosságok jövőbeni elkerülése
és a jegyzők munkájának támogatása érdekében jelen összefoglaló igyekszik röviden összegezni a
vizsgálatok tapasztalatait.
Jogviszony megszűnések, megszüntetések és az azokkal összefüggésben teljesített
kifizetések jogszerűsége
A kilépett köztisztviselők személyi anyagának átvizsgálásakor megállapítást nyert, hogy a
jogviszony megszűnések, megszüntetések a KIRA program használatával, a program által generált
okmányokkal kerültek dokumentálásra. A jogviszony megszűnésekre, megszüntetésekre – az
alábbiakban ismertetett néhány hibától, hiányosságtól eltekintve – a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvényben (továbbiakban Kttv.) meghatározott jogcímeken és eljárás
szerint került sor. Az ellenőrzések során feltárt hibák, hiányosságok az alábbiakban foglalhatók
össze:
A jogviszony megszűnések, megszüntetések vizsgálatakor az egyik közös önkormányzati
hivatalban azt tapasztaltuk, hogy az egyik köztisztviselő jogviszonyának közös megegyezéssel
történő megszüntetésekor a jogviszony megszüntetés csak a kilépést követően került
dokumentálásra és az ezzel kapcsolatos elszámolás is napokkal a jogviszony megszüntetését
követően került elkészítésre. Az előbbi eljárással a jegyző megsértette a Kttv. közlésre, valamint
elszámolásra vonatkozó rendelkezéseit.
3 hivatalban előfordult, hogy a helyszíni ellenőrzés során vizsgált, kilépett dolgozók személyi
anyaga nem tartalmazta a jogviszony megszüntetéshez kapcsolódóan a munkáltató és a
köztisztviselő közötti elszámolást rögzítő elszámolólapot. Az érintett jegyzők ez esetben is a Kttv.
74. §-ában foglaltak figyelmen kívül hagyásával jártak el.

Az egyik polgármesteri hivatalnál egy köztisztviselő lemondással kívánta megszüntetni a
jogviszonyát és erre vonatkozóan jognyilatkozatot terjesztett a munkáltatói jogkör gyakorlója elé. A
munkáltató jogkör gyakorlója azonban a jogviszony megszüntető okmányban a lemondás
időpontját nem a jognyilatkozat időpontjának alapul vételével határozta meg, hanem ahhoz képest
egy jóval korábbi időpontot jelölt meg. A Kttv. közlésre és határidő számításra vonatkozó
rendelkezései (21-22. §) alapján a jegyzőnek a 2 hónapos lemondási időt a köztisztviselő
jognyilatkozat-tételét követő naptól kellett volna számítania és nem lett volna jogosult a
jognyilatkozat-tétel időpontjához képest korább időponttól a lemondási időt megindítani.
2 közös önkormányzati hivatalban a köztisztviselők jogviszony megszüntetései kapcsán a 40 éves
jogosultsági idő megszerzése miatt felmentésüket kezdeményező köztisztviselők személyi
anyaga nem tartalmazta a dolgozók erre irányuló kérelmét és/vagy a nyugdíjbiztosítási igazgatási
szerv által kiadott jogosultsági időt elismerő határozatot. A munkáltatónak a Kttv. 63. § (2)
bekezdés f) pontja szerinti felmentésre két feltétel együttes megléte esetén a dolgozó kérelme,
valamint a jogosultsági idő dolgozó általi, jogszabály szerinti igazolása alapján kell intézkednie. A
kérelem a köztisztviselő nyugdíjba vonulási szándékának kifejezése, míg a jogosultsági időről
hozott határozat annak igazolása, hogy a felmentési idő leteltét követően az érintett nyugdíjassá
válik, a részére addig folyósított illetményt pedig a nyugdíj váltja fel. A jogalkotó a jogosultsági időt
elismerő határozat munkáltató részére történő igazolásával igyekszik megakadályozni azt, hogy a
köztisztviselő ne kerüljön ki indokolatlanul a köz szolgálatából, ne váljon ellátatlanná.
2 hivatalban az előbbi, Kttv. 63. § (2) bekezdés f) pont szerinti jogcímen történő jogviszony
megszüntetés (felmentés) helyett a Kttv. 60. § (1) bekezdés j) pontja szerinti jogviszony
megszűnés került hibásan dokumentálásra. Ezekben az esetekben a rossz jogviszony
megszüntetési/megszűnési jogcím megválasztása miatt a KIRA által legenerált okmány nem
tartalmazta a felmentési idő kezdetét és végét, valamint a munkavégzési kötelezettség alóli
mentesítés időtartamát. Az előbbi két kilépési jogcím közötti jelentős eltérés van, mivel a
nyugdíjazás miatti jogviszony megszűnés a köztisztviselő esetében irányadó nyugdíjkorhatár
betöltése és szolgálati idő megszerzése miatt – a jogviszony kivételes hivatali érdekből történő
további fenntartása kivételével – a dolgozó akaratától függetlenül a feltételek együttes
teljesülésének napján bekövetkezik (felmentési idő nélkül), addig a nyugdíjazás miatti felmentés
egy, a köztisztviselő által meghatározott nappal kezdeményezett, kérelemre indult jogviszony
megszüntetési forma (mely esetén a köztisztviselőt 2 hónap felmentési idő illeti meg).
A vizsgálati időszakban 1 végleges áthelyezés kapcsán megállapítást nyert, hogy két hivatal kötött
egymással olyan tartalmú áthelyezési megállapodást, melyben jogellenesen az áthelyezésre kerülő
köztisztviselő ki nem adott szabadságának átadásában, illetve átvételében állapodtak meg. A
Kttv. ugyanis kogens (a törvényben rögzítettektől eltérést meg nem engedő) szabályozása révén
nem ad lehetőséget végleges áthelyezéssel történő jogviszony megszüntetés esetén a dolgozó
szabadságát érintő – áthelyezést kezdeményező és áthelyező közigazgatási szerv közötti –
megállapodás megkötésére. A munkáltatónak a Kttv. 107. § (2) bekezdése alapján a köztisztviselő
jogviszony megszüntetésekor a részére ki nem adott arányos szabadságot meg kellett volna
váltania. Az előbbieket támasztja alá a Kttv. 59. § (4) bekezdése is, ami végleges áthelyezés
esetén a közszolgálati igazolás, valamint a köztisztviselő illetménye mellett a köztisztviselő egyéb
járandóságainak kiadására - beleértve a ki nem adott szabadság pénzbeli megváltását is – kötelezi
a munkáltatót.

Az egyik közös önkormányzati hivatalnál a jogviszonyát áthelyezéssel megszüntető köztisztviselő
kilépéssel kapcsolatos munkáltatói intézkedését és elszámolását áthelyezési megállapodás
hiányában nem lehetett ellenőrizni. Egy másik közös önkormányzati hivatalnál pedig a dolgozók
jogviszony megszüntetésre vonatkozóan előterjesztett kérelmei, jognyilatkozatai nem álltak
rendelkezésre, így ezekben az esetekben is a jogviszony megszüntetések jogcímei nem voltak
ellenőrizhetők. A jegyzőknek a jövőben a Kttv. egyoldalú jognyilatkozatra, alaki kötöttségre (14. §,
illetve 19-20. §), valamint a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél
foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati
alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra
vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm.
rendelet) személyi iratra, illetve annak őrzésére vonatkozó rendelkezésire (6-7. §) tekintettel kell
eljárniuk.
A jogviszony megszűnési, megszüntetési okmányokat, illetve az ahhoz csatolt elszámoló lapokat
megvizsgálva kijelentethető, hogy a polgármesteri hivatalok, közös önkormányzati hivatalok
személyi állományát elhagyó dolgozók 40%-ánál került sor a jogviszony megszűnés,
megszüntetés kapcsán valamilyen jogcímen (szabadságmegváltás, jubileumi jutalom, jutalom)
kifizetésre. A kifizetések kapcsán meg kell említeni, hogy egy kilépett köztisztviselő jubileumi
jutalmának kifizetésére a jegyző erre vonatkozó dokumentáció elkészítése nélkül jogszerűtlenül, az
esedékességhez képest 2 hónappal korábban intézkedett. A Kttv. 150. § (1) bekezdése a
jubileumi jutalommal kapcsolatban kimondja, hogy a jubileumi jutalom a közszolgálati
jogviszonyban töltött idő betöltésének napján esedékes, tehát annak kifizetésére a jegyző
jogszerűen csak a betöltés napján intézkedhetett volna.
A teljesítményértékelés gyakorlata
A megye 37 önkormányzati hivatalánál a teljesítménykövetelmények meghatározásáról, a
teljesítményértékelésről és a minősítésről elektronikusan, a webalapú TÉR informatikai
rendszeren keresztül a közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.) Korm.
rendelet (továbbiakban TÉR Korm. rendelet) szerinti értékelőlapok alkalmazásával gondoskodtak
(2. § (1) bekezdés alapján). 4 hivatalnál a teljesítményértékelés rendszerét a jegyzők egyáltalán
nem vagy a jogszabályi előírásoktól nagyon eltérve működtették. Az érintett jegyzőknek a TÉR
Korm. rendelet szerinti működés (jogszabály szerinti elektronikus követelmény-meghatározás,
teljesítményértékelés, minősítés) érdekében kezdeményezniük kell a személyügyi központnál a
hivatalnak a teljesítményértékelési rendszer központi menedzselését biztosító TÉR Centrumhoz
történő csatlakozását vagy annak lokális menedzselésű biztosítását.
A 4 teljesítményértékelés rendszerét nem működtető hivatal mellett 3 hivatalban helytelenül - a
TÉR Korm. rendelet 5. §-ával ellentétesen - a köztisztviselők részére a 3-4 munkaköri
teljesítménykövetelmény helyett 1 munkaköri teljesítménykövetelmény került meghatározásra,
amelyen belül több ellátandó feladat került felsorolásra, részletezésre. Az előbbi követelménymeghatározási gyakorlat amiatt is hibás, mivel nemcsak a TÉR Korm. rendelet 5. §-ával ellentétes,
hanem a több különböző feladat egy követelménybe történő összevonása révén az értékelő
vezetők az egyes feladatok (követelmények) elkülönített értékeléséről nem tudtak gondoskodni.
A teljesítményértékelés ajánlott elemeit alkalmazó 17 hivatalban – egy hivatalt kivéve – az
ajánlott elemek alkalmazására vonatkozó vezetői döntés, illetve belső szabályozás nem volt

fellelhető. Az előbbi hivataloknál a jegyzőknek az ajánlott teljesítménykövetelmények alkalmazása
esetén a TÉR Korm. rendelet 9-10. §-a alapján gondoskodniuk kell az erre vonatkozó vezetői
döntések meghozataláról, az ajánlott elemek éves felülvizsgálatáról és az erre vonatkozó belső
szabályozás kidolgozásáról.
A megyében működő önkormányzati hivataloknál a munkáltatói jogkör gyakorlója 29 hivatalban járt
el a teljesítménykövetelmények meghatározásakor a TÉR Korm. rendelet 6-7. §-ában foglaltak
szem előtt tartásával. A fennmaradó 12 hivatalnál az egyéni teljesítménykövetelmények
meghatározása kapcsán több hiba is előfordult (pl: két félév helyett csak egy félév
teljesítménykövetelményének meghatározása, teljesítménykövetelmények jogszabályi határidőn
túli

meghatározása,

csak

elektronikus

formában

történő

követelmény

meghatározás-

dokumentáltság hiánya, teljesítményértékelési rendszer működtetésének hiánya).
27 hivatalban az értékelő vezetők a TÉR Korm. rendelet 12. §-a szerinti határidőket betartva a
teljesítményértékelések

elkészítéséről

gondoskodtak,

a

vizsgálati

időszakban

további

(időközi/soron kívüli) értékeléseket nem végeztek. 14 hivatalban azonban jogszerűtlenül jártak el,
ezen hivataloknál több hiba, hiányosság is feltárásra került (pl: teljesítményértékelések határidőn
túli

elkészítése,

csak

elektronikus

formában

történő

értékelés-dokumentáltság

hiánya,

teljesítményértékelési rendszer nem folyamatos működtetése, teljesítményértékelési rendszer
működtetésének a hiánya).
A megye jegyzői a teljesítményértékelést megelőző dolgozói önértékelésről írásban nem
rendelkeztek, a hivatalok köztisztviselői önértékelést egyáltalán nem végeztek, végeznek.
A megye önkormányzati hivatalai közül 18 hivatalban az értékelő vezetők nem a TÉR Korm.
rendelet 19-22. §-ában foglaltakat betartva jártak el, ezeknél a hivatalnál különböző típusú hibákat
tárt fel a helyszíni ellenőrzés (pl: kilépett köztisztviselők teljesítményértékelésének elmulasztása,
belépő köztisztviselő teljesítménykövetelményének 30 napos határidőn túli meghatározása, kilépők
csak elektronikus formában történő értékelése-dokumentáltság hiánya, teljesítményértékelési
rendszer működtetésének hiánya).
A megye önkormányzati hivatalai közül 35 hivatalnál éltek a személyi illetmény alkalmazásának
lehetőségével, amelyek közül viszont csak 5 hivatal alkalmazta jogszerűen a személyi illetmény
jogintézményét. A fennmaradó 30 hivatalban a személyi illetmény alkalmazásával kapcsolatban
több hiba is tapasztható volt (pl: személyi illetmény évenkénti megállapításának hiánya, személyi
illetmény nem jogszabály szerinti időponttól, időszakra (tárgyév március 1-től következő év február
28-ig terjedő időszaktól eltérően) történő megállapítása, személyi illetmény tárgyévi megállapítása
minősítés, teljesítményértékelés hiányában, illetve jó fokozatú minősítés, teljesítményértékelés
alapján, személyi illetmény megállapítása esetén illetménypótlék alkalmazása, személyi illetmény
nem egyösszegű megállapítása és kiegészítés személyi illetményre jogcím alkalmazása).
A megye 41 önkormányzati hivatalából 37 hivatalnál éltek

az alapilletmény-eltérítés

lehetőségével, amelyek közül 9 hivatalnál alkalmazták az alapilletmény-eltérítéseket jogszerűen.
28 hivatalnál azonban jogszerűtlen gyakorlat volt tapasztalható (pl: alapilletmény-eltérítés tárgyévi
megállapításának hiánya, alapilletmény-eltérítés nem tárgyévre (január 1-től december 31-ig
terjedő időszakra) történő megállapítása, alapilletmény-eltérítés tárgyévi megállapítása minősítés,
teljesítményértékelés hiányában, alapilletmény-eltérítés jogszerűtlen, más jogcímen történő
megállapítása, kifizetése).

A megvizsgált minősítések alapján megállapítható, hogy 12 hivatalban a jegyzők a köztisztviselők
minősítéséről nem a jogszabályban foglaltaknak megfelelőn gondoskodtak (pl: minősítés hiánya,
nem a jogszabály szerinti időszakban (tárgyévet követő év január 1 és 31. közötti időszakban),
hanem attól eltérő időpontban történő minősítés, két félév helyett csak egy félév értékelésének
eredményén alapuló minősítés, csak elektronikus formában történő minősítés-dokumentáltság
hiánya).
A tartalékállományba (TARTINFO-ba) helyezés gyakorlata
A vizsgálati időszakban a megye közös önkormányzati hivatalaitól, polgármesteri hivatalaitól,
valamint a megyei önkormányzati hivataltól kilépő köztisztviselők esetében a jogviszony
megszüntetések jogcímei - tekintettel a Kttv. 73. §-ára - nem tették szükségessé az érintett
dolgozók

tartalékállományba

helyezését,

TARTINFO

rendszerben

való

rögzítését;

tartalékállományba helyezésre, TARTINFO rendszerben való rögzítésre 2016. január 1. és 2017.
június 30. között nem került sor. A vizsgálati időszakban tartalékállományba helyezést megalapozó
felmentés nem történt, végkielégítés kifizetésére nem került sor. A Kttv. 73. §-a rögzíti, hogy mely
jogviszony megszüntetési jogcímek alkalmazása esetén kell a munkáltatói jogkör gyakorlójának a
köztisztviselők tartalékállományba helyezésére vonatkozóan intézkednie. A tartalékállományba
helyezésre vonatkozó részletszabályokat a Kttv. mellett a Korm. rendelet tartalmazza.
A vizsgálati időszakban a megyében működő hivatalok kis része (16 hivatal – 9 közös
önkormányzati hivatal, 7 polgármesteri hivatal) rendelkezett csak a TARTINFO rendszer
használatához szükséges regisztrációval. Az előbbi hivatalok közül egy pedig a biztosított
regisztráció ellenére a rendszert nem tudta használni, a rendszerbe nem tudott belépni. A 20 közös
önkormányzati hivatal, 4 polgármesteri hivatal, valamint a megyei önkormányzati hivatal esetében
a TARTINFO rendszer használatához szükséges regisztrációra nem került sor, a hivatalok a
rendszer használatához szükséges bejelentkezési kóddal és azonosítóval nem rendelkeztek. Az
utóbbi hivataloknak a Korm. rendelet 18. § (5) bekezdése alapján a 7. melléklet szerinti
regisztrációs bejelentő lapot kell kitölteniük és megküldeniük a személyügyi központnak a
regisztráció és a TARTINFO rendszerhez való hozzáférés biztosítása érdekében.
A megyében működő hivatalok adataiban – 1 hivatalt kivéve - a vizsgálati időszakban változás
nem történt, így az adatok (változás) TARTINFO rendszerben történő átvezetésére vonatkozóan a
jegyzőknek nem kellett intézkedniük, illetve a változás bejelentéssel érintett hivatal esetében pedig
a jegyző regisztráció hiányában nem tudott arra vonatkozóan intézkedni. A Korm. rendelet 22. § (1)
bekezdése szerint ugyanis a hivatal adataiban történő változás TARTINFO rendszerben való
átvezetésére a változás bekövetkeztétől számított öt munkanapon belül kell a jegyzőnek
intézkednie.
A vizsgálati időszakban 4 hivatal élén történt a jegyző személyében változás, amely hivatalok
közül 2 esetében intézkedett az új jegyző a TARTINFO rendszerhez való vezetői hozzáférési
jogosultság megszüntetésére és új hozzáférés biztosítására vonatkozóan. A másik 2 hivatal
esetében az új jegyző a jegyzői kinevezését követően a TARTINFO rendszerhez való hozzáférés
hiányában nem kezdeményezhette a korábbi jegyző hozzáférési jogosultságának megszüntetését,
valamint saját maga részére új hozzáférési jogosultság biztosítását. A jegyző személyében történő
változás esetén ugyanis az új jegyzőnek a Korm. rendelet 22. § (4) bekezdése szerint

haladéktalanul kezdeményeznie kell a személyügyi központnál a korábbi jegyző jogosultságának
megszüntetését és saját maga részére új jogosultság biztosítását.
A TARTINFO rendszerhez hozzáféréssel rendelkező hivatalok többségénél (12 hivatalnál)
kizárólag a jegyzőnek van a rendszerhez hozzáférési jogosultsága, ezen hivatalokban a jegyző
más hivatali dolgozó számára hozzáférést nem biztosított, hozzáférés továbbdelegálására nem
került sor. Az előbbi hivatalok közül az egyik polgármesteri hivatalnál a jegyző hozzáférési
jogosultsága szabálytalanul, nem továbbdelegálás formájában került átadásra a hivatal egyik
ügyintézőjének. A TARTINFO rendszerhez hozzáféréssel rendelkező hivatalok közül 4 esetben
gondoskodott a jegyző a hozzáférés más hivatali dolgozó részére történő szabályos, Korm.
rendelet szerinti továbbdelegálására vonatkozóan.
A megye jegyzői a vizsgálati időszakban nem kérték a személyügyi központot, hogy a Korm.
rendelet 20. §-a szerint a TARTINFO rendszerben szereplő tartalékállományba helyezettek
között keresést végezzen. A TARTINFO rendszer ugyanis lehetőséget biztosít a jegyzők
számára, hogy üres álláshelyeiket tartalékállományba helyezett személyekkel töltsék be, melyhez
segítséget kérhetnek a személyügyi központtól a TARTINFO rendszerben történő keresés,
valamint a megfelelő jelöltekre vonatkozó ajánlati lista összeállítása és munkáltató részére történő
megküldése formájában.
A vizsgálati időszakban a megye 41 hivatalából 27-ben a jogviszony megszűnéseket,
megszüntetéseket követő naptól az álláshelyek betöltésre kerültek, az előbbi hivatalok
álláshelyeinek mindegyike folyamatosan betöltött volt, így a jegyzőknek a Kttv. 73. § (3)
bekezdése, valamint a Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése szerint az üres álláshelyeket a
TARTINFO rendszerben nem kellett bejelenteniük. 14 hivatalban azonban a megüresedett
álláshelyeket a jogviszony megszűnéseket, megszüntetéseket követő naptól nem sikerült betölteni,
azok TARTINFO rendszerben való bejelentéséről az érintett jegyzők (4 hivatal vonatkozásában)
nem gondoskodtak, vagy regisztráció hiányában nem tudtak gondoskodni (11 hivatalt érintően). Ez
utóbbi hivataloknál a jegyzőknek – hozzáférés esetén – a Korm. rendelet 23. § (1)-(2) bekezdése
szerint az üres álláshelyekre vonatkozó adatokat a megüresedéstől számított 15 napon belül be
kellett volna rögzítniük a TARTINFO rendszerben és betöltésük esetén a betöltéstől számított 8
napon belül törölniük kellett volna azokat.
A Tolna Megyei

Kormányhivatal a

2017. évi

közszolgálati ellenőrzés

tapasztalatainak

megosztásával kívánja felhívni a figyelmet a közszolgálatot érintő és intézkedést igénylő egyes
tárgykörökre, továbbá ezzel is hozzá kíván járulni a jegyzők szakmai munkájának támogatásához,
az esetleges közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos jövőbeni problémák elkerüléséhez.

1) A 2017. évben is sor került „A területi államigazgatási szervek humánerőforrásának fejlesztése”
című kiemelt projekt keretében megvalósuló kormányablak ügyintézői képzésre.
A projekt olyan belső képzéseket biztosít a területi államigazgatás munkatársai számára, amelyek
hosszú távon képesek javítani a szolgáltató szemléletű feladatellátáshoz szükséges intézményi és
személyi feltételeket, és ezáltal növelik az ügyintézés minőségét, az ügyfelek elégedettségét.
A képzés egy komplex képzési program, melyben hallgatóknak a tanúsítvány megszerzéséhez elearning és blended learning típusú képzéseken szükséges részt venniük, majd a tanultakból
vizsgát kell 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 kerülnek megtartásra. A 22 jelenléti
oktatási napon kívül, négy jelenléti tréning napot is kötelezővé tesz a képzés.
A Kormányablak ügyintézői képzés első üteme 2016. októberben indult, melyen Tolna megyében
21 fő vett részt. A második ütem 2017. márciustól júniusig tartott, ezen 6 munkatársunk vett részt. A
képzésen eddig részt vett munkatársak valamennyien sikeres vizsgát tettek.
Jelenleg a harmadik ütem van folyamatban, mely 2017. szeptemberben kezdődött, 7 munkatársunk
részvételével. A hallgatók várhatóan 2018. januárban fognak vizsgát tenni.
2) A képzés keretein belül a kormányablak ügyintéző kollégáknak továbbá szükséges részt
venniük, Ügyfélszolgálati stresszkezelés, Érzékenyítő tréning, valamint Ügyfélszolgálati
készségfejlesztés elnevezésű tréningeken is. Ezek a tréningek egy-egy naposak, melyet a Tolna
Megyei Kormányhivatal által kijelölt 6, a szakmában jártas kolléga tart az érintett munkatársaknak.
3) Gyámügyi képzések:
A gyámügyi képzések megtartását a gyámügyi területen tapasztalható folyamatos pszichés
terhelés, a járási hivatalok gyámügyi szakterületen dolgozók napi munkavégzéshez szükséges
ismereteinek bővítése tette szükségessé. Erre tekintettel 2017. márciusban két napos képzés került
megtartásra. A képzés egy napos szakmai képzésből és egy napos tréningből állt. A képzésen
Kormányhivatalunkból 43 fő gyámügyi ügyintéző munkatárs vett részt. A képzést a Tolna Megyei
Kormányhivatal által javasolt és a Miniszterelnökség által jóváhagyott vezető beosztású kollégánk
tartotta.
A gyámügyi képzés a későbbiekben a másodfokon dolgozó ügyintézők számára is két napos
képzés keretében megtartásra került, 9 munkatársunk részvételével. A gyámügyi képzések
keretében a kollégáknak kiégés elleni tréningen is részt kellett venniük.

4) ÁTTV képzések, Szakvizsga, Alapvizsga képzések:
2016. július 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.
Az Áttv. új képzési kötelezettséget állapít meg a felsőfokú végzettségű állami tisztviselőkre, illetőleg
a vezetői munkakört betöltő állami tisztviselőkre. A felsőfokú végzettségű állami tisztviselőknek
kinevezésétől számított két éven belül Közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettséget
kell szerezniük, mely gyakorlatilag a korábbi közigazgatási alap- és szakvizsgákat váltotta fel. A
vezetői munkakört betöltő állami tisztviselőknek pedig a vezetői munkakörbe történő kinevezésétől
számított öt éven belül Kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettséget kell szerezniük
Az érettségi végzettségű állami tisztviselők számára az Áttv. továbbra is a közigazgatási
alapvizsgát határozza meg kötelező továbbképzésként.
A közigazgatási tanulmányok két féléves, a kormányzati tanulmányok három féléves tanulmányi
idejű továbbképzési program.
A Tolna Megyei Kormányhivatal vonatkozásában jelenleg a Közigazgatási tanulmányok
továbbképzési szak két évfolyammal, összesen 26 fővel, a Kormányzati tanulmányok szakirányú
továbbképzési szak pedig 3 évfolyammal, összesen 28 fővel folyamatban van. Mindkét szak
záróvizsgával fejeződik be, az első évfolyamba a közigazgatási tanulmányok szakirányú képzésre
beiskolázottak számára 2017. júliusban került sor a záróvizsgára, a második évfolyamba a
közigazgatási tanulmányok szakirányú képzésre beiskolázottak, illetve az első évfolyamba –
tekintettel a 3 féléves időtartamra- a kormányzati tanulmányok szakirányú képzésre beiskolázott
hallgatók számára pedig 2018. januárban kerül majd sor. A hallgatóknak egy legalább 3 fős
bizottság előtt kell egy digitális prezentációt kell bemutatni. A gyakorlati képzési napokhoz
hasonlóan a záróvizsgák is a kormányhivatalnál kerülnek megrendezésre.
5. Egyéb továbbképzések (Probonos képzések):
Az állami tisztviselők további képzési kötelezettségét a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről
szóló Korm. rendelet határozza meg, melynek alapján a továbbképzési kötelezettség közszolgálati,
valamint belső továbbképzési programokkal teljesíthető. Az első 4 éves továbbképzési ciklus ez év
végén, december 31-én lezárult. Ez volt az a határidő, amelyen belül a Tolna Megyei
Kormányhivatal állami tisztviselői közül a felsőfokú végzettségűeknek 128 pontot, a középfokú
végzettségűeknek pedig 64 pontot kellett megszerezni.
6. Anyakönyvi szakvizsga felkészítő tanfolyam:
A jelentős jogszabályi változások következtében több eddig anyakönyvezetőként dolgozó
tisztviselő vált képesítetlenné, ezért 2017. áprilisban a Tolna Megyei Kormányhivatal anyakönyvi
szakvizsga felkészítő tanfolyamot és szakvizsgát is szervezett.
A felkészítő tanfolyam 28 fő vett rész a Tolna megyei önkormányzati hivatalokból.
Az oktatás áprilistól júniusig tartott, hetente 2-3 oktatási nappal. Ezt követte egy írásbeli és egy
szóbeli vizsga.
A vizsgán megjelent résztvevők valamennyien sikeres vizsgát tettek.

7. Mobilitási Program
A Mobilitási Programban országosan 5000 fő hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos feladatot ellátó
állami tisztviselő vesz részt, ebből országosan 1000 fő mentorként került kiképzésre, akik
támogatják az országosan 4000 hatósági ellenőrzési feladatot ellátó szakember képzését.
Tolna megyéből összesen 158 fő érintett a programban, 32 fő mentorként, 126 fő pedig
mentoráltként.
A program országosan a mentorok oktatásával vette kezdetét 2017. szeptemberben vette kezdetét
a képzés az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény hatálybalépésével
kapcsolatos oktatással, majd a képzés ágazatokra tagolódva folytatódott. A közel 30 szakterület 4
ágazatba került felosztásra: humán, hatósági, agrár és műszaki biztonsági ágazat megnevezéssel.
A mentoroknak a hozzájuk rendelt ágazaton belül valamennyi ellenőrzési területet meg kellett
ismerniük.
A mentorok képzése befejeződött, 2017. októberben valamennyi mentorunk sikeres vizsgát tett.
A Program a mentoráltak oktatásával folytatódott megyei szinten, a már kiképzett mentoraink
közreműködésével, mely 2017. november 2-án vette kezdetét, várhatóan december 11-én
fejeződik be. A mentoráltak képzési tematikája a mentorok számára megtartott képzésekkel
megegyezik. Az oktatás jelenleg 8 helyszínen zajlik Tolna megyében. A Tolna Megyei
Kormányhivatal

egyedül

a

bányafelügyeleti

ellenőrzési

szakterület

vonatkozásában

nem

rendelkezik kijelölt mentorral, így a kollégák ezen szakterületre vonatkozó képzése a Baranya
Megyei Kormányhivatal segítségével valósult meg. A mentoráltak vizsgáira előreláthatóan
januárban fog sor kerülni.
8) Kormányhivatalunk a kollégák teljes körű szakmai felkészültségének biztosítása érdekében a
2018. január 1-jén hatályba lépő általános közigazgatási rendtartásról szóló törvénnyel
kapcsolatos képzést is szervezett a kormányhivatali dolgozók számára, melyen hivatalunk közel
500 hatósági feladatot ellátó munkatársa vett részt.
9) 2017. december 8-án az állami tisztviselők új teljesítményértékelési rendszerének egységes
gyakorlati alkalmazása érdekében egynapos képzés lebonyolítására is sor került Tolna megyében.
A képzésen Tolna megyén kívül további 3 megye (Baranya, Somogy és Zala megye)
Kormányhivatalának vezető beosztású tisztviselői vettek részt.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény (a továbbiakban: e-ügyintézési tv.) értelmében 2018. január 1-től kötelezővé teszi
a gazdálkodó szervezetek számára az állammal való elektronikus kapcsolattartást és az ehhez
szükséges hivatalos elérhetőségről történő dokumentumküldést és az azon történő fogadást,
melynek teljesítéséhez az állam a gazdálkodó szervezetek számára Cégkapu szolgáltatást biztosít.
A gazdálkodó szervezeteknek a Cégkapu szolgáltatásra legkésőbb 2017. december 31-ig
regisztrálni kellett.
Az e-ügyintézési tv. 9. § (1) bekezdés szerint ha nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség
alapján törvény vagy nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik, elektronikus ügyintézésre
köteles valamennyi, a 2. § (1) bekezdése szerinti ügy tekintetében
a) az ügyfélként eljáró
aa) gazdálkodó szervezet,
b) az ügyfél jogi képviselője.
A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX törvény 7. § 6. pontja szerint gazdálkodó
szervezet: a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai
gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai
szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat
magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi
személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a
szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az
egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó tevékenységével összefüggő
polgári jogi kapcsolataiban az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, jogszabály
alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi
személy, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány.
Amennyiben még nem rendelkezik cégkapuval, a cégkapu regisztráció a cegkapu.gov.hu
címen végezhető el.
Tájékoztatom, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Ákr.) 46. § (1) bekezdés a) pontja szerint a hatóság a kérelmet visszautasítja, ha az
eljárás megindításának jogszabályban meghatározott feltétele hiányzik, és e törvény ahhoz más
jogkövetkezményt nem fűz.
Az e-ügyintézési tv. 9. § (5) bekezdés szerint ha jogszabály egy nyilatkozat megtétele
vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartást - vagy az elektronikus kapcsolattartás módját kötelezővé teszi, az e követelménynek meg nem felelő nyilatkozat - a törvényben meghatározott és
a (4) bekezdésben foglalt esetek kivételével - hatálytalan. (Ákr. 35. §-a ügyfél kérelme)
A fentiek alapján a gazdálkodó szervezet kizárólag elektronikus úton tarthatnak kapcsolatot
az állami szervekkel.

2018. január 1. napján hatályba lépett az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.
törvény (a továbbiakban: Ákr.), melynek következtében megváltoznak a közigazgatási hatósági
eljárás szabályai, melyről a települési önkormányzatok jegyzőinek munkáját segítendő, a Tolna
Megyei Kormányhivatal 2017. december 6-án jegyzői szakmai napot tartott.

A szakmai nap keretében a résztvevők elsőként dr. Gombár Ádám, a Belügyminisztérium
Informatikai Helyettes Államtitkárság E-közigazgatási Főosztálya főosztályvezető-helyettesének
előadása keretében tájékozódtak az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 2018. január 1-jén hatályba lépő, hivatali
szervezetüket érintő módosításairól.

Ezt követően a Tolna

Megyei

Kormányhivatal

Hatósági Főosztálya,

dr.

Tóth Emese

főosztályvezető, Gerhátné dr. Péter Mária főosztályvezető-helyettes és dr. Brunn Ágnes
osztályvezető ismertette az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési törvény) rendelkezései alapján az 1. § 17. pont a)k) alpont szerinti jogalanyok 2018. január 1. napjától kötelesek az ügyek elektronikus intézését
biztosítani, ezek a jogalanyok az alábbiak:
a) az államigazgatási szerv,
b) a helyi önkormányzat,
c) törvény vagy kormányrendelet által közigazgatási hatósági jogkör gyakorlására feljogosított
egyéb jogalany,
d) az Országos Bírósági Hivatal és a bíróság,
e) az alapvető jogok biztosa,
f) az ügyészség,
g) a közjegyző,
h) a bírósági végrehajtó, az önálló bírósági végrehajtó iroda,
i) a hegyközségek kivételével a köztestület,
j) a közüzemi szolgáltató,
k) a törvényben vagy kormányrendeletben elektronikus ügyintézésre kötelezett közfeladatot
ellátó vagy közszolgáltatást nyújtó jogalany.
Az E-ügyintézési törvény rögzíti továbbá, hogy ha nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség
alapján törvény vagy nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik, elektronikus ügyintézésre
köteles valamennyi, a 2. § (1) bekezdése szerinti ügy tekintetében
a) az ügyfélként eljáró
aa) gazdálkodó szervezet,
ab) állam,
ac) önkormányzat,
ad) költségvetési szerv,
ae) ügyész,
af) jegyző,
ag) köztestület,
ah) az ac)-ag) alpontok hatálya alá nem tartozó egyéb közigazgatási hatóság, valamint
b) az ügyfél jogi képviselője.

A Tolna Megyei Kormányhivatal, mint elektronikus ügyintézésre kötelezett szerv az E-ügyintézési
törvény alapján csatlakozott a Rendelkezési nyilvántartás, az e-Papír, a Biztonságos Kézbesítési
Szolgáltatáshoz.

A Rendelkezési Nyilvántartás (RNY) egy olyan rendszer, amely a természetes személyek
elektronikus ügyintézésére vonatkozó rendelkezéseit tartja nyilván, és az arra jogosultak részére
lekérdezhetővé teszi. Lehetőséget biztosít az ügyfelek részére ügyintézési rendelkezéseik
megtételére,

az

RNY-hez

csatlakozott

szervezetek

számára

pedig

a

rendelkezések

megismerésére.
A hatályos jogszabályok alapján a szervezet az ügyféllel való kapcsolattartás során az ügyfél
ügyintézési rendelkezéseit köteles figyelembe venni, elektronikus vagy nem elektronikus
kapcsolattartás esetén is. Az RNY tehát lehetőséget biztosít az ügyfelek részére – regisztrációt
követően – ügyintézési rendelkezéseik megtételére, a csatlakozott szervezetek számára pedig a
rendelkezések megismerésére.
Az ügyfél által tett rendelkezést az adott szervezetnek a szolgáltatáshoz történő csatlakozását
követően van lehetősége lekérdezni és megismerni. Az ügyfél meghatalmazás típusú rendelkezést
pedig csak azon szervezet ügytípusára vonatkozóan tehet, amely a szolgáltatáshoz csatlakozott.

Ügyfelek számára elérhető felület:
https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/

Az e-Papír szolgáltatás a felhasználó számára elérhető, egyszerűen igénybe vehető, a papír
alapú ügyintézés esetében megküldött szabad szöveges levél elektronikus változatának megfelelő
szolgáltatás kialakítása, amelynél azonban a küldő hiteles beazonosítása is megtörténik. Az
általános célú elektronikus kérelem űrlap (továbbiakban e-papír) szolgáltatás célja, hogy azokban
az eljárásokban vagy egyszerű ügyekben is legyen lehetősége az ügyfélnek beadványát
elektronikus úton továbbítani a hatóság felé, amelyeket gyakoriságuk vagy egyéb ok miatt nem
indokolt szakrendszerrel támogatni.

Ügyfelek számára elérhető felület:
https://epapir.gov.hu

A Tolna Megyei Kormányhivatal a tájékoztatási kötelezettsége körében közzétette a honlapján:


a bankszámlaszámokat, melyeken az elektronikus ügyintézés során az átutalással történő
fizetés biztosított:



a központi kapcsolattartásra szolgáló hivatali kapu rövid nevét és KRID azonosítóját (ezen
hivatali kapuval, valamint a szervezeti egységek hivatali kapuival a biztonságos kézbesítési
szolgáltatást is biztosítja a kormányhivatal).
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna/elektronikus-ugyintezes-bankszamlaszamok

A légszennyezettség az egyik legjelentősebb egészségi kockázati tényező. A WHO szerint 8
halálesetből 1-et a légszennyezés okoz, ezért a levegőminőség javítása, a szennyezőanyagok
kibocsátásának

csökkentése

légszennyezőanyag

leltárok

közös

érdekünk.

adataiból

kiderül,

Az
hogy

elmúlt

években

napjainkban

a

elkészített

országos

kisméretű

szállópor

kibocsátásához a legnagyobb mértékben a lakossági fűtés járul hozzá (közel 70 %-kal).
Nem mindegy, hogy mivel és hogyan fűtünk.
Amíg a földgáz használata esetén az egészségügyi szempontból legveszélyesebbnek tekintett
kisméretű részecske kibocsátás elhanyagolható, a szilárd tüzelőanyagok elégetésekor nagy
mennyiségű egészségkárosító anyag kerülhet a levegőbe. A probléma jelentőségét tovább növeli,
hogy a szilárd tüzelőanyagokat (szén, fa, biomassza) sokszor keverik a háztartásban keletkező
hulladékokkal

(pl.:

gumiabroncs,

kábelek,

kerti

hulladékok,

fáradt

olaj,

gyanta,

festékmaradványokat tartalmazó fahulladék, műanyag palackok és egyéb PVC termékek).
A hulladékok égetésekor egyrészt számolnunk kell az anyagi összetételéből eredő káros anyag
kibocsátással, másrészt a nem tökéletes égés, a relatíve alacsony égetési hőmérsékletnél
keletkező, illetve felszabaduló káros melléktermékek jelenlétével is (pl. szén-monoxid, szilárd
részecskék, nitrogén-oxidok, hidrogén-klorid, kén-dioxid, policiklikus aromás szénhidrogének).
Az emberi szervezetben az égésből származó,
szénalapú részecskéknek gyulladást előidéző
hatásuk van. A részecskék felületén a mérgező
kívül

anyagokon
gombák

is

baktériumok,

megtapadhatnak,

vírusok,
a

és

légutakon

keresztül a szervezetbe juthatnak. A kisméretű
részecskék belégzése izgatja a nyálkahártyákat,
köhögést

és

nehézlégzést,

súlyos

légszennyezettség esetén asztmás rohamokat is
kiválthat. Minél kisebb a szálló részecske mérete,
annál „távolabb” jut a szervezetünkben is. A
legkisebb

részecskék

elérik

a

tüdőben

a

gázcsere helyszíneit, ahonnan a tüdőszövetbe
jutva akár évekre is lerakódhatnak. A részecskék
összetételüktől függően különböző ingereket,
gyulladásos folyamatokat váltanak ki.

Az ultra finom részecskék képesek behatolni a vérpályába is, ezáltal a légutakon kívüli
szervekbe is eljutni, - kimutathatóak a májban, szívben és az agyban is -, szívritmuszavart,
érszűkületet, fokozott véralvadást, és szervi gyulladásokat okozni.
A folyamatos gyulladásnak kitett szervezet immunrendszere legyengül, ami tovább fokozza a
fertőzésekre való hajlamot.
A dioxinok, a furán származékok, valamint a füstben jelenlévő fémek az égés során keletkező
porral együtt leülepednek a talajra, a növényzetre, és a tápláléklánc révén is bejuthatnak az emberi
szervezetbe.
Hogyan védjük a levegőminőséget és ezáltal egészségünket?


Használjunk megfelelő tüzelőanyagot (hasított, száraz tűzifa, fabrikett, fapellett, kezeletlen
papír), és a lakóingatlannak és a tüzelőanyagnak megfelelő tüzelőberendezést!



Fokozzuk a lakóépület energiahatékonyságát! (homlokzati szigetelés, nyílászárók cseréje)



Ne égessünk hulladékot és erre hívjuk fel a környezetünkben élők figyelmét is!



A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23) Korm. rendelet előírásainak betartásával és
következetes betartatásával.

Az alábbi web oldalakon további hasznos információk olvasható:


www.futsokosankampany.hu



www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna/foosztalyok/nepegeszsegugyi-foosztaly



www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna/hirek/az-illegalis-hulladekegetes-e-kockazatai

Az Európai Unióhoz történő csatlakozást követően hazánk jogosulttá vált igénybe venni azokat a
támogatási formákat, amelyeket a közösség a tagok számára nyújt. Egyik ilyen támogatási forrás
az Európai Szociális Alap (továbbiakban: ESZA), amelynek - többek között - fontos célkitűzése,
hogy csökkentse a tagországok munkanélküliségét. Az ESZA támogatja a Létszámleépítések
megelőzése és kezelése elnevezésű GINOP 5.3.10. kódjelű munkaerőpiaci programot, mely
személyre szabott szolgáltatásokkal, képzéssel kívánja segíteni az újbóli elhelyezkedést, a
munkanélkülivé válás megelőzését.
Tolna megyében a program megvalósításáért a Tolna Megyei Kormányhivatal felelős a 2018.
január 1-től 2020. december 31-ig tartó időszakban.
A munkaerőpiaci program elsődleges célja segítséget nyújtani az újbóli elhelyezkedésben, a
munkanélkülivé válás megelőzésében — még a munkaviszony megszűnését megelőzően —
a bejelentett csoportos létszámleépítéssel érintett munkavállalónak, vagy akinek a munkaviszonya
várhatóan egy éven belül megszűnik, és ezt a munkaadó a munkavállalóval és az állami
foglalkoztatási szervvel előzetesen írásban közölte.
A szolgáltatási és támogatási programelem-kínálatból olyan segítő tevékenységek választhatók ki
a résztvevők számára, amelyek hozzájárulnak a résztvevő munkaerőpiaci esélyeinek
javításához, személyes fejlődéséhez, továbbá azok, amelyek a képzést, illetve annak
igénybevételét segítik. Az állami foglalkoztatási szerv és az egyén közös elképzelése alapján
kerül sor az egyéni programot tartalmazó megállapodás aláírására, ebben a dokumentumban
rögzítik a lebonyolítás módját, az azzal kapcsolatos tudnivalókat, az elérendő cél érdekében vállalt
kötelezettségeket.
Kérjük, további kérdéseivel forduljon bizalommal az állami foglalkoztatási szervként eljáró Tolna
Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály munkatársaihoz, (email: foglalkoztatas@tolna.gov.hu, telefon: 74/505-672) vagy a székhelye/telephelye szerinti
illetékes Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályaihoz.

A Kormányhivatal a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
(továbbiakban: Ebtv.) 35. § (5) bekezdése és a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek,
gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról
és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 6/A. §
(1) bekezdése értelmében a forgalmazók közül a közforgalmú gyógyszertár részére a lakosság
biztonságos

gyógyszerellátásának

érdekében

-

az

Egészségbiztosítási

Alap

éves

költségvetésének a gyógyszertámogatási előirányzata terhére - tárgyévben egy alkalommal
kamatmentes, visszatérítendő finanszírozási előleget (a továbbiakban: előleg) nyújt, ha


az igénylő gyógyszertár egy adott település vagy egy település közigazgatási egységéhez
csatolt, de földrajzilag elkülönülő településrész gyógyszerellátását legfeljebb három
gyógyszertár egyikeként biztosítja azzal, hogy a településen és a településrészen működő
gyógyszertárak száma együttesen nem haladhatja meg a hármat, a gyógyszertár
közfinanszírozott gyógyszerek forgalmazásából származó, a tárgyévet megelőző két év
első naptári féléves árréstömegének átlaga nem haladja meg a 8 millió forintot,



az adott gyógyszertárat működtető gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó kizárólag –



a kérelem benyújtásakor a gyógyszertár nem rendelkezik olyan, az adózás rendjéről szóló

az a) és b) pontban foglalt feltételeknek megfelelő – egy gyógyszertárat működtet, és
2017. évi CL. törvény 7. § 34. pontjában meghatározott köztartozással, amely
esedékességének időpontja 60 napnál régebben lejárt.
Az előleg összege maximum 4 millió forint, fiókgyógyszertárat működtető közforgalmú
gyógyszertár esetében pedig maximum 5 millió forint.
A finanszírozási előleget a gyógyszertár működtetője a Korm. rendelet 1. számú melléklet szerinti
nyomtatványon (Finanszírozási előleg igénylő lap) vagy elektronikus űrlapon a Kormányhivatalnál
kérelmezheti, legkésőbb a tárgyév március 31. napjáig.
A finanszírozási előlegigénylő lapnak tartalmaznia kell:


a gyógyszertárat működtető cég vagy egyéni vállalkozó nevét,



telephelyét,



székhelyét,



adószámát,



bankszámlaszámát,



az OEP-pel kötött szerződés számát,



az OEP-pel kötött szerződés keltét,



a tárgyévet megelőző két év első féléves támogatott árréstömegének átlagát,



az előleg visszafizetésének vállalt határidejét,



a könyvvezetés módját,



az igényelt összeget,



az igény benyújtásának dátumát,



a cégjegyzésre jogosult, valamint a személyi jog jogosultjának aláírását.

Az igénylő laphoz kötelezően mellékelni kell az alábbiakat:


felhasználási nyilatkozat (a kérelmező nyilatkozata arról, hogy a támogatás teljes összegét
gyógyszerbeszerzésre fordítja),



személyi jogos gyógyszerész nyilatkozata (a személyes gyógyszertár működtetési joggal
rendelkező gyógyszerész nyilatkozata arról, hogy a finanszírozási előleg visszafizetését
tárgyév december 15. napjáig vállalja),



köztartozásmentes

nyilatkozat (a kérelmező nyilatkozata arról, hogy a kérelem

benyújtásakor nem rendelkezik olyan, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 7. §
34. pontjában meghatározott köztartozással, amely esedékessége 60 napnál régebben
lejárt.


a kérelemben meg kell jelölni a finanszírozási előleg igényelt összegét.

 az eljárás illetékköteles, a kérelemre 3000 Ft értékű illetékbélyeget kell ragasztani, vagy
elektronikus úton is befizethető az illeték a Magyar Államkincstár Eljárási Illetékbevételi
számlájára.
A Kormányhivatal az általa meghozott határozatot megküldi a Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelőnek (továbbiakban: NEAK). A NEAK a véglegessé vált határozat alapján az előleg
utalását a hónap 26. napján, de legkésőbb a határozat véglegessé válását követő hónap 26.
napján a Magyar Államkincstáron keresztül teljesíti.
Az előleg összegét a NEAK a tárgyév december 15-éig a gyógyszertár részére az elszámolás
alapján járó gyógyszer-támogatási összegből havi egyenlő részletekben levonja. A levonást a
NEAK a határozatban megjelölt határidőn belül, legkorábban július 1-jét, legkésőbb szeptember 1jét követően kezdi meg. Ha a NEAK az előleg összegét nem tudja levonni, a gyógyszer
támogatással történő forgalmazására kötött szerződést felmondja.
A Korm. rendelet 6/B. § (1) bekezdése alapján az előlegben részesített gyógyszertárakról a
Kormányhivatal havonta összesítést készít, és az előlegben részesített gyógyszertárak körét
honlapján közzéteszi.

A Nemzetgazdasági Minisztérium 2018. január 6. napjától újabb, 5 milliárd forint keretösszegű,
NFA-2017-2-KKV kódjelű pályázatot hirdet a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő
beruházásainak elősegítésére.
A pályázaton kizárólag Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT)
területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező KKV-k vehetnek
részt.
A központi program segítségével a KKV-k többek között új eszközöket, gépeket szerezhetnek be, a
támogatási összeget ingatlanvásárlásra vagy bérleti díjakra is fordíthatják. A munkahelyteremtő
támogatás regionális beruházási támogatás jogcímen vagy csekély összegű (de minimis)
támogatásként

nyújtható,

amelynek

mértéke

nem

regisztrált

álláskereső

esetén

új

munkahelyenként 1,5 millió forint lehet. Ezen felül a vállalkozások kiközvetített álláskereső
foglalkoztatása esetén új munkahelyenként 500 ezer forint, 12

hónap alatt kizárólag

közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személynél új munkahelyenként 800 ezer forint,
kedvezményezett járásban vagy településen új munkahelyenként további 400 ezer forint kiegészítő
támogatást kaphatnak.
A munkáltatónak vállalnia kell, hogy a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a
beruházás befejezésétől számított 3 évig folyamatosan fenntartja és működteti a térségben. A
munkáltatónak köteleznie kell magát, hogy a beruházási telephelyén vagy a régióban meglevő
telephelyein a pályázat benyújtása előtti 12 hónapban meglévő átlagos létszámot fenntartja, és a
létszámbővítésre legalább 2 éves folyamatos foglalkoztatási kötelezettséget vállal.
A munkaerő-piaci program pályázati időszaka 2018. január 6-tól nyílik meg és a 2018. február 9én zárul le. A pályázaton való részvétellel, a pályázat feltételeivel és elkészítésével kapcsolatban a
Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályán személyesen
(7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 234-es iroda) vagy telefonon a 74/505-680-as
telefonszámon érdeklődhetnek.
Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium a
változtatás jogát fenntartja a pályázati dokumentációval kapcsolatban, ezért kérjük, hogy
kövessék figyelemmel a www.kormany.hu honlapon megjelenő közleményeket!
A beadás előtt ellenőrizzék, hogy a pályázatot a honlapon szereplő feltételeknek megfelelően
állították össze, mert az ettől való (akár formai, akár tartalmi) eltérés esetén a pályázat elutasításra
kerülhet.

A Nemzetgazdasági Minisztérium a munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez
nyújtható támogatásról szóló 23/2017. (II. 3.) Kormányrendelet alapján pályázatot hirdet helyi
önkormányzatok, valamint önkormányzati társulások részére munkásszállás építésére vagy
munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújítására fordítható támogatás nyújtására. A
program forrásául a Nemzeti Foglalkoztatási Alap központi foglalkoztatási alaprészéből 5 milliárd
forint került elkülönítésre.
A pályázat célja a munkaerő mobilitásának elősegítése, mivel Magyarországon a lakosság
mobilitása alacsony. A munkaerő mobilitását gátló, leggyakrabban felmerülő tényező a lakhatási
nehézség, ezért a munkaerő mobilitásának fokozása érdekében kormányzati szerepvállalás
keretében nyílik lehetőség a munkavállalók tartós elhelyezésére szolgáló szálláshelyek építésére.
E program keretében helyi önkormányzat, vagy önkormányzati társulás nyújthat be
támogatás iránti kérelmet munkásszállás építéséhez vagy munkásszállás céljából igénybe
vehető ingatlan felújításához. Munkásszállás alatt a támogatott tulajdonát képező olyan
szálláshely értendő, amely lakóhelyiségenként legalább egy, a - támogatottal szerződéses
jogviszonyban álló - munkaadóval munkaviszonyban lévő olyan magánszemély elhelyezésére
szolgál, akinek nincs lakóhelye azon a településen, ahol a munkahelye van. Támogatás minimum
80 munkavállaló elszállásolására alkalmas munkásszállás kialakításához nyújtható.
A támogatásra való jogosultság részletes feltételeit a Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése az
alábbiak szerint határozza meg:
2. § (2) A támogatás annak a helyi önkormányzatnak, valamint önkormányzati társulásnak
nyújtható, amely
a) a munkásszállás építéséhez, felújításához nyújtott támogatás iránti kérelmét a beruházás
megkezdése előtt benyújtja,
b) a beruházási költségek legalább 40 százalékát saját forrásból biztosítja,
c) rendelkezik a kötelezettségek teljesítését elősegítő anyagi biztosítékkal,
d) az építendő munkásszállás terveivel rendelkezik, és a munkásszállás azokból megállapíthatóan
megfelel a jogszabályban meghatározott feltételeknek,
e) kötelezettséget vállal arra, hogy
ea) a támogatási igényben megjelölt összegnél kevesebb támogatás megállapítása esetén a
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a
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megvalósítására vonatkozó tervét a rendelkezésre álló összegek figyelembevételével átdolgozza,
eb) a beruházást a támogatási igény benyújtását követően, de legkésőbb a hatósági szerződés
megkötését követő 3 hónapon belül megkezdi,
ec) a beruházást meglévő ingatlan felújítása esetén, annak megkezdésétől számított egy éven
belül, új munkásszállás építése esetén két éven belül befejezi,
ed) szerződést köt a munkaadóval annak érdekében, hogy a munkaadó a támogatással létrehozott
munkásszállásban szállásolja el a mobilitási problémákkal érintett munkavállalóit,

f) vállalja, hogy a munkásszállás működtetése céljából legalább 4 fő álláskeresőt alkalmaz.
A megvalósított beruházást a beruházás befejezésétől (üzembe helyezés időpontjától) számított
legalább 10 évig kell működtetni.
A támogatás részben vagy egészben visszatérítendő vagy vissza nem térítendő formában központi
munkaerőpiaci program keretében nyújtható.
Új ingatlan építéséhez, vagy meglévő ingatlan felújításához szükséges építési költségekhez vissza
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visszatérítendő támogatás nyújtható.
Amennyiben a kérelem új ingatlan építéséhez vagy meglévő ingatlan felújításához szükséges
építési költségekre, és a beruházás célját szolgáló új tárgyi eszközök beszerzésére együttesen
irányul, úgy a támogatás részben – a beruházás célját szolgáló új tárgyi eszközök beszerzése
tekintetében – visszatérítendő.
A központi munkaerő-piaci programot a Nemzetgazdasági Minisztérium koordinálása mellett az
állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok valósítják meg.
A program keretében a kérelmek 2018. március 31-ig nyújthatók be a helyi önkormányzat,
vagy önkormányzati társulás székhelye szerint illetékes fővárosi vagy megyei kormányhivatalhoz.
A támogatás odaítéléséről a nemzetgazdasági miniszter dönt.
A támogatás nyújtásának részletes feltételeit tartalmazó program útmutató, a pályázat
elkészítéséhez szükséges információk, valamint a kötelezően kitöltendő, a pályázattal benyújtandó
dokumentumok letölthetők a Tolna Megyei Kormányhivatal http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna
honlapjáról.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető a Tolna Megyei Kormányhivatal
Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályán személyesen (7100 Szekszárd, Szent
István tér 11-13. 234-es iroda) vagy telefonon a 74/505-680-as telefonszámon.

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény
végrehajtásáról szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet májusi módosítását követően – az Országos
Magyar Vadászkamara (a továbbiakban: OMVK) által benyújtott javaslat alapján a 74. § (1)
bekezdés meghatározza, hogy a társas vadászat színhelyén a vadászat vezetőjének kell
biztosítania az MSZ 13553-as szabványnak megfelelő összetételű elsősegélydoboz meglétét,
valamint

az

egyéni

és
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során
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köteles

„A”

kategóriájú

elsősegélycsomagot magánál tartani.
A társasvadászati ellenőrzéseken a vadászati hatóság a fentiek szerinti elsősegélydoboz és
elsősegély csomagok meglétét is ellenőrizni fogja.
A társasvadászatok ellenőrzésén az alábbi felszerelések, kellékek kerülnek ellenőrzésre:


Vadászati napló



Baleseti oktatás jegyzőkönyve (aláírva)



Hajtás térkép (nagyvad társasvadászatnál 1:20000)



Lőállás és a tilos lő irányok kijelölése



Elsősegély doboz egyéni sebkötöző



Hajtók mellénye



Feltűnő színű jelzés



Vadászkutyák VAV vizsgája



Vadászkutyák megkülönböztető jelzése

A szakirodalom szerint inváziós fajok azok a gyorsan terjedő, nem őshonos fajok, amelyek nagy
része szándékos betelepítés eredménye (pl. ellenállóbb, gyorsabban növő fák, haszonnövények,
dísz- vagy haszonállatok stb.), de jelentős mennyiségű idegen faj érkezik véletlenszerűen –
konténerekben, hajókra tapadva –, illetve megtelepedhetnek kertekből, akváriumból való
kiengedés vagy kiszabadulás útján is.
Bár az idegenhonos fajok új helyeken történő megjelenése nem minden esetben ad okot
aggodalomra, azonban ha inváziós fajjá válnak, komoly károkat okozhatnak a biológiai sokféleség
és a kapcsolódó ökoszisztéma-szolgáltatások esetében. A folyamatosan bővülő globális
kereskedelem, a turizmus és az éghajlat változásai tovább fokozhatják az inváziós fajok előidézte
kockázatot, melyek többféle módon veszélyeztethetik a környezetet: az élőhelyek átalakítása,
ragadozás, versengés, betegségek terjesztése, illetve az őshonos fajok kiszorítása által is. Az
idegenhonos inváziós fajok emellett az emberi egészségre és a gazdaságra is jelentős hatást
gyakorolhatnak. Az Európai Unióban megközelítőleg 12 000 idegenhonos faj található a
környezetben, melynek mintegy 10-15%-a tekintendő inváziós fajnak.
A 1143/2014/EU rendelet és a 408/2016. (XII. 13.) Korm. rendelet tartalmazza az idegenhonos
inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzésére és kezelésére
vonatkozó jogszabályi hátteret. Az Unió számára veszélyt jelentő idegenhonos inváziós fajok
jegyzéke 2015. december 4.-én lépett érvénybe, mely összesen 37 fajt foglal magába. Ezek közül
Magyarországon az alábbi fajok találhatók meg természetes környezetben:


kaliforniai tündérhínár (Cabomba caroliniana)



kínai gyapjasollósrák (Eriocheir sinensis)



sosnowsky-medvetalp (Heracleum sosnowskyi)



hévízi gázló (Hydrocotyle ranunculoides L.)



fodros átokhínár (Lagarosiphon major)



sárgavirágú tóalma (Ludwigia peploides)



cifrarák (Orconectes limosus)



jelzőrák (Pacifastacus leniusculus)



amurgéb (Perccottus glenii)



kaliforniai vörösrák (Procambarus clarkii)



virginiai márványrák (Procambarus falax forma virginalis)



mosómedve (Procyon lotor)



kínai razbóra (Pseudorasbora parva)



ékszerteknős (Trachemys scripta)

1. ábra: kaliforniai vörösrák

2. ábra: kaliforniai tündérhínár

A következő fajok előfordulnak ugyan hazánkban, de nem természetes környezetben:


borfa, tengerparti seprűcserje (Baccharis halimifolia L.)



vízijácint (Eicchornia crassipes)



nagyvirágú tóalma (Ludwigia grandiflora)



közönséges süllőhínár (Myriophyllum aquaticum)



ormányos medve (Nasua nasua)



burunduk (Tamias sibiricus)

3. ábra: burunduk
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Földművelésügyi Osztályon, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályon, illetve Növény- és
Talajvédelmi Osztályon keresztül mindent megtesz a gazdálkodók mezőgazdasági környezeti
feltételeinek biztosításáért. A Kormányhivatal együttműködik a nemzeti parkokkal az inváziós fajok
felderítésében.
A tavalyi évben kezdődött meg Tolna megyében az idegenhonos inváziós fajokkal kapcsolatban
végzett tényleges munka. A vadászatra, halászatra jogosultakkal, illetve az agrárágazat további
szereplőivel kialakított együttműködés mellett adatgyűjtés indult a kereskedők – elsősorban
állatkereskedők, horgászboltok, kertészetek – tájékoztatásához. Jelenleg kidolgozás alatt áll egy
intézkedési terv külön fejezete, mely a szakterület eljárásrendbe illesztésével, illetve az érintett
hatóságok felkészítésével foglalkozik. Emellett szükségesnek tartjuk tájékoztató és információs
anyagok összeállítását, mely a társadalom, különösen a gazdálkodó szervezetek és a lakosság
mind szélesebb rétegeinek bevonását támogatná az invazív fajok elleni küzdelembe.

Munkavédelem
A munkavédelmi hatóság a 2017. november 10. - 2017. december 10. közötti időszakban országos célvizsgálat keretében - a kereskedelmi ágazatba tartozó munkáltatók munkavédelmi
ellenőrzését végezte. A célvizsgálat során a hatóság 50 munkáltatót vont ellenőrzés alá és minden
munkáltatót érintően megállapított szabálytalanságokat, amelyek közül a legjellemzőbbek a
következők voltak:
A munkahelyek vizsgálatával összefüggésben a szabálytalanságok jellemzően a helytelen
anyagtárolással függenek össze. Gyakori a közlekedő utakon, esetenként a menekülési utakon
történő anyagtárolás, ami sok esetben a közlekedő utak teljes szélességben való eltorlaszolásával
jár. A tároló állványokon tárolt anyagok esetében a jellemző szabálytalanság, hogy a raklapokat
nem megfelelő módon – a lábaknál alátámasztva – helyezik az állványokra, ennek következtében
a raklapok alsó összekötő deszkái eldeformálódnak esetleg el is törnek. A munkáltatók a sérült
(törött) raklapok cseréjére nem fordítanak figyelmet, azokat sérülten is tovább használják.
A tároló állványok összeszereléséhez terv rendszerint nem áll rendelkezésre, ennek következtében
az állványok merevítéséhez szükséges elemeket nem építik be, ami azt eredményezi, hogy az
állványok oszlopai akár kisebb mértékű külső erőhatás következtében a függőlegestől eltérő
helyzetbe kerülnek és a fellépő erőhatások következtében eldeformálódnak. Az előzőek gyakran
együtt járnak a vízszintes helyzetű tartók túlterhelésével és ebből eredő deformációjával is. Sok
esetben elmarad az állványok targonca ütközés elleni védelme, valamint a terhelhetőségre
vonatkozó feliratok elhelyezése. Esetenként a terhelhetőség nem megfelelő meghatározása is
megállapítható volt.
A munkaeszközöket érintő leggyakoribb hiányosság a különböző keverő, illetve dagasztó gépek
veszélyes terét elhatároló védőburkolatok, valamint a villamos üzemű gépeknél a feszültség
visszatérés elleni védelem hiánya. A munkaeszközök villamos csatlakozó vezetékeit sokszor a
közlekedő utakon mechanikai hatás elleni védelem nélkül vezetik. A munkaeszközökhöz a
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Rendszeresen

megállapítható a pénztárfülkéknél valamint az eladó pultok mellett jelentős számú villamos vezeték
rendezetlen elhelyezése, ami botlásveszélyes, a vezetékek sérülését eredményezheti és a
vezetékek azonosítása is nagy nehézségbe ütközik. A munkavédelmi üzembe helyezésre
kötelezett munkaeszközöknél az üzembe helyezési eljárás többször elmaradt. A munkavégzéshez
használt késeket a munkavállalók több esetben nem a kijelölt tároló helyen tárolták, illetve a tároló
hely kijelölésére sem került sor.

A személyi tényezők tekintetében rendszeresen megállapítható, hogy a munkavállalók
munkavédelmi oktatása nem tér ki minden szükséges körülményre. A takarításhoz „háztartási”
gumikesztyűt biztosítanak a munkavállalók részére az EK-típustanúsítvánnyal illetve EKmegfelelőségi nyilatkozattal rendelkező egyéni védőeszközök helyett. Gyakran kellett intézkedni a
kockázatértékelésnek a kézi tehermozgatással összefüggő hiányosságai miatt. Kisebb munkáltatók
esetében az időszakos alkalmassági vizsgálatok rendszerint már elmaradnak. A munkaköri
alkalmassági vizsgálatokkal kapcsolatban kell még megemlíteni, hogy az OKJ-s emelőgép kezelői
vagy targonca kezelői bizonyítvánnyal rendelkező munkavállalók munkaköri alkalmasságát
rendszerint nem emelőgép (targonca) kezelő munkakörre, hanem más munkakörökre (pl. raktáros,
eladó stb.) állapítja meg a vizsgálatot végző orvos.
Munkaügy
A munkaügyi hatóság 2017. szeptember 18. és 2017. október 20. között saját kezdeményezésű
célvizsgálatot tartott a munkabérrel kapcsolatos szabályok gyakorlati érvényesülésének vizsgálata
érdekében.
A célvizsgálat során a 36 ellenőrzött munkáltató 89%-ánál, 32 munkáltatónál tárt fel
szabálytalanságot hatóságunk. Az ellenőrzött 78 fő munkavállaló 84%-a, azaz 68 fő volt
szabálytalansággal érintett.
A célvizsgálat során feltárt jellemző jogsértések a feketefoglalkoztatás – 16 esetben, 21 fő
munkavállalót érintően –, valamint a munkaidő-nyilvántartással kapcsolatos jogsértések – 12
esetben 24 fő munkavállalót érintően – voltak. Ellenőrzéseink során munka- és pihenőidővel,
bejelentéssel, valamint szabadsággal kapcsolatos jogsértéseket is tártunk fel, munkabérrel
kapcsolatos jogsértés pedig egy munkáltató esetében került megállapításra. Ebben az esetben a
munkáltató a munkavállaló részére nem számolta el és fizette meg a garantált bérminimumot,
holott a munkavállaló rendelkezett a munkakörre jogszabályban előírt középfokú végzettséggel.
2017. október 16. és 2017. november 10. között a munkaügyi hatóság célvizsgálatot tartott a
személy- és vagyonvédelem területén működő munkáltatók foglalkoztatási gyakorlatának célzott
ellenőrzése érdekében.
A célvizsgálat során ellenőrzött munkáltatók száma 36 volt, ebből a szabálytalansággal érintett
munkáltatók száma 28. Az ellenőrzés alá vont 79 fő munkavállaló 71%-nál, 56 főnél állapított meg
szabálytalanságot a munkaügyi hatóság. 3 fő munkavállalót érintően került sor intézkedésre
feketefoglalkoztatás miatt. A célvizsgálat során leggyakrabban munkaidővel – 19 esetben, 42 fő
munkavállalót érintően – és munkaidő-nyilvántartással – 10 esetben, 21 fő munkavállalót érintően
– kapcsolatos jogsértésekkel találkoztunk. A célvizsgálat során pihenőidővel, munkabérrel és
védelmével, valamint szabadsággal kapcsolatos szabályok megsértését is megállapította a
munkaügyi hatóság.
Összegzésként elmondható, hogy a célvizsgálatok elrendelése mindkét esetben indokolt volt, az
előzetes várakozásoknak megfelelő eredménnyel, az ellenőrzött ágazatokban a korábbi
ellenőrzések során tapasztalt tipikus jogsértések feltárásával zárultak.

Az egészségbiztosítási szakterületet érintően, 2017. november 1. napjától, illetve 2018. január 1jétől számos fontos jogszabály-módosítás történt. 2017. november 1. napján az Országos
Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság a Magyar Államkincstárba olvadt, így ez a szerv jár el
egészségbiztosítási szervként a számára meghatározott feladatok tekintetében. 2018. január 1.
napjától a megyeszékhelyen működő járási hivatalok által megállapított pénzbeli ellátások és az
utazási költségtérítés folyósítása a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságának
feladata.
A pénzbeli ellátásokat érintően a legfontosabb jogszabály-változás az úgynevezett "diplomás
gyermekgondozási díjat" érinti, ugyanis a jogosultsági feltételeknek megfelelő anya részére 2 évig
kell megállapítani és folyósítani az ellátást.
Külön figyelmet igényel, hogy 2017. július 1. napjától a kifizetőhellyel nem rendelkező munkáltató a
csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, a táppénz, a baleseti táppénz iránti kérelmeket
kizárólag az egészségbiztosító honlapján közzétett számítógépes program segítségével töltheti ki
és a kormányhivatalnál járási hivatalnál történt regisztrációt követően, kizárólagosan elektronikus
azonosítását követően elektronikus úton nyújthatja be. A pénzbeli ellátásokkal és az elektronikus
ügyintézéshez szükséges regisztrációval kapcsolatos legfontosabb információk és nyomtatványok
a Magyar Államkincstár alábbi honlapján érhetőek el: http://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/
A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása a "Jövedelemigazolás"-sal kapcsolatos szabályokat
2018. január 1. napjától hatályon kívül helyezte, ezáltal erősítve azt a főszabályt, hogy a pénzbeli
ellátás megállapításakor a Nemzeti Adóhatóságtól elektronikus úton érkező, pénzbeli ellátási
járulékfizetésre vonatkozó adatokat kell figyelembe venni.
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása kapcsán fontos megjegyezni, hogy a
kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, a kiegészítő tevékenységet folytató társas
vállalkozó után a társas vállalkozás, tagi munkavégzés esetén a szociális szövetkezet, valamint a
nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra nem jogosult személy által fizetendő egészségügyi
szolgáltatási járulék havi összege 2018. évben 7320 forint (napi összege 244 forint).

Egészségbiztosítási feladatkört érint, hogy az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
módosításával a lakáscélú állami támogatás igénylésével kapcsolatos valamennyi hatósági eljárás
illetékmentessé vált, így a a családok otthonteremtési kedvezményének, illetve otthonteremtési
kamattámogatás igényléséhez szükséges - biztosítási jogviszonyról szóló - hatósági bizonyítvány
kiállítására indított eljárás is illetékmentes lett.

Tartós

ápolást

végzők

időskori

támogatására

(a

továbbiakban:

támogatás)

az

a

Magyarországon élő magyar állampolgár (valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény3. § (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott személy) jogosult:


aki öregségi nyugdíjban részesül,



aki a gyermekét (ideértve a vérszerinti, az örökbefogadott, a mostoha és a nevelt
gyermeket, a már nagykorú személyeket is) az öregségi nyugdíjra való jogosultságot
megelőzően legalább 20 évig saját háztartásában gondozta, valamint



e tevékenység alapján ápolási díjban részesült és a 20 éven belül az ellátás formája
legalább 1 évig emelt összegű, vagy kiemelt ápolási díj volt.

Ha a szülő a gyermekét 20 évig saját háztartásában gondozta, azonban ezen időtartam egy
részében nem ápolási díjban, hanem a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekre tekintettel
folyósított családtámogatási ellátásban (gyermekgondozási segélyben vagy gyermeknevelést
segítő ellátásban)részesült, a GYES idejét – legfeljebb 10 éves időtartamban – hozzá lehet
számítani a 20 éves gondozási időszakhoz.
A támogatás megállapítása és folyósítása iránti kérelmet az e célra rendszeresített adatlapon, a
kérelmező öregségi nyugdíja ügyében illetékes általános hatáskörű nyugdíjmegállapító szerv
felé kell benyújtani. A kérelem elbírálásához szükséges adatokat az általános hatáskörű
nyugdíjmegállapító szerv a kérelmező nyilatkozata alapján beszerzi.
Aki a támogatásra való jogosultság feltételeinek 2018. január 1-jén megfelel, a támogatást az
öregségi nyugdíj iránti igény érvényesítésére vonatkozó szabályok szerint, de legkorábban 2018.
január 1-jei időponttól kezdődően kérelmezheti.
Az igénybejelentés időpontja az igénybejelentő lap benyújtásának vagy postára adásának a napja.
A támogatás havi összege 50 000 forint, mely a jogosultsági feltételek bekövetkezésének
napjától, de legkorábban a kérelem benyújtását megelőző hatodik hónap első napjától állapítható
meg. A támogatás a jogosultság kezdő hónapjára tekintettel is teljes összegben jár.
A támogatás nem minősül nyugellátásnak. A támogatás a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi
LIII. törvény 74. § b) pontja alapján végrehajtás alól mentes, a személyi jövedelemadóról szóló

1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 1.8. pontja alapján pedig adómentes ellátásnak
minősül.
Bejelentési kötelezettség a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (Postacím:
1820 Budapest) felé: az ellátásban részesülő személy minden olyan tényt, adatot, vagy körülményt
– ideértve lakcíme, levelezési címe, fizetési számlája számának megváltozását is - amely az
ellátásra jogosultságát, vagy az ellátás folyósítását érinti, köteles 15 napon belül bejelenteni.
Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben külföldre költözik, úgy kikerül az Szt. hatálya alól, és a
támogatásra nem lesz jogosult. A támogatás összege külföldre nem folyósítható.
Iratok, okmányok az igény elbírálásához
A gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében a támogatás iránti igény elbírálásához a
következő eredeti okmányok benyújtását vagy beküldését javasoljuk:


ápolási díjra való jogosultságot megállapító határozat



emelt összegű ápolási díjat, kiemelt ápolási díjat megállapító határozat



gyermekgondozási segélyt vagy gyermeknevelést segítő ellátást megállapító
határozat.

A beküldött eredeti okmányokat az azokba történő betekintést követően postafordultával
visszaküldjük az igénylő részére.
Tájékoztatjuk arról, hogy az eredeti okmányokról készített fénymásolatok közigazgatási szerv
(kormányhivatal, járási hivatal) általi hitelesítése támogatás ügyben illetékmentes.
A szükséges nyomtatvány letölthető a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna/hirek/tartos-apolastvegzok-idoskori-tamogatasa oldalon.

2018. január 01. napjától kivételes rokkantsági ellátás - különös méltánylást érdemlő körülmények
fennállása esetén - annak a megváltozott munkaképességű személynek állapítható meg:


akinek a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján az egészségi állapota 50
százalékos vagy kisebb mértékű,



akinek a komplex minősítés alapján a rehabilitációja nem javasolt, vagy pedig
rehabilitálható, de a kivételes rokkantsági ellátás iránti kérelem benyújtásának
időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam az 5 évet nem
haladja meg,



akinek a rehabilitációs vagy rokkantsági ellátás iránti kérelmét a megfelelő mértékű
biztosítási idő hiánya miatt elutasították, és ezen elutasító döntés véglegessé vált
(ugyanakkor a szükséges biztosítási idő legalább felével rendelkezik – lásd: alább,
kiegészítés),



aki keresőtevékenységet nem végez és



aki rendszeres pénzellátásban nem részesül.

A kivételes rokkantsági ellátás megállapítása során előnyben kell részesíteni azt a megváltozott
munkaképességű személyt, aki a szükséges biztosítási idő legalább 90 százalékával rendelkezik.
A kivételes rokkantsági ellátás iránti kérelem a rehabilitációs vagy rokkantsági ellátás iránti
kérelmet elutasító döntés véglegessé válásától számított 6 hónapon belül nyújtható be.
Kiegészítő tájékoztató: A kivételes rokkantsági ellátásra tehát akkor lehet egyáltalán jogosult
valaki, ha a jogszabályban meghatározott biztosítási időtartamok felével rendelkezik, azaz a
kérelme benyújtását megelőző

 5 éven belül legalább 548 napig, vagy


10 éven belül legalább 1278 napig, vagy



15 éven belül legalább 1825 napig biztosított volt.

„A három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről
szóló 337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet (Jtcsr.) szerint a harmadik vagy további gyermek
születésére tekintettel a Jtcsr.-ben meghatározott feltételekkel a központi költségvetésből vissza
nem térítendő állami támogatás vehető igénybe a Magyarország területén lévő lakást, lakóházat,
tanyát vagy birtokközpontot terhelő lakáscélú jelzáloghitel-tartozás csökkentése érdekében.
A támogatásra való jogosultság feltétele az igénylőnek, vagy együttes igénylés esetén az igénylők
egyikének a Jtcsr. hatálybalépését, azaz 2018. január 1-jét követően született vér szerinti vagy
örökbefogadott gyermeke, valamint a kérelem benyújtásának időpontjában a várandósság
legalább 12. hetét betöltött magzata.
A támogatás a kérelem benyújtásának időpontjában és a már megszületett gyermekre tekintettel
történő igénylés esetén a gyermek születésének időpontjában fennálló, fel nem mondott
lakáscélú jelzáloghitel-szerződés esetén igényelhető.
A támogatás összege a harmadik és minden egyes további gyermek esetén 1 millió forint. Ha a
kérelem benyújtásának időpontjában a lakáscélú jelzáloghitel tőketartozása és annak járulékai
összege alacsonyabb az igénybe vehető támogatás összegénél, az igénylő legfeljebb a
tőketartozás és annak járulékai összegének megfelelő támogatásra jogosult.
A támogatás iránti kérelem a lakáscélú jelzáloghitellel érintett lakás fekvése szerint illetékes
megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalnál, Pest megye és a főváros
területén

fekvő

lakáscélú

jelzáloghitellel

érintett

lakás

esetén

Budapest

Főváros

Kormányhivatalának XIII. Kerületi Hivatalánál és a kormányablaknál is benyújtható. Az
elsőfokú eljárás illetékmentes.
A támogatásra való jogosultságot a fentiek szerint illetékes járási (kerületi) hivatal állapítja meg.
Házastársak és élettársak – abban az esetben is, ha a lakáscélú jelzáloghitel-szerződésnek
kizárólag az egyik fél az alanya − a támogatást kizárólag együttesen igényelhetik. Együttes
igénylés esetén az igénylési feltételeket mindkét igénylőnek teljesítenie kell.
Ugyanazon igénylő a támogatást – ha több, a Jtcsr. hatálybalépését követően született vér szerinti,
vagy örökbefogadott gyermeke, valamint a kérelem benyújtásának időpontjában a várandósság
legalább 12. hetét betöltött magzata van – egy kérelemben is igényelheti.

Az igénylőnek a kérelemhez mellékelt közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
nyilatkozattal hozzá kell járulnia ahhoz, hogy a járási hivatal a lakáscélú jelzáloghitel tekintetében a
kérelemben megjelölt pénzügyi intézménytől történő adatkéréssel, hivatalból ellenőrizze:


annak tényét, hogy az igénylő által benyújtott kérelemben szereplő kölcsöntartozás a Jtcsr.
szerint lakáscélú jelzáloghitelnek minősül,



azt, hogy az igénylő, illetve együttes igénylés esetén legalább az igénylők egyike a
kölcsönszerződés adósa és a kölcsönszerződésben más adós nem szerepel,



a kölcsönszerződés megkötésének időpontját, és



a kérelem benyújtásának napján fennálló tőketartozás és − az esetleges késedelmi
kamatot külön feltüntetve − annak járulékai összegét.

Az igénylőnek a kérelemhez mellékelt:


teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozattal kell azt tudomásul vennie, hogy a
más személy által igényelt támogatásnál már számításba vett gyermek a támogatás
igénylésénél nem vehető figyelembe,



jogerős bírósági ítélettel és a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal kell igazolnia elvált
szülők kiskorú gyermekeinek elhelyezését,



várandósgondozási könyvvel kell igazolnia a magzatok számát, a várandósság betöltött
12. hetét és a szülés várható időpontját,



teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozattal és a lakcímet igazoló hatósági
igazolvánnyal kell igazolnia a közös háztartásban élést, valamint élettársak esetében
ennek időtartamát.

Az igénylőnek a kérelemhez kell csatolnia:


meghatalmazott útján való eljárás esetén a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt meghatalmazást,



a

közokiratba

vagy

teljes
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foglalt

kézbesítési

meghatalmazást, ha magyarországi lakcímmel nem rendelkezik, képviselőt nem nevezett
meg, és elektronikus kapcsolattartásnak nincs helye.
A Jtcsr. szerinti támogatásból kizáró feltétel:


ha az igénylő büntetőjogi felelősségét a bíróság a 16/2016. (II.10.) Korm. rendelet
(Újcsokr) 1. melléklete szerinti bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen megállapította
és a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól még nem mentesült,



ha az igénylőnek az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása van,



ha a támogatás iránti igényt azon gyermeknek a számításba vételére alapozza az igénylő,
akit a más személy által igényelt támogatásnál már számításba vettek,



ha a Jtcsr. hatálybalépését követően született ugyanazon gyermekre már igénybe vettek
Jtcsr. szerinti támogatást,



ha együttes igénylés esetén az igénylők egyike nem adósa a jelzáloghitelszerződésnek, az igénylőn kívül más adós a jelzáloghitel-szerződésben nem
szerepelhet.

A pénzügyi intézmény:


a támogatást megállapító, véglegessé vált határozat beérkezését követő 4 napon belül egy
összegben, előtörlesztésként a támogatott személy pénzügyi intézménynél vezetett
hitelszámlájára teljesít,



a támogatott személy terhére díjat és egyéb költséget nem számíthat fel,



a különbözetet – ha a támogatás folyósításának időpontjában a tőketartozás és annak
járulékai összege alacsonyabb a támogatást megállapító határozat szerint igénybe vehető
támogatás összegénél – a támogatott személy részére megfizeti a támogatott személy
által megjelölt bankszámlára (ennek hiányában postai úton),



a folyósítást követő 10 napon belül változatlan futamidő mellett a támogatott személy havi
törlesztő részleteit újraszámolja és arról a támogatott személyt és a járási hivatalt értesíti.

Lakáscélú állami támogatással kapcsolatos ügyintézés Szekszárdon:
Szekszárdi Járási Hivatal Hatósági Főosztály
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 10.
74/795-606

A szükséges nyomtatvány a www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna/hirek/a-harom-vagy-tobbgyermekescsaladok-lakascelu-jelzaloghitel-tartozasainak-csokkentese oldalon letölthető.

2018. január 1-től számos jogszabályi változás, újítás segíti az állampolgárokat, hogy gyorsabban,
egyszerűbben és hatékonyabban intézhessék ügyeiket a kormányablakokban.
2018. január 1-jén hatályba lépett az új közigazgatási eljárási törvény (Általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény ( Ákr.). Az új jogszabály az eljárások gyorsítását szolgálja
és az ügyfelek és a hatóságok kölcsönös együttműködésére épül. Az Ákr. 37.§ (1) bekezdése
alapján a kérelem a kormányablaknál is előterjeszthető, kivéve, ha ezt a törvény, vagy
kormányrendelet kizárja.
Az

egyablakos

ügyintézés

megvalósulásával

az

ügyfélnek

elegendő

a

kérelmét

a

kormányablakhoz benyújtania, a hatóság feladata annak a megfelelő tényleges ügyintézési helyre
történő továbbítása. A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII.30) Korm. rendelet (KAB rendelet)
2018. január 1-jén hatályba lépett módosításával a rendelet 3. számú melléklete (a
kormányablakban előterjeszthető beadványok tételes felsorolása) hatályon kívül helyezésre került.
2018. január 1-től módosult az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007
(III.26) GKM rendelet. A Rendelet 6/A.§ (1) bekezdése szerint: A D2 díjkategóriába tartozó
személygépkocsi üzembentartója – azonos időszakra és kizárólag egy forgalmi rendszám után – a
D1 díjkategóriájú jogosultság megváltása esetén a D2 és D1 díjkategória díjmérték különbözetének
megfizetése alól mentesül és így úthasználati jogosultságot szerez (továbbiakban:részleges
díjmentesség), ha a) a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény szerint legalább 3
gyermek után családi pótlékban részesülő személynek – ideértve a gyermekvédelmi nevelőszülőt ,vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti
hozzátartozójának minősül.

A Szekszárdi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési
és Útügyi Osztályának egyik fontos feladata a közúton és telephelyen ellenőrizni a közúti
forgalomban részt vevő járművek közlekedésbiztonsági, környezetvédelmi megfelelőségét, a közúti
személy és áruszállítás előírásainak, és nem utolsó sorban a közúti szállításra vonatkozó egyes
szociális jogszabályokban foglalt előírások megtartását, valamint a menetíró berendezések
használati szabályainak betartását.
Az ellenőrzések során feltárt szabálysértésekről ellenőrzési jegyzőkönyv készül, mely alapján
megindítjuk a közigazgatási eljárást az ügyben érintett ügyfelek, alapesetben a jármű üzemeltetője,
illetve a gépjárművezető ellen. Előfordul, hogy az eljárás lefolytatása során további ügyfelek
bevonására kerül sor. Túlsúlyos járművek esetében az áru feladójának és felrakójának, veszélyes
áruszállítással kapcsolatos ügyekben a feladó, csomagoló, berakó és töltő felelőssége is
felmerülhet.
A 2017. év során 112 közigazgatási eljárást kezdeményeztünk, ebből 5 esetben az eljárást
megszűntettük, mivel az eljárás során a tényállás tisztázása, illetve az ügyfelek nyilatkozataiban
közölt információk alapján az eljárás lefolytatása okafogyottá vált. Határozat visszavonására 1
alkalommal került sor.
A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 12/A. §-a
alapján 30 vállalkozás esetében figyelmeztetést alkalmaztunk, bírságot 80 jogszabálysértésben
érintettel szemben szabtunk ki.
Az eljárás lefolytatása során feladatunk megvizsgálni, hogy az elkövetett szabálysértésért kit terhel
a felelősség. 16 ügyben a bírság összegét a felelősségük aranyában megosztottuk az ügyfelek
között, illetve több szabálysértés elkövetése miatt egyidejűleg mindkét felet szankcionáltuk. Az
üzembentartóknak összesen 13.465.000,-Ft, a gépkocsivezetőknek 5.320.000,- Ft közigazgatási
bírságot szabtunk ki.
A feltárt szabálysértések - a bírságrendelet mellékletei szerinti bontásban - 10,7%-a a közúti
közlekedési szolgáltatásokhoz, 5%-a a sajátszámlás áruszállításhoz kapcsolódott.

A legtöbb

közigazgatási eljárásunk a gépkocsivezetők jogszabályban meghatározott vezetési és pihenő
idejének megsértése, valamint a tachográf helytelen használata miatt folytattuk le. Ezek a
szabálysértések 32,3%-át, illetve 37,4%-át tették ki. Kiemelkedően magas számban fordult elő a
napi pihenőidők szabályainak megsértése, az adatrögzítő lapok és járművezető kártyák helytelen

használata, digitális tachográf készülék

esetén az ismeretlen időtartamok rögzítése a

gépjárművezetői kártyán, valamint az ellenőrzést megelőző 28 napos időszak tevékenység
igazolásának elmulasztása. Bár az utóbbi két szabálysértés többnyire figyelmetlenségből,
tájékozatlanságból adódik, hiányában kiértékelhetetlen a gépjárművezető tevékenysége. A
szabálysértések 4,6%-át a veszélyes áruk szállításához, 2%-át a bérelt járművekkel kapcsolatos,
8%-át a túlsúlyos vagy túl méretes járművek közútkezelői engedély nélküli közlekedéséhez
kapcsolódó bírságtételek tették ki.
Döntéseink ellen 3 alkalommal nyújtottak be jogorvoslati kérelmet. A másodfokú hatóság
döntéseinket helybenhagyta. Bírósági kereset mindösszesen egy érkezett, melyben döntés még
nem született.
A kiszabott bírságok összege sok esetben jelent megterhelést a gépkocsivezetőknek és
vállalkozásoknak, ezért a jogszabályoknak megfelelően lehetővé tettük a bírság részletekben
történő teljesítését. Az elmúlt év során 21 ügyfelünknek biztosítottunk fizetési könnyítést,
részletfizetés formájában. Indokolt esetben, nehéz családi körülményeik miatt több megbírságolt
gépkocsivezetőnek akár a 12 havi részletben történő törlesztést is lehetővé tettünk.
Amennyiben az ügyfél a bírság megfizetésére vonatkozó kötelezettségének határidőben nem tesz
eleget, fizetési felszólításban figyelmeztetjük a mulasztás következményeire. Összesen 47 fizetési
felszólítást küldtünk ki. Az esetek egy részében a megbírságolt személy vagy gazdasági társaság
a fizetési felszólítást követően sem teljesítette bírság fizetési kötelezettségét, ellenük 21 esetben
végrehajtási eljárást kezdeményeztünk. A 2017. évben befolyt bírság összege: 22.159.045,-Ft.

A

tavalyi

év

folyamán

Tolna

megyében

négy járásban

nyílt

NAV

ügyfélszolgálat

a

kormányablakokban, így a Paksi, Tamási, Bonyhádi és Tolnai Járásban a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal Tolna Megyei Igazgatóságának munkatársai teljes körű adóügyintézéssel várják az
ügyfeleket.
Paksi Kormányablak
Cím: 7030 Paks, Dózsa György u. 62.
H: 8.00-12.00 és 13.00 - 15.30
SZ: 8.00-12.00 és 13.00 - 15.30
CS: 12.00 - 15.30
P: 8.00-12.00
Tamási Kormányablak
Cím: 7090 Tamási, Szabadság utca 54.
H: 8.00 - 15.00
CS: 8.00 - 15.00
Tolnai Kormányablak
Cím: 7130 Tolna, Hősök tere 2.
Sz: 8.00 - 12.00 és 12:30 - 15:30
CS: 8.00 - 12.00
Bonyhádi Kormányablak
Cím: 7150 Bonyhád, Szabadság tér 1.
H: 8.00 - 12.00 és 13:00 - 15:30
P: 8.00 - 12.00
Bővebb információ a NAV honlapján,
a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna olvasható,
illetve a kormányablakokban kérhető.

