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Tisztelt Partnereink! Tisztelt Kollégák! Kedves Olvasók!
Március 29-én a Tolna Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és
Földhivatali Főosztálya Szekszárd, Tormay Béla utca 18. szám alatt található,
megújult két épületének ünnepélyes átadásával lezárult a

„Tolna Megyei

Kormányhivatal középületeinek kiemelt épületenergetikai fejlesztései” KEHOP-5.2.216-2016-00016 pályázat.
A támogató döntése alapján a Tolna Megyei Kormányhivatal 1 milliárd 36 millió Ft
vissza nem térítendő támogatásban részesült, melynek segítségével a 2016 – 2017es évben 11 épület komplex energetikai felújítása valósult meg Tamásiban,
Bonyhádon, Pakson, Dombóváron és Szekszárdon.
A projekt keretében az épületek energetikai felújítása – külső homlokzati
hőszigetelés, nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés, napelemes rendszer kiépítése
– valósult meg, melynek következtében az épületek üzemeltetése gazdaságosabb.
A fejlesztéseknek köszönhetően mintegy 80-85%-kal csökken az épületek
villamosenergia és földgáz fogyasztása, valamint az üvegházhatású gázok
kibocsátása is.
Hivatalunk kiemelt figyelmet fordít a használatában lévő épületek korszerűsítésére, a
munkakörülmények javítására, mely nem csupán a munkatársak, de az ügyfelek
megelégedésére is szolgál.
A Tolna Megyei Kormányhivatal és a járási hivatalok munkatársai már nem csupán a
kormányablakokban, de számos hivatali ügyfélszolgálati helyen is megújult
környezetben állnak az ügyfelek rendelkezésére.
Továbbra is ajánlom szíves figyelmükbe a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna
honlapon megjelenő, folyamatosan frissülő híreket, és közérdekű információkat,
valamint hivatalunk szakmai sokszínűségét tükröző jelen hírlevelünket.
További eredményes munkát kívánok!

Dr. Horváth Kálmán
kormánymegbízott

A 328/216. (X.28.) Korm. rendeletnek megfelelően a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
2016. december 31-ével beolvadásos különválással megszűnt. Az MVH kifizető ügynökségi
feladatait a Magyar Államkincstár vette át, a szakmai irányítást a Miniszterelnökség valamint a
Földművelésügyi Minisztérium gyakorolja. A kormányrendelet 1.§. (4) bekezdése alapján a Tolna
megyei kirendeltség kérelemkezelési, helyszíni ellenőrzési, megyei ügyfélszolgálati feladatait,
továbbá a kölcsönös megfeleltetéssel összefüggő ellenőrzési feladatokat a Tolna Megyei
Kormányhivatal Agrár-és Vidékfejlesztést Támogató Főosztálya látja el 2017. január 1-jétől.
Az átalakulás ugyanakkor nem érintette a feladatok megyék közötti eltérő elosztását, a régiós
szintű kérelemkezelést.
A Tolna Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályán jelentkező
feladatokat 2017. december 31-ig két osztály – a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Támogatások
Kérelemkezelési Osztálya és a Helyszíni Ellenőrzési Osztály – látta el.
2017. november 29. napján kihirdetésre került a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
megszüntetéséről, valamint egyes ezzel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló
328/2016. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 358/2017. (XI.29.) Korm. rendelet.
A 358/2017. (XI.29.) Korm. rendelet alapján a VP beruházási és vidékfejlesztési típusú
intézkedéseihez kapcsolódó feladatok elvégzése érdekében a Tolna Megyei Kormányhivatal
Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályán új osztály jött létre. Ez egyben azt is jelenti, hogy
2018. január 01-jével megszűnt a régiós illetékesség, az agrártámogatások megyésítésére került
sor.
Ezen új osztály lett a felelős a Főosztály illetékességi területéhez tartozó, a Vidékfejlesztési
Program beruházási intézkedéseihez kapcsolódó feladatok elvégzéséért.
Az agrártámogatások megyésítése nem csak több feladat ellátását jelentette, hanem a Főosztály
strukturális átalakítását és a megfelelő szakügyintézőkkel történő bővítését is maga után vonta.
Ennek megfelelően 2018. január 1-jétől a Főosztály az alábbi osztályokkal látja el a feladatait:
Vidékfejlesztési Beruházások Kérelemkezelési Osztálya
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Normatív Támogatások Kérelemkezelési Osztálya
Helyszíni Ellenőrzési Osztály

A régiós illetékesség megszűnésével a Beruházási Osztály jelenleg 27 intézkedés tekintetében lát
el feladatokat.
Az intézkedések keretében Tolna megye illetékességi területén belül benyújtott támogatási
kérelmek jogosultsági ellenőrzése, a támogatási kérelmekhez kapcsolódó összes további járulékos
tevékenységek kezelése történik meg.
Az ügyfelek a felmerülő kérdéseikkel kapcsolatban ügyfélszolgálatunkat kereshetik személyesen
Szekszárdon, az Augusz Imre utca 9-11. szám I. emeletén, vagy telefonon a (74) 814-520
telefonszámon.
Az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály ügyfélfogadási rendje:
Az ügyfélfogadás helye:
Az ügyfélfogadás ideje:

7100 Szekszárd, Augusz Imre u. 9-11. I. emelet
Hétfő

9.00-12.00, 13.00-16.00 óráig

Kedd

9.00-12.00, 13.00-16.00 óráig

Szerda 9.00-12.00 óráig
Csütörtök 9.00-12.00, 13.00-16.00 óráig
Péntek 9.00-12.00 óráig

Egységes szerkezetben, új intézkedésekkel is kiegészítve foglalja össze az afrikai sertéspestis
(ASP) elleni védekezési feladatokat az Országos Főállatorvos 2018. március 8-án megjelent
1/2018-as határozata. A határozat célja, hogy az érintettek még hatékonyabban végezhessék el
a megelőzést és a korai felismerést szolgáló teendőket. Az új, átfogó dokumentumban
meghatározták például a magas-, a közepes- és az alacsony kockázatú területeket és az azokon
szükséges intézkedéseket.
Az állatorvosokból, vadászokból és vadbiológusokból álló ASP Nemzeti Szakértői Bizottság – az
elmúlt időszak európai járványhelyzetének változása miatt – javaslatot tett a magas kockázatú
terület módosítására, valamint egy közepes és egy alacsony kockázatú terület létrehozására.

A magas kockázatú területen bevezetett intézkedéseket ezentúl már nem csak SzabolcsSzatmár-Bereg megye Ukrajnához közeli területein kell alkalmazni, hanem a megye teljes
területén, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén megye keleti részében és Hajdú-Bihar megye 5
vadásztársaságának területén is. Ezeken a területeken aktívan keresik például az elhullott
vaddisznókat, valamint a hatóság mind az elhullottan talált, mind a kilőtt vaddisznóknál
laboratóriumi vizsgálatot végez. További előírás, hogy vaddisznó társasvadászatot csak a megyei

főállatorvos előzetes engedélyével lehet tartani, valamint, hogy minden vadfarmot, vadaskertet
kettős kerítéssel kell körbevenni. Házi sertéseket csak úgy szabad tartani, ha azok vaddisznóval
nem tudnak érintkezni, és az elhullott házi sertéseket is vizsgálni kell.
A közepes kockázatú területre – Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Hajdú-Bihar megye további
területei, valamint Békés, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Nógrád megye meghatározott
területein – ennél enyhébb intézkedések vonatkoznak. Ugyanakkor, hasonlóan a magas kockázatú
területhez, ezeken a részeken is érvényes például, hogy fokozni kell a vaddisznó kocák és
malacok kilövését a vaddisznók számának csökkentése érdekében.
Az ország további részein – alacsony kockázatú terület, melybe Tolna megye is tartozik – a
megtalált vaddisznó hullák laboratóriumi vizsgálatát és összegyűjtését, majd ártalmatlanítását írja
elő a határozat. Emellett az élő vaddisznókat ezekről a területekről sem lehet kivinni, valamint az
elhullott házi sertéseket is vizsgálni kell.
Az ASP emberre nem veszélyes, ugyanakkor esetleges magyarországi megjelenése rendkívül
komoly gazdasági kárt jelentene. A korai felismerése érdekében hozott intézkedések eredménye
attól függ, hogy a sertéstartók és vadászok eleget tesznek-e a bejelentési kötelezettségüknek.
Ugyanígy kiemelten fontos hogy a sertéstartók betartsák az élelmiszerhulladékkal való
etetés tilalmát.
A betegséget nem csak a fertőzött vaddisznók tudják az országba behozni. Az Ukrajnából,
Oroszországból származó fertőzött sertéshús, húskészítmény révén is megjelenhet az ASP
Magyarországon, ezért kiemelten fontos, hogy még útipoggyászban se hozzanak be ezekből az
országokból sertéshúst, húskészítményt a turisták és a vendégmunkások!
Az előírásokat részletesen tartalmazó teljes határozat elérhető
a http://www.kormany.hu/download/7/d6/51000/4a.pdf#!DocumentBrowse oldalon.
A betegséggel kapcsolatos legfrissebb információk a http://portal.nebih.gov.hu/hu/afrikaisertespestis oldalon olvashatóak.
Forrás: http://portal.nebih.gov.hu/hu/-/megjelent-az-afrikai-sertespestis-elleni-vedekezestosszefoglalo-uj-foallatorvosi-hatarozat

Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.
törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 2018. január 1-től hatályos szabályai alapján a fővárosi és
megyei kormányhivataloknak, valamint a járási (kerületi) hivataloknak mint költségvetési
szerveknek kötelező biztosítani az ügyfelek számára az elektronikus ügyintézés igénybe vételének
lehetőségét. Az Eüsztv. 9. § (1) bekezdése alapján továbbá többek között az ügyfélként eljáró
gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője köteles az elektronikus ügyintézés
igénybevételére.
A fenti főszabály alkalmazhatósága során azonban figyelemmel kell lenni az ágazati jogszabályok
rendelkezéseire is. A földhivatali eljárások sajátossága, hogy az ügyintézéshez az esetek döntő
többségében eredetben vagy közjegyző által hitelesített másolatban benyújtott okiratok
szükségesek. A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:167. §-ában rögzített okirati
elv, valamint az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Inytv.) 26.
§ (6) bekezdése értelmében, amennyiben a bejegyzés/feljegyzés alapjául szolgáló okiratok papír
alapon keletkeztek, úgy az eljárások során is a papír alapú okirat eredetben vagy közjegyző által
hitelesített másolatban történő benyújtását kell megkövetelni.
Ezen alapelv alkalmazandó a földre vonatkozó jogügyletek hatósági jóváhagyása során is,
tekintettel arra, hogy a mezőgazdasági igazgatási szervként eljáró Földhivatali Osztály eredeti
adásvételi/haszonbérleti szerződéseket hagy jóvá és lát el záradékkal. Úgyszintén a földhasználati
nyilvántartás vezetése is a benyújtott eredeti okiratokon alapul.
Hangsúlyozandó azonban, hogy a földhivatali ügyintézés során sem teljesen kizárt az elektronikus
benyújtás lehetősége; amennyiben a beadvány (kérelem vagy megkeresés) nem tartalmaz
mellékletet - olyan okiratot, melynek eredetben történő benyújtása kötelező - úgy a beadvány az
Eüsztv. szabályainak megfelelően elektronikus úton, ügyfélkapu, cégkapu használatával is
előterjeszthető az illetékes Földhivatali Osztály hivatali kapujára címezve.
A hivatali kapuk rendszeresen frissített listája az alábbi címen érhető el:
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/hivatallista.html

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

a

tanulói

jogviszonnyal

rendelkező

vizsgázók

a

saját

iskolájukban

jelentkezhettek, a tanulói jogviszonnyal már nem rendelkezők a kormányhivatalban. A 2018.
tavaszi érettségi vizsgaidőszakban 2018. február 15. napjáig lehetett a jelentkezéseket rögzíteni. A
jelentkezéseket a kétszintű érettségi vizsga adminisztrációs rendszerében rögzíti a kormányhivatal,
itt végzi el a teljes vizsgaszervezés adminisztrációját is. Az Oktatási Hivatallal az érettségi
vizsgaidőszak alatt folyamatosan tarja a kormányhivatal a kapcsolatot. A tavaszi érettségi
vizsgaidőszakban 632 emelt szintű érettségi vizsgára való jelentkezést rögzített a kormányhivatal
Tolna megyében.
A középiskolai középszintű érettségi vizsgákhoz a vizsgaelnököket a kormányhivatal bízza meg. A
2018. évi május júniusi érettségi vizsgaidőszakban az első írásbeli vizsganap 2018. május 4.
napja, míg az utolsó írásbeli vizsganap 2017. május 28. napja.
A középiskolai középszintű szóbeli vizsgák 2018. június 18. és június 29. napja között kerülnek
lebonyolításra. A kormányhivatalban jelentkezett vizsgázók középszintű feleleteire 2018. június 19.
és június 20. napjain kerül sor. Az emelt szintű érettségi vizsgák lebonyolításához a kormányhivatal
jelöl ki iskolákat, melyek a helyszínt biztosítják mind az emelt szintű írásbeli, mind az emelt szintű
szóbeli vizsgák lebonyolításához. A 2017/2018. tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszakában a
Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola, a Szekszárdi Garay János
Gimnázium szóbeli érettségi vizsgaközpontok, írásbeli vizsgaközpontokként a Szekszárdi I. Béla
Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola, a Szekszárdi Garay János Gimnázium, a Bonyhádi
Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola, a Dombóvári Illyés Gyula
Gimnázium, és az Energetikai Szakgimnázium és Kollégium, a Szekszárdi Szakképzési Centrum
Ady Endre Szakképző Iskolája és Kollégiuma kerültek kijelölésre.
Az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák 2018. június 7. és június 14. napja között kerülnek
megrendezésre.

A

vizsgadolgozatokat

javító

szaktanárokat,

az

emelt

szintű

szóbeli

vizsgabizottságok elnökeit és tagjait a megye teljes területéről az erre jogosult középiskolai tanárok
közül a kormányhivatal bízza meg. Az írásbeli vizsgadolgozatokat a vizsgázók 2018. június 5.
napján tekinthetik meg 8.00-16.00 óráig az érettségi jelentkezésük rögzítési helyszínén. Az
esetleges emelt szintű írásbeli észrevételeket, illetve a fellebbezéseket a kormányhivatal bírálja el.

A Magyar Közlöny 44. számában megjelent a Kormány 1164/2018. (III. 27.) Korm. határozata a
hazai bölcsődefejlesztési programról. A program célja bölcsődei és mini bölcsődei, valamint családi
bölcsődei és munkahelyi bölcsődei férőhelyek bővítésének támogatása.
A program keretében a nemzetgazdasági miniszter pályázat alapján vissza nem térítendő
költségvetési támogatást biztosít majd a települési önkormányzatok számára bölcsődei és mini
bölcsődei férőhelyek bővítésére. Ennek érdekében 4 500 000 000 forint átcsoportosítására kerül
sor a költségvetésben.
Az emberi erőforrások minisztere pályázat útján vissza nem térítendő költségvetési támogatást fog
biztosítani a családi bölcsődei és a munkahelyi bölcsődei férőhelyek bővítéséhez. Erre a célra
500 000 000 000 forint átcsoportosítására került sor.

1. Az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelet illetve a 2017. évi költségvetés
végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet megalkotására vonatkozó
kötelezettsége
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) a 24. § (2)-(3) bekezdései
illetve a 25. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatoknak a költségvetést 2018. március 15.

napjáig kellett elfogadniuk. A kormányhivatal arról tájékoztatta a Belügyminisztériumot és a
Miniszterelnökséget, hogy a Tolna megyében működő 110 helyi önkormányzat (1 területi és 109
települési önkormányzat) közül valamennyi eleget tett rendeletalkotási kötelezettségének és
elfogadta 2018. évi költségvetési rendeletét.
Az Áht. 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatoknak a 2017. évi költségvetés
végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeletet 2018. május 31. napjáig el kell fogadniuk.
A zárszámadási rendelet kötelező tartalmi elemeinek meglétére, melyeket az Áht.

91. § (2)

bekezdése tartalmaz, különös figyelmet indokolt fordítani a rendelettervezet előterjesztése során.
Az Mötv. 111/A. §-a értelmében, ha a helyi önkormányzat – többek között – nem fogadja el a
költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, a részére járó egyes támogatások
folyósítása az Áht.-ban meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.
A kormányhivatal kéri valamennyi jegyző szíves intézkedését arra vonatkozóan, hogy a helyi
önkormányzat képviselő-testülete eleget tegyen a költségvetés végrehajtására vonatkozó
zárszámadási rendelet megalkotására (különös figyelmet fordítva a vagyonkimutatás mellékletben
való elhelyezésére) vonatkozó kötelezettségének.
A kormányhivatal adatszolgáltatásának teljesítése érdekében szükséges, hogy a 2017. évi
költségvetés végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet elfogadását tárgyaló képviselőtestületi

ülésről

készített

jegyzőkönyv

mielőbb

felterjesztésre

kerüljön

a

Nemzeti

Jogszabálytár Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás felületére az Mötv. 52. § (2)
bekezdésében, illetve az önkormányzati rendeleteknek és jegyzőkönyveknek a fővárosi és megyei
kormányhivatalok részére történő megküldésének rendjéről szóló 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet 2.
§-ában foglalt kötelezettségnek megfelelően.
A felterjesztés során kiemelt figyelmet szükséges fordítani arra, hogy az Mötv. 52. § (1) bekezdés
m) pontja értelmében a jegyzőkönyv tartalmi eleme a megalkotott rendelet, ezért a jegyzőkönyvek
az ülésen megalkotott rendeletekkel (azok valamennyi mellékletével) együtt töltendőek fel.
Szükséges továbbá, hogy a Nemzeti Jogszabálytár Önkormányzati rendeletek felületen
publikálásra kerüljön a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet
az önkormányzati rendeleteknek és jegyzőkönyveknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok
részére történő megküldésének rendjéről szóló 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet 1. § (1)
bekezdésében, illetve a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. §ában foglalt kötelezettség alapján.
A kormányhivatal ezúton is köszöni a jegyzőknek a kormányhivatali adatszolgáltatás során
tanúsított támogató együttműködését.

2. Nemzetiségi önkormányzatok 2018. évi működési költségvetési támogatása
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (továbbiakban: Kvtv.)
9. melléklet I. pontja rögzíti, hogy központi költségvetés költségvetési támogatást biztosít a
települési és a területi nemzetiségi önkormányzatok (a továbbiakban együtt: helyi nemzetiségi

önkormányzat) számára. E melléklet szempontjából települési nemzetiségi önkormányzatnak kell
tekinteni az átalakult nemzetiségi önkormányzatot is. A helyi nemzetiségi önkormányzatok
költségvetési támogatása két részből – a működési és a feladatalapú támogatásból – tevődik
össze.
A Kvtv. 9. melléklet I. pont 1. alpontja alapján a működési támogatás fajlagos összege a 2018.
évben 391. 000 Ft/év. Egész éves támogatásra a 2018. január 1-jén a törzskönyvi nyilvántartásba
bejegyzett helyi nemzetiségi önkormányzat jogosult.
A települési nemzetiségi önkormányzat a fajlagos összeg 200%-ára jogosult, ha a településen a
legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra vonatkozó kérdéseire adott
válaszok alapján az adott nemzetiséghez tartozók száma meghaladja az ötven főt.
A területi nemzetiségi önkormányzat a fajlagos összeg 200%-ára jogosult, ha a megyében
(fővárosban) az adott nemzetiséghez tartozó, törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett települési
(fővárosi kerületi) nemzetiségi önkormányzatok és átalakult nemzetiségi önkormányzatok száma
legalább tíz, de legfeljebb húsz.
A területi nemzetiségi önkormányzat az összeg 400%-ára akkor jogosult, ha a megyében
(fővárosban) az adott nemzetiséghez tartozó, törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett települési
(fővárosi kerületi) nemzetiségi önkormányzatok és átalakult nemzetiségi önkormányzatok száma
meghaladja a húszat.
A miniszter a helyi nemzetiségi önkormányzatokat megillető működési költségvetési támogatás
összegét

2018.

január

20-áig

tette

közzé

honlapján

(www.emet.gov.hu),

a

Magyar

Államkincstárnak a törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett helyi nemzetiségi önkormányzatokról
szóló tájékoztatását követően.
Tájékoztatjuk a helyi nemzetiségi önkormányzatokat, hogy 2018. március 14-én a Magyar Közlöny
37. számában megjelent a nemzetiségi célú támogatások igénybevételének, felhasználásának és
elszámolásának részletszabályairól szóló 11/2018. (III. 14.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI
rendelet), mely 2018. március 15. napjától hatályos.
Az EMMI rendelet 1. §-a alapján a Kvtv. 9. melléklet I. pont 1. alpontja szerinti előirányzat erejéig,
az abban rögzített szabályok alapján a helyi nemzetiségi önkormányzatok a Kvtv. szerinti
fajlagos összegen felül további működési támogatásra jogosultak az EMMI rendelet 1.
melléklete szerint.

KÖFOP-2.1.3-VEKOP-15-2016-00002

azonosítószámú, „A területi államigazgatási szervek

humánerőforrásának

című

fejlesztése”

kiemelt

projekt

keretében

megvalósuló

kormányablak ügyintézői képzés:
A Veszprém Megyei Kormányhivatal és a Miniszterelnökség között létrejött konzorcium a KÖFOP2.1.3-VEKOP-15-2016-00002 „A területi államigazgatási szervek humánerőforrásának fejlesztése”
tárgyú, 6,9 Milliárd Ft keretösszegű kiemelt projekt keretében olyan belső képzéseket biztosít a
területi államigazgatás munkatársai számára, amelyek hosszú távon képesek javítani a szolgáltató
szemléletű feladatellátáshoz szükséges intézményi és személyi feltételeket, és ezáltal növelik az
ügyintézés minőségét, az ügyfelek elégedettségét.
Ennek elérése érdekében a kormányablak ügyintézők körében egy komplex képzési program
került kidolgozásra, melyben a hallgatóknak a tanúsítvány megszerzéséhez e-learning és blended
learning típusú képzéseken szükséges részt venniük, majd a tanultakból vizsgát tenniük.
A képzés 26 napból áll, melyből 22 napot a Tolna Megyei Kormányhivatal által kijelölt és a
Miniszterelnökség, illetve a Veszprém Megyei Kormányhivatal által jóváhagyott munkatársak
oktatnak. A képzési napok minden héten hétfőn és kedden 8:30-16:30-ig tartanak. A 22 jelenléti
oktatási napon kívül, négy jelenléti tréning napot is kötelezővé tesz a képzés.
A kormányablak ügyintéző képzés idén immáron negyedik alkalommal került megszervezésre a
fővárosi és megyei kormányhivatalok részére. A képzés 2018. január 8-án indult és a beiskolázott
5 kolléga 2018. április 19-én fog vizsgát tenni a tanultakból.
Az első ütem 2016. október 3-a és 2017. január 20-a között került megrendezésre, melyen a Tolna
Megyei Kormányhivatalhoz tartozó 6 járási hivatal kormányablak ügyintéző munkatársai közül
összesen 21 fő vett részt. A második ütem 2017. március 1 – 2017. június 15-éig tartott, melyen 6
munkatárs vett részt, a harmadik ütem 2017. szeptember 18-án kezdődött és 2018. január 17-én
vizsgázott le a beiskolázott 7 kolléga. Kormányhivatalunk munkatársai az első, a második és a
harmadik ütem képzésein maradéktalanul részt vettek és sikeres vizsgát tettek.
A kormányablak ügyintézői képzés első ütemét sikeresen elvégző Baranya, Somogy és Tolna
megyei munkatársak 2017. március 30-án Pécsen, a Baranya Megyei Közgyűlés dísztermében,
míg a második ütemen résztvevő hallgatók 2017. augusztus 17-én Kaposváron, a Megyeháza
dísztermében vehették át oklevelüket. A harmadik ütem hallgatói a Csongrád Megyei
Kormányhivatalban Szegeden, ünnepélyes keretek között vették át 2018. március 7-én a képzés
elvégzéséért kapott oklevelet.

KÖFOP-2.1.3-VEKOP-15-2016-00002

azonosítószámú, „A területi államigazgatási szervek

humánerőforrásának fejlesztése” című kiemelt projekt keretében megvalósuló egyéb
képzések:
A KÖFOP-2.1.3-VEKOP-15-2016-00002 „A területi államigazgatási szervek humánerőforrásának
fejlesztése” című projekt egyik célja a területi közigazgatás átalakításával kapcsolatosan felmerülő
képzési igények kielégítése belső képzések és tréningek nyújtásával. Ennek érdekében a
Miniszterelnökség és a Veszprém Megyei Kormányhivatal a kormányablak ügyintézői képzésen
kívül egyéb képzések szervezésére is specializálódott a projekten belül.
A fővárosi és megyei kormányhivatalok 2011. január 1-jei kialakítása óta számos szervezeti
változás történt annak érdekében, hogy területi szinten minél egységesebb és minél
hatékonyabban működő területi államigazgatás kerüljön kialakításra és működtetésre.
A bürokráciacsökkentés keretében megvalósított intézkedések számos ponton érintették a
hatósági eljárások több elemét is, azok gyorsabbá és szervezettebbé váltak. A KÖFOP-2.1.3VEKOP-15-2016-00002 projekt keretében megvalósuló Mobilitási Programmal folytatódik a
hatósági ellenőrzések tekintetében meglévő, részben szakmai, részben ágazatpolitikai jellegű
gátak lebontása és egységes hatósági ellenőrzések alapjainak megteremtése.
A Mobilitási Program segítségével a területi államigazgatás munkatársai központi koordinációs és
mentori támogatás mellett, előre meghatározott időintervallum alatt más-más kormányhivatali
szervezeti egység munkáját ismerhetik meg vagy eltérő ügykör hatósági ellenőrzési feladataiba
nyernek betekintést.
A program célja a hatósági ellenőrök vonatkozásában, hogy emberi erőforrás oldalról
rendelkezésre álljanak annak a feltételei, hogy az egyidejűleg lebonyolítható hatósági ellenőrzések
integráltan kerüljenek lefolytatásra. A program lehetővé teszi, hogy a kormányhivatalok által
lefolytatott hatósági ellenőrzésekre integráltan kerüljön sor a jövőben, ezzel is csökkentve az
ügyfelek hatósági ellenőrzésekhez kapcsolódó adminisztratív terheit, hozzájárulva a szolgáltató
állam megerősítéséhez. A program keretében olyan szakmai felkészítő képzésre kerül sor,
amelyek megteremtik az alapot, hogy a helyszíni ellenőrzést végző személy ne csak egy szűk
szakterület szakértőjeként, hanem egy sokkal szélesebb látókörű ellenőrként végezhesse
feladatát.
A Mobilitási Programban országosan 5000 fő állami tisztviselő (1000 fő mentorként és 4000 fő
mentoráltként) vesz részt, akik négy ágazatból (agrár, hatósági, humán, valamint műszaki
biztonsági ágazat) kerültek kijelölésre a fővárosi és megyei kormányhivatalok által. A Tolna Megyei
Kormányhivatal részéről 32 fő mentor és 126 mentorált vett részt a képzésen. A négy ágazat
együttesen közel harminc képzésre, szakterületre oszlik, ahol szakterületekre kerültek beosztásra
a programban részt vevő kollégák. Az egyes csoportokon belül az ellenőrök teljes körű képzést
kaptak. A mentorok szeptemberben Budapesten vettek részt a képzésen és októberben sikeres
vizsgát tettek a tanultakból. Ezután a mentorok oktatták a 126 mentorált kollégát november,

december hónapban, majd ezután a mentoráltak is sikeres vizsgát tettek a tanultakból. Jelenleg a
mentoráltak gyakorlati képzése és a záró beszámolók készítése van folyamatban.

ÁTTV képzés
2017. január 1-jén hatályba lépett az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény (a
továbbiakban Áttv.), mely jelentős mértékben átalakította a közszolgálati továbbképzés rendszerét,
és speciális szabályokat állapított meg az állami tisztviselők továbbképzésére vonatkozóan.
Ennek értelmében a felsőfokú végzettségű állami tisztviselőknek Közigazgatási tanulmányok
szakirányú szakképzettséget, a vezetői munkakört betöltő állami tisztviselőknek pedig Kormányzati
tanulmányok szakirányú szakképzettséget kell szerezniük. A képzések három pillérre épülnek, az
e-tananyagokra, az e-szemináriumokra és a gyakorlati foglalkozásokra. A gyakorlati foglalkozások
eltérnek a megszokott frontális oktatástól, mivel ezeken a kollégák csoportos feladatokat oldanak
meg, az esettanulmányok pedig igyekeznek a munkatársakat kimozdítani a komfortzónájukból. A
gyakorlatokra kéthetente, félévenként 5-6 alkalommal kerül sor. Az e-szemináriumokhoz és az etananyagokhoz informatikai hátteret a Probono rendszer szakirányú továbbképzési felülete biztosít.
A Tolna Megyei Kormányhivatal vonatkozásában jelenleg a Közigazgatási tanulmányok
továbbképzési szak két évfolyammal és 41 fővel, a Kormányzati tanulmányok szakirányú
továbbképzési szak pedig 3 évfolyammal és összesen 25 fővel zajlik. Mindkét szak záróvizsgával
fejeződik be, melyre 2018 nyarán kerül sor.

Egyéb továbbképzések (Probono): A kormánytisztviselők 2014. évtől kezdődő 4 éves
továbbképzési ciklusa 2017. év végén lezárult, majd 2018. január 1-jén megkezdődött az új
képzési ciklus, mely során az éves képzési tervek és a kötelező képzések rögzítése már
megtörtént. A kötelezettségek nem változtak, a felsőfokú végzettségűeknek 128, a középfokú
végzettségűeknek 64 pontot kell teljesíteniük a 4 év alatt.
Ákr. képzések
A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00046 kódjelű, „Hatósági eljárások és hatósági jogalkalmazási
gyakorlat felülvizsgálata és egyszerűsítése” elnevezésű projekt keretében, a 2018. január 1.
napján hatályba lépett általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény
gyakorlatban történő alkalmazását segítendő, 2018. február 5. és 2018. március 31. között öt
alkalommal, 20 fős csoportokban elméleti és gyakorlati képzésben részesültek a kormányhivatal
állami tisztviselői.

2018. március 26-án Simonné Szabó Éva a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Ügyfélkapcsolati
Osztályának vezetője tartott tájékoztatást az eSZJA rendszerével kapcsolatban a Tolna Megyei
Kormányhivatal kollégái részére. A tájékoztató előadáson közel 100 fő állami tisztviselő vett részt.
Az előadáson elhangzott, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által elkészített adóbevallási
tervezeteket 2018. március 15-től az Ügyfélkapun keresztül elektronikus formában elérhetővé teszi.
Az állami adó-és vámhatóság 2018-ban a személyi jövedelemadó-bevallás tervezetét azoknak is
automatikusan elkészíti, akik korábban munkáltatójuktól kérték az adómegállapítást.
A tervezet akár az adózó közreműködése nélkül is - ha nincs szükség kiegészítésre, javításra 2018. május 22-ével érvényes személyijövedelemadó-bevallássá válik.

A Tolna Megyei Kormányhivatal 2018. március 20-án tartotta a Megyei Államigazgatási
Kollégiumának 2018. évi első rendes ülését. Első napirendi pontként elfogadásra került a Tolna
Megyei Államigazgatás Kollégium és Állandó Bizottságok 2018. évi ügyrendjei és munkatervei.
Második

napirendi

pontként dr.

Fisi

Lia

szekszárdi járásbírósági titkár,

szabálysértési

munkacsoport vezetője tartott tájékoztatást az elektronikus kommunikációról a szabálysértési
eljárásokban. Titkár Asszony előadásában kitért azon szabálysértési ügycsoportokra is, ahol a
közigazgatási szerv, mint általános szabálysértési hatóságként jár el, pl.: átváltoztatási ügyek,
„háromcsapásos” ügyek, valamint a szabálysértési kifogások.
Harmadik napirendi pontként Dr. Mándi Zoltán polgári-gazdasági-közigazgatási-munkaügyi
kollégiumvezető-helyettes a közigazgatási szerv a fél pozíciójában, Interkooperatibilitás az Eügyintézési törvény alapján részletes tájékoztatást adott.
Negyedik napirendi pontként Wenhardtné Bak Zsuzsanna törvényszéki irodavezető az elektronikus
kommunikáció ügyviteli kérdéseiről tartott előadást. Irodavezető Asszony többek között ismertette a
legfontosabb nyomtatványtípusokat, melyeket internetes felületen is bemutatott.
Ötödik napirendi pontként Dr. Kovács Zoltán rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes, r. ezredes,
rendőrségi főtanácsos Úr Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság legfontosabb feladatait ismertette az
országgyűlési képviselők 2018. évi választásával kapcsolatban pl.: folyamatos rendőri jelenlét
biztosítása. Ennek érdekében együttműködnek a választási szervekkel, a rendvédelmi, valamint a
civil szervezetekkel is.

A munkahelyi egészségfejlesztés keretén belül fogászati és szájüregi szűrőnap kerül
megrendezésre

2018.

április

21-én,

szombaton

a

Tolna

Megyei

Kormányhivatal

Népegészségügyi Főosztálya szervezésében.
A XX. század második felétől változások történtek a betegségek struktúrájában. A kórokozók
felfedezésével, az életkörülmények fejlődésével a fertőző betegségek háttérbe szorulnak és a nem
fertőző betegségek átveszik a vezető szerepet. Nemzetközi, hazai és megyei viszonylatban
egyaránt a keringési rendszeri betegségek, illetve a rosszindulatú daganatok miatt halnak meg a
legtöbben
(1. ábra). A Népegészségügyi Főosztály évről-évre áttekinti a megye halálozási és megbetegedési
helyzetét,

továbbá

statisztikai

elemzéseket

végez

a

főbb

népegészségügyi

meghatározásához.

1. ábra
Tolna megye lakosságának haláloki struktúrája, 2011-2015.

prioritások

A rosszindulatú daganatok főcsoporton belül a vezető halálokok szinte minden korcsoportban a
légcső, hörgő és a tüdő rosszindulatú daganata, illetve a vastagbél, végbél és az anus
rosszindulatú daganata volt. A férfiaknál a harmadik helyen a 15-64 éves korcsoport esetében az
ajak, szájüreg és a garat rosszindulatú daganata, míg az idősebb 65 év feletti férfiaknál a prosztata
rosszindulatú daganata áll, melyet az ajak, szájüreg és a garat rosszindulatú daganata miatti
halálozás követ. A nőknél a harmadik helyen az emlő-, a negyedik helyen a méhnyak rosszindulatú
daganata helyezkedik el. Az ajak, szájüreg és a garat rosszindulatú daganata „csak” a hatodik
helyet foglalja el a rangsorban (2. ábra).

2. ábra
Tolna megye lakosságának rosszindulatú daganatok haláloki struktúrája, 2011-2015.

A halálozás időbeli alakulásának vizsgálatára szolgál a standardizált halálozási arányszám
(SHA), mely megmutatja a halandóság időbeli alakulását 100 000 főre vonatkoztatva, valamint
trendjét az adott halálok tekintetében. A Dombóvári járás 0-X és 15-64 éves férfi; a Szekszárdi
járás 15-64 éves férfi és a Tamási járás teljes férfi lakossága, illetve a 0-X éves női lakosságának
az ajak, szájüreg és a garat rosszindulatú daganat miatti halálozási kockázat nőtt az országos
időbeli változásokhoz képest (3. ábra).

3. ábra
Magyarország és a 15-64 éves Szekszárdi járású férfi (bal) és a 65+ éves Tamási járású férfi
(jobb) lakosságának ajak, szájüreg és a garat rosszindulatú daganata (BNO-10.:C00-C14)
okozta halálozásának időbeli alakulása, 2007-2015.

A standardizált halálozási hányados (SHH) mutató mutatja meg, hogy a megye lakosságának,
adott időszakra (2011-2015) és halálokra (ajak, szájüreg és a garat rosszindulatú daganata)
vonatkozó halálozása alacsonyabb, magasabb, vagy megegyező-e az országos halálozási szinttel
illetve, hogy az eltérés hány százaléka az országos halálozási szintnek, mely utal a
többlethalálozás mértékére is. A diagramon feltűntettük az országos átlagnak vett 100%-ot egy
piros vonallal. Szinte minden járásban található olyan korcsoport, melynek standardizált halálozási
hányadosa (SHH) 2-25%-kal is meghaladta az országos szintet, ezeknek értékei feltűntetésre
kerültek (4. ábra).

4. ábra
Tolna megye lakosságának rosszindulatú daganatok miatti standardizált halálozási
hányadosai nemek és korcsoportok szerinti bontásban, 2011-2015.

A nem fertőző betegségek elkerülésében kiemelkedően fontos szerepe van az elsődleges és a
másodlagos megelőzésnek. Az orvostudomány folyamatos fejlődésével a rosszindulatú daganatos
megbetegedések okozta halálozások közül számos daganat típus rendelkezik már olyan szűrési
technikával, mellyel a korai felismeréssel elkerülhető lenne a halálozás. Az ajak, szájüreg és a
garat rosszindulatú daganatának megelőzésére szolgál a stomatoonkológiai szűrés, mely a száj
nyálkahártyájának fájdalommentes megtekintéses vizsgálata.
A vizsgálatra e-mailen lehet jelentkezni a nyeki.istvan@tolna.gov.hu címen, telefonos
elérhetőség meghagyásával.
A jelentkezéseket az e-mailek érkezési sorrendjében vesszük figyelembe, többes jelentkezés
esetén munkatársunk felveszi a kapcsolatot az érintettekkel.
2018. április 21.
10.00 – 16.00 Fogászati és szájüregi szűrés
Helye: TMKH Szekszárdi Járási Hivatal
Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály,
Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztálya
(7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gyula u 2, I. emelet)
Menete: A szűrést a Semmelweis Egyetem Fogászati és Szájsebészeti Oktatóintézetének
klinikai szakmai teamje (orvos és asszisztens szakemberek) fogják végezni 4
rendelőben, ahová 10 perces időszakonként van lehetőség bejelentkezni a fenti
elérhetőségen.
A szűrés első felében a konkrét szájüregi vizsgálat (a szájüreg fájdalommentes
megtekintése) történik, melyről igazolólapot kapnak a résztvevők. Ezen megjelölésre
kerülnek az észlelt problémák és a további teendők a páciens számára, illetve
amennyiben szükséges ezen igazolással kezdeményezhetik további ellátásukat. A
szűréshez kapcsolódóan kérjük a résztvevőket egy validált kérdőív kitöltésére, mely a
résztvevők szájhigiénés és egyéb szokásaira, a szűrés eredményeire fog irányulni.
A szűrővizsgálat és az azt követő tanácsadás a páciens önkéntes beleegyezésén
alapul, melyhez a vizsgálatot megelőzően beteg beleegyező nyilatkozat kitöltése
szükséges.
Kérdése esetén állunk rendelkezésére a szili.livia@tolna.gov.hu elektronikus címen, vagy
telefonon, Szili Lívia egészségfejlesztési szakügyintéző, a 74/505-850-es számon.

2018 márciusában számos, 2018/2019. évi közfoglalkoztatási program indult el Tolna megyében. A
járási startmunka mintaprogramok és ráépülő programok indítására a jogszabály szerinti
kedvezményezett települések, illetve kedvezményezett járásban fekvő települések pályázhattak.
Tolna megye 3 járásának (Dombóvár, Tamási, Paks) 43 települési önkormányzata, valamint egy
önkormányzati tulajdonú gazdasági társasága élt ezzel a lehetőséggel. 99 projekt valósul meg
ebben a programban, amelynek 1,542 milliárd Ft-nyi támogatási keretösszege 1.176 fő
foglalkoztatására nyújt lehetőséget jövő év február végéig. A mintaprogramok keretében az idén is
az alábbi értékteremtő tevékenységek valósulnak meg.
A mezőgazdasági programok célja, hogy a helyi lehetőségek, adottságok kihasználásával
megtermelt zöldség és gyümölcs, takarmánynövények, valamint kisállattartás biztosítsa az
önkormányzati intézmények ellátását. A helyben megtermelt termények felhasználásával állandó
friss alapanyag kerül a településeken működő konyhákra és lehetőség nyílik a keletkező többlet
feldolgozására, tartósítására, raktározására is.
A helyi sajátosságokra épülő programokban a közösségi szükségletek kielégítése, a település
fejlődésének elősegítése a cél olyan egyedi programokkal, amelyek a korábbi munka- és termelési
kultúrán, vagy a település eddig kiaknázatlan földrajzi és természeti adottságain alapulnak.
A szociális programelemekben a települések összképének javítása, rendbe tétele céljából
belvízelvezetést, a mezőgazdasági földutak rendbe tételét, az illegális hulladéklerakó-helyek
felszámolását és a közúthálózat javítását végzik a közfoglalkoztatottak. Két település érintett a bioés megújuló energiafelhasználásban, melynek célja a gáz kiváltása alternatív fűtési móddal, a
fűtőanyag helyben történő biztosításával.
Egyéb mintaprogram keretében folytatódik a korábbi szociális földprogramhoz kapcsolódó
közfoglalkoztatási program. Tolna megyében az eddigi 4 településből ketten (Kölesd és Őcsény)
tervezik a fenti konstrukcióban a program folytatását. A tervezés folyamatban van, a programok –
pozitív elbírálás esetén – legkorábban 2018.05.02. napjával indulhatnak.
Országosan 8 települést érint a varrodai tevékenységre irányuló közfoglalkoztatási ráépülő
program. Megyénkben Fürgeden működik ilyen varroda, ahol a közfoglalkoztatottak számára
varrnak munkaruházatot és értékesítik is azokat. A program 36,85 millió Ft összegű támogatási
összegből továbbra is 20 fő számára nyújt munkalehetőséget.
Március 1-jével elindult 3 országos közfoglalkoztatási program is, az állami erdőgazdálkodás,
valamint a katasztrófa- és a rendvédelem területén tevékenykedő közfoglalkoztatók átlagosan 215

fő támogatott foglalkoztatását vállalták. A Duna-Sió menti Vízi Társulat országos programja még
tavaly 2017.09.01. napjával indult, és 2018.04.30. napjáig tart, ebben a programban átlagosan 65
fő foglalkoztatása valósul meg. A BM lehetőséget biztosított a vízi társulat programjának
folytatásához, a tervezés még folyamatban van. Az új program 2018.05.01-től 2018.10.31. napjáig
tervezhető.
Más megyei országos közfoglalkoztatók, akik Tolna megyei telephelyen, helyszínen
foglalkoztatnak közfoglalkoztatottakat, 438 fő számára biztosítanak munkalehetőséget. Illetve 2
program hosszabbítása további 146 fő foglalkoztatását biztosítja.
A hagyományos, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében – mely elsősorban az
önkormányzatok számára teremt lehetőséget, hogy közfoglalkoztatás keretében oldják meg a
települést érintő kötelező, illetve önként vállalt feladataikat - február hónaptól nyílt lehetőség az ez
évi foglalkoztatásra. A Belügyminisztérium által biztosított közel 810 millió Ft forrásból 1.299 fő
foglalkoztatására nyílik lehetőség, mely létszámból legalább 1.029 fő 4 hónapig, míg 270 fő 12
hónapig tartó közfoglalkoztatását szükséges biztosítani.

2018. január 6-án a Nemzetgazdasági Minisztérium 5 milliárd forint összegű nyílt pályázatot
hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására. A
pályázaton kizárólag Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT)
területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező KKV-k vehettek
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
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regisztrált
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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 a pályázat benyújtása előtti
12 hónapban meglévő átlagos létszámot fenntartja, és a létszámbővítésre legalább 2 éves
folyamatos foglalkoztatási kötelezettséget vállal.
A pályázatok elbírálása során a vállalkozások gazdasági, pénzügyi és a térségben betöltött
munkaerőpiaci helyzetét vizsgálta a foglalkoztatási szerv, amely alapján a Nemzetgazdasági
Minisztérium hozta meg a döntést. Tolna megyében a munkahelyteremtő támogatásra érkezett 23
pályázatból 19 pályázat nyert támogatást. A 19 nyertes pályázatból 3 kedvezményezett járásban
vagy településen valósítja meg beruházását.
A nyertes pályázatok összesen 258.676.110,-Ft támogatásban részesülnek. A nyertes munkáltatók
közül 3 a Bonyhádi, 1 a Dombóvári, 2 a Paksi 11 a Szekszárdi és 2 a Tamási járásban valósítja
meg a fejlesztést. Ennek eredményeként a vállalkozások 139 fő számára – akik közül 101 fő
regisztrált álláskereső - teremtenek munkahelyet. A nyertes vállalkozások közül 7 a termelő, 11 a
szolgáltató és 1 a kereskedelmi ágazathoz tartozik.
A sikeres pályázók 68%-a 2-5 fő, 22%-a 6-15 fő és 10%-a 15 főnél több munkavállaló felvételét
vállalta. A támogatás egyúttal 283 munkahely megőrzését is segíti Tolna megyében, mivel a
pályázók vállalták, hogy a meglévő létszámukat megtartják további két évig.

A szőlő aranyszínű sárgaság (Flavescence dorée, FD) betegséget a NÉBIH referencialaboratóriuma a Zalai, a Badacsonyi, a Móri, a Balatonboglári és a Soproni borvidék után 2017-ben
a Neszmélyi, az Etyek-Budai és a Pécsi borvidéken is azonosította. Az illetékes kormányhivatalok
szakemberei megkezdték a felszámoláshoz szükséges intézkedéseket. A Dunától keletre eddig
szőlőből még nem, de vadon élő gazdanövényéből már kimutatták a kórokozót az Egri, a Mátrai és
a Bükki borvidéken. A Szekszárdi és a Tolnai borvidéken még csak iszalag minták bizonyultak FDfertőzöttnek 2017-ben, így ott a következő évi, 1 km-es intenzív felderítési területek meghatározása
zajlik. A szőlő- és bortermelők tudatos és aktív részvétele szükséges ahhoz, hogy sikerüljön
megóvni hazánk nemzetközi hírű, történelmi borvidékeit.
A megelőzés a termelő feladata, a megtalált fertőzés felszámolása a hatóság felelőssége.
2017. szeptemberében az NTO saját hatósági mintavételei során 40 db szőlőlevél mintát küldött az
NMBL-be, Flavescence dorée fitoplazma (FD) vizsgálatra. A vizsgálati eredmények szerint a 40
mintából 7 db volt - a hatósági eljárást nem igénylő - Stolbur fitoplazmával fertőzött, FD fertőzést
azonban nem találtak. Ugyanakkor a NÉBIH egy EU-s pályázat segítségével, a COFIS program
keretében "külsős " szakértőket is megbízott hasonló témában szőlő és iszalag (Clematis vitalba)

országos hatáskörű mintázásával. A szakértők által vett mintákat is az NMBL vizsgálta, és a
NÉBIH hatósági mintaként kezeli azokat. Tolna megyében 2017. szeptember 28- és október 2-a
között jártak. 27 mintát vettek, 11 szőlőt és 16 iszalagot. Szőlő mintából FD-t nem mutatott ki a
labor, Stolburt 5-öt. A 16 iszalag közül azonban 10 fertőzött volt FD-vel.
Ez azt jelenti, hogy a kórokozó jelen van Tolna megyében a Szekszárdi és a Tolnai borvidéken
(Kölesd) iszalagban. Azonban, mivel szőlő növényből nem mutatták ki, így a vonatkozó,
növényegészségügyről szóló 7/2001 FVM rendelet 7. melléklete alapján nem kellett elrendelni a
karantén intézkedéseket (növényegészségügyi zárlat, fertőzött terület, pufferzóna, kötelező
védekezés) és Tolna megye szőlő tekintetében továbbra is mentesnek számít.

Fertőzött
iszalag
előfordulása
Habár a fentiek szerint karantén intézkedéseket nem kell foganatosítania a hatóságnak, az
említett jogszabály szerint a fertőzött iszalagos területek környezetében lévő szőlőkben 2018-ban
intenzív felderítést kell folytatni, és a fertőzött iszalag növényeket ki kell vágatni.

A szőlő aranyszínű sárgaságát okozó betegség (Grapevine flavescence dorée phytoplasma) a
szőlő egyik legveszélyesebb zárlati státuszú kórokozója, amelynek terjedését annak legfőbb
terjesztője, az amerikai szőlőkabóca elleni védekezéssel lehet meggátolni. Az elmúlt években
végzett megfigyeléseink eredményei alapján az amerikai szőlőkabóca megtelepedett és egyre
növekvő egyedszámban van jelen a Tolna megyei szőlőültetvényekben is.

A kártevő egy nemzedékes, tojás alakban telel a kétéves (cser) részek kérge alatt. A lárvakelés
elhúzódó, általában május közepétől, július elejéig tart. Az imágók júliustól szeptemberig
károsítanak a szőlőültetvényekben. A rajzáscsúcsuk általában az augusztus vége-szeptember
eleje közötti időszakban van. A lárvák és az imágók közvetlen kártételükkel – a levelek és hajtások
szívogatásával – csak tömeges fellépés
esetén okoznak jelentős kárt.
Az amerikai szőlőkabóca nagyobb
jelentőségű közvetett kártétele, hogy
szívogatása során terjeszti a szőlő
aranyszínű
betegség

sárgaság
kórokozóját.

fitoplazmás
A

betegség

következtében a fertőzött szőlőtőkék
néhány év alatt leromlanak, csökken
terméshozamuk,

romlik

a

termésük

minősége, végül kipusztulnak.
A megye szőlőterületein a kórokozó megtelepedésének megakadályozására, valamint az azt
terjesztő amerikai szőlőkabóca vektor terjedésének és kártételének mérséklése érdekében ajánlott
a rovarvektor biológiájához időzítve, előrejelzésre alapozottan a lárvák és az imágók ellen
védekezni hatékony és engedélyezett növényvédő szerekkel. A védekezések megalapozására,
valamint azok célzottan történő végrehajtása érdekében sárga ragacsos csapdát célszerű
működtetni az ültetvényekben a kórokozót terjesztő vektorok kifejlett egyedeinek előrejelzésére,
nyomon követésére.

A Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi
Főosztály Földművelésügyi Osztálya halászati őr / társadalmi halőr továbbképző tanfolyamot
és vizsgát szervez. A tanfolyamon való részvétel feltétele a vizsgának!
Időpont: 2018. május 10.
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00

Regisztráció: 9 -10
Tanfolyam: 10

00

óra

00

- 11

00

Vizsga: 11

Helyszín: Szekszárd, Tormay Béla u. 18, Tormay Béla terem.
Jelentkezés módja: a mellékelt, letölthető adatlap kitöltésével és leadásával (postai út, személyes
leadás, vagy epapir szolgáltatáson keresztül)
A kitöltött és aláírt jelentkezési lapot a Földművelésügyi Osztályra (7100 Szekszárd, Tormay B.
u.18.) kell eljuttatni 2018. május 4-ig.
Fizetési határidő: 2018. május 4. A befizetésről szóló igazolást a jelentkezési laphoz csatolni
szíveskedjenek.
A halászati őr és társadalmi halőr vizsgáztatásának díja 5000,- Ft, melyet a Tolna Megyei
Kormányhivatal 10046003-00302412-00000000 számú bankszámlájára kell befizetni.
Befizetés módja: átutalás/készpénz átutalási megbízás (csekk fenti címen átvehető)
A közlemény rovatban fel kell tüntetni:
 a vizsgára jelentkező neve, adószáma/adóazonosító jele
 a befizetés jogcíme: „halőri vizsgadíj”
 lakcím
 foglalkoztató halgazdálkodásra jogosult megnevezése
Kérjük a vizsgázókat, hogy a vizsgára hozzák magukkal:
 vizsgabizonyítványukat (halászati őr alapvizsga bizonyítvány és rendészeti vizsgabizonyítvány
halászati őr esetében)
 esküokmányukat
 szolgálati igazolványukat
 szolgálat jelvényüket (halászati őr esetében)
 személyazonosító igazolványukat
 lakcímet igazoló hatósági igazolványukat (lakcímkártya)
 érvényes megbízási vagy munkaszerződésüket

A halászati őri továbbképző vizsga a halászattal és horgászattal kapcsolatos ismeretekből, a
halgazdálkodás és halvédelem, a halászati őrzés, a mezei őrszolgálattal, valamint a vagyonőrökkel
kapcsolatos jogszabályok ismeretéből áll.
A NÉBIH által kidolgozott, részletes szakmai anyag (tananyag) az alábbi linken érhető el:
http://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/808522/HAL%C3%81SZATI_%C5%91ri_felk%C3%A9
sz%C3%ADt%C5%91+tananyag+20180226+.pdf/865d0aec-c1d3-ef64-6c38-60033bf0ea90

A felkészülés során kiemelt figyelmet kell fordítani a következő témakörök megismerésére:
 a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 56.§, 56/A.§, és 57.§ (17.
A halászati őrzés)
 a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII.
29.) VM rendelet 39.§-tól a 44.§-ig (11. A halászati őrzés alcímhez fejezet)
 a rendelet 8. (Őshonos és idegenhonos halfajok) és 9. (Őshonos, fogható halfajok fajlagos
tilalmi ideje, kifogható mérettartománya, valamint a horgászatra és a rekreációs célú halászatra
vonatkozó napi kifogható darabszáma) melléklete szerinti táblázat.

A tájékoztató és jelentkezési lap a Tolna Megyei Kormányhivatal honlapján az alábbi linken
található:
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna/hirek/halaszati-or-tarsadami-halor-tovabbkepzo-tanfolyames-vizsga

2018. január 1-jétől lehetőség van a sikeres nyelvvizsga nyelvvizsgadíjához, térítésköteles emelt
szintű idegen nyelvből tett érettségi vizsga díjához, valamint honosított nyelvvizsga honosítási
díjához támogatás igénylésére.
A támogatás megállapításának alapvető feltétele, hogy 2018. január 1-jét követően történjen


a komplex nyelvvizsga letétele,



egyesíteni kívánt, eltérő időpontban tett írásbeli és szóbeli részvizsgák esetén legalább a
második részvizsga letétele,



az emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsga esetén a tanúsítvány kiállítása,



honosított nyelvvizsga esetén a honosítási határozat kiállítása.

A nyelvvizsga letételének napja a nyelvvizsga-bizonyítványban szereplő vizsganap. Ha tehát ez a
dátum 2018. január 1-je előtti, támogatás a nyelvvizsga díjához nem jár.
A támogatásra jogosultság megítélése szempontjából első sikeres komplex nyelvvizsgának
minősül a támogatott nyelvekből 2018. január 1-jét követően elsőként sikeresen megszerzett
 államilag elismert általános nyelvi vagy szaknyelvi komplex B2 típusú (középfokú) vagy
komplex C1 típusú (felsőfokú) nyelvvizsga (a továbbiakban együtt: komplex nyelvvizsga),
 a külön kormányrendeletben meghatározott feltételek szerint egyesíthető középfokú vagy
felsőfokú írásbeli és szóbeli részvizsgák,
 a komplex nyelvvizsgával egyenértékű emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsga, továbbá
 a komplex nyelvvizsgának megfelelő, külön kormányrendeletben foglaltak szerint
honosított nyelvvizsga.
Jogosultsági feltételek
Az első sikeres komplex nyelvvizsga díjának megfizetéséhez nyújtott támogatást az a 35 év alatti
személy veheti igénybe, aki


a sikeres komplex nyelvvizsgáról, egyesíteni kívánt részvizsgák esetén a második sikeres



a komplex nyelvvizsgával egyenértékűséget igazoló érettségi bizonyítvány, tanúsítvány

részvizsgáról kiállított nyelvvizsga-bizonyítványon megadott vizsganapon,
kiállításának napján, illetőleg



a komplex nyelvvizsgának megfelelő, honosított nyelvvizsga esetén a honosítási határozat
kiállításának napján a 35. életévét még nem töltötte be.

Az emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsga alapján a támogatás azoknak a személyeknek jár,
akik a vizsgát térítési díj ellenében tették le.
A támogatás mértéke
A támogatás mértéke a vizsgázó által ténylegesen megfizetett díj, de legfeljebb a díj megfizetése
időpontjában érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25%-ának megfelelő összeg.
Az igény előterjesztése
A támogatás iránti kérelem 1 éven belül terjeszthető elő, melyet


az első sikeres komplex nyelvvizsga-bizonyítvány kiállításának napjától,



egyesíthető részvizsgák esetén a második sikeres részvizsga letételét igazoló nyelvvizsga-



érettségi bizonyítvány, tanúsítvány kiállításának napjától, illetve



a honosítási határozat közlésétől

bizonyítvány kiállításának napjától, vagy

kell számítani. A megjelölt határidő jogvesztő.
A kérelmet a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál kell előterjeszteni az e
célra rendszeresített formanyomtatványon vagy elektronikus űrlapon.
(Postacím: Budapest, 1820)
Az igénybejelentéskor kötelezően csatolandó irat(ok)
A kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell a támogatással érintett, első sikeres komplex
nyelvvizsga díjának megfizetését. A nyelvvizsga díjának megfizetése a vizsgázó nevét is
tartalmazó számlák másolatával igazolható. Ez a komplex nyelvvizsga díjára, egyesíthető
részvizsgák esetén a részvizsgák díjára, az emelt szintű idegen nyelvi érettségi térítési díjára, vagy
a honosítási eljárás díjára vonatkozó számla.
A támogatás folyósítása
A jogosultság megállapítása esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a határozat kiadását követő 13
napon belül intézkedik a támogatás határozattal megállapított összegének az ügyfél kérelmében
megjelölt belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára utalásáról.

A Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala Foglalkoztatási, Családtámogatási és
Társadalombiztosítási Főosztály Munkaügyi és Munkavédelmi Osztálya 2018. április 24-én,
kedden 9 óra 30 perctől 15 óráig Nyílt napot tart. A rendezvény keretében 9 óra 30 perctől
megemlékezésre és emléktábla-koszorúzásra kerül sor Szekszárdon, a Garay tér 4-6. szám alatt
található emléktáblánál a „Munkában megrokkantak és elhunytak” emléknapja alkalmából.
A megemlékezésen beszédet mond dr. Horváth Kálmán, a Tolna Megyei Kormányhivatal
kormánymegbízottja és Nesztinger Péter, a Nemzetgazdasági Minisztérium Munkavédelmi
Főosztályának vezetője. A szakmai programot a Szekszárdi Vármegyeháza dísztermében (Béla
király tér 1.) 10 órakor dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott nyitja meg, majd Nesztinger Péter
főosztályvezető tart előadást a 2017. évi munkavédelmi hatósági ellenőrzések országos
tapasztalatairól, illetve az Együttműködés a munkahelyek biztonságáért programról, ezt követően
előadásokat hallgathatnak meg a résztvevők az alábbi témák szakértőitől.
Munkavédelem területén szó lesz az időskorú munkavállalók munkavégzéséről és a többműszakos
munkarend egészségkárosító kockázatairól, a munkaegészségügy aktualitásairól, munkaügyi
területen pedig a nyugdíjas szövetkezetekről, a fiatalkorú munkavállalók foglalkoztatásának
speciális

szabályairól,

a

munkabérrel

kapcsolatos

tudnivalókról,

a

harmadik

országbeli

állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának szabályairól.
Célunk, hogy segítsük a munkaügyi és munkavédelmi területen a tudásmegosztást a Tolna
megyében működő munkáltatók között, ezért időről időre felkérünk 1-1 jó gyakorlattal rendelkező
munkáltatót, hogy mutassa be munkaügyi, munkavédelmi rendszerét, ennek keretében mostani
rendezvényünkön az Atomix Kft. HR vezetője, Demkó Judit tart előadást Munkaügy a gyakorlatban
címmel.
A szakmai előadásokat követően lehetőséget biztosítunk a Munkaügyi és Munkavédelmi Osztály
munkaügyi és munkavédelmi szakügyintézőivel történő személyes konzultációra.
A rendezvényre várjuk a Tolna megyei foglalkoztatókat, munkavállalókat, munkavédelmi
képviselőket, munkavédelmi szakembereket, foglalkozás-egészségügyi orvosokat, könyvelőket,
munkaügyi, munkavédelmi területen dolgozó egyéb szakembereket.
Kérjük, hogy részvételi szándékát legkésőbb 2018. április 23. 12 óráig jelezni szíveskedjen
az mmo@tolna.gov.hu e-mail címen.

A Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala, mint munkaügyi hatóság 2018. február
hó 12. napja és 2018. március hó 9. napja között a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal közös rendkívüli
hatósági akcióellenőrzést tartott, melynek célja a 2017. január hó 1. napján hatályba lépett, a
kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló
430/2016.

(XII.15.)

Korm.

rendeletben

meghatározott,

2018.

évre

vonatkozó

előírások

érvényesülésének vizsgálata volt annak érdekében, hogy a munkavállalók alapvető garanciális
joga, a munkabérhez való jog minél szélesebb körben érvényesüljön.
Az

ellenőrzések

lefolytatására

6

ágazatban

(építőipar,

vagyonvédelem,

feldolgozóipar,

kereskedelem, vendéglátás, egyéb), 39 munkáltatót érintően, 70 munkavállaló vonatkozásában
került sor. Az ellenőrzések során 31 munkáltatónál, azaz az érintettek 79%-ánál tártunk fel
szabálytalanságot 50 munkavállalót (71%) érintően, ami alapján megállapítható, hogy a
munkáltatók foglalkoztatási gyakorlata jellemzően jogsértő
Munkabérrel kapcsolatos jogsértést hatóságunk nem tárt fel, ugyanakkor több esetben észleltünk
jogsértést

a

munkaidővel,

illetve

nyilvántartással

kapcsolatban,

melyek

jellemzően

a

feldolgozóipar, a kereskedelem, a vendéglátás és az egyéb ágazatban fordultak elő. Korább
tapasztalatainknak megfelelően az akcióellenőrzés alatt is gyakran találkoztunk azzal, hogy a
munkaidő-nyilvántartás egyáltalán nem, vagy hiányosan került vezetésre.
A hivatkozás az ilyen típusú jogsértések esetén gyarkan az, hogy elfelejtették kitölteni a jelenléti
ívet. Jellemző jogsértés, hogy a munkáltató nem készít a munkavállalók részére írásos munkaidőbeosztást, azt szóban közli velük, vagy a munkavállalók egymás között szóban egyeztetve
állapodnak meg a munkaidő beosztásáról. Bejelentés nélküli foglalkoztatás az építőipari,
vagyonvédelem, illetve az egyéb ágazatban fordult elő összesen 12 fő munkavállalót érintően. A
munkáltatók jellemzően az ellenőrzés lefolytatása után, utólag tettek eleget bejelentési
kötelezettségüknek.

A Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala, mint munkavédelmi hatóság a 2018.
február 26. és 2018. március 26. közötti időszakban megyei célvizsgálat keretében a
fémfeldolgozási tevékenységeket végző munkáltatók hatósági ellenőrzését végezte.

A célvizsgálat elrendelését elsősorban az elmúlt években Tolna megyében bekövetkezett,
csonkulással járó munkabalesetek, valamint a fémmegmunkálási tevékenységgel összefüggésben
2016. évben bejelentett fokozott zaj expozíciós esetek indokolták. A vizsgálat további indokaként
szolgált, hogy a fémfeldolgozási munkaterületeken a munkavállalók veszélyes munkaeszközöket
használva, többféle egészségkárosító kockázatnak kitetten végzik a tevékenységüket. A 2016.
évben történt országos célvizsgálat alkalmával, majd az azt követő időszakban lefolytatott
ellenőrzések során is azt tapasztalta a munkavédelmi hatóság, hogy az ágazat munkavédelmi
helyzetében előrelépés nem történt, az érintett munkáltatók többségénél továbbra is magas a
munkabalesetek száma illetve a munkaegészségügyi előírásokat is rendszeresen megszegik.
A célvizsgálat időszakában 25 munkáltatót vontunk ellenőrzés alá, és minden vizsgált munkáltató
esetében megállapítható volt a munkavédelmi előírások megsértése. A jellemző szabálytalanságok
a következők voltak:
Általános volt a munkaterületeken a munkahelyi rend hiánya. A közlekedő utak általában nem
kerültek kijelölésre, a különböző alkatrészek, félkész vagy késztermékek munkaterületen történő
elhelyezésének módja a munkavállalókra volt bízva, ebből következően az elhelyezett anyagok,
eszközök rendszeresen akadályozták a munkahelyi közlekedést, gyakran a villamos főkapcsolók
megközelíthetőségét is.
A munkaeszközök forgó, mozgó részeit elhatároló védőburkolatok általában rendelkezésre álltak,
azonban többször előfordult, hogy a védelem nem volt teljes körű. A rögzített védőburkolatokon
rendszeresen találtak az ellenőrzést végzők kisebb-nagyobb nyílásokat, melyeken keresztül a
veszélyes tér elérhető volt, a nyitható védőburkolatoknál a védőburkolat nyitott állapotában a
munkaeszköz

használatát

megakadályozó

biztonsági

berendezés

működésképtelensége,

esetenként teljes hiánya miatt volt gyakran intézkedésre szükség.
Főként a régebbi gyártmányú, karos kapcsolóval vagy elfordítható kezelőelemes kapcsolóval
ellátott munkaeszközök esetében volt rendszeresen megállapítható az energia kimaradás utáni
újraindítással szembeni védelem hiánya. A munkáltatók nem fordítottak kellő figyelmet a gépek
villamos hálózatról történő leválaszthatóságának biztosítására, a valamint a villamos vezetékek
mechanikai hatások elleni védelmére.
A munkavédelmi tevékenységgel összefüggő dokumentációkat érintően feltétlenül említést
érdemel a munkavédelmi kockázatértékelésekhez kapcsolódó munkahigiénés

vizsgálatok

(zajvizsgálat, mechanikai rezgés vizsgálat, légszennyezettség vizsgálat) gyakori hiánya, mivel
ezeknek a vizsgálatoknak az elmaradása a munkavédelmi tevékenység jelentős részére (egyéni
védőeszköz meghatározás, munkaköri alkalmassági vizsgálatok, munkavédelmi oktatás) kihat, az
említett

munkavédelmi

eljárások

megalapozottságát

kétségessé

teszi.

A

fentiekkel

összefüggésben a munkáltatók a telepített hegesztő munkahelyek munkavédelmi üzembe
helyezését is több esetben elmulasztották.

Az információs társadalom tagjaiként életünket és szokásainkat nagyban meghatározza az internet
világa. A technika fejlődése, a kereslet-kínálat permanens bővülése, az online üzletek rohamos
elterjedése, továbbá a tudatos vásárlói réteg növekedése miatt a fogyasztói társadalom egyre
nagyobb százaléka bonyolítja vásárlásait a világhálón. Az online értékesítés útján a fogyasztók
gyorsan, kényelmesen intézhetik jogügyleteiket, kiiktatva ezzel a hagyományos kereskedelmi
formákhoz kapcsolódó esetleges bosszúságokat.
Az interneten történő vásárlásnak, azaz a távollévők között kötött ügyleteknek azonban számos
kockázata is van, miután a szerződő felek nincsenek személyesen jelen a szerződéskötés során. A
fogyasztónak nincs lehetősége arra, hogy a kiválasztott terméket fizikailag szemrevételezze, illetve
hogy a termék, szolgáltatás minőségéről meggyőződjön. Az elektronikus értékesítés során
fennállhat annak a veszélye, hogy a fogyasztó nem kellően tájékozott és a szerződéskötés
szempontjából jelentős információ hiányában köti meg a szerződést.
A felek közötti kiegyensúlyozatlan helyzet feloldása miatt a fogyasztó érdekében a jogszabályi
környezet számos tájékoztatási kötelezettséget ír elő a vállalkozás részére nemcsak a
szerződéskötést megelőzően, hanem azt követően is.
Az elmúlt években a fogyasztóvédelmi hatóság tapasztalatai alapján megállapítást nyert, hogy a
területet szabályozó jogi normák jelentős többsége nem érvényesül maradéktalanul a
webáruházak tekintetében.
A robbanásszerűen növekvő internetes kereskedelem és az ellenőrzési tapasztalatok a konzultatív
hatósági szemlélet fenntartása mellett magasabb fogyasztóvédelmi bírságsáv bevezetését
indokolták, melyre tekintettel az elektronikus kereskedelem fogyasztóvédelmi ellenőrzéseit
szigorító,

2016

decemberében

az

Országgyűlés

törvénymódosítást

fogadott

el.

Ennek

eredményeként a kis- és középvállalkozásként működő webáruházak első alkalommal elkövetetett
jogsértése esetén továbbra sincs bírság, a vállalkozásnak lehetősége van a feltárt hibák javítására.
Az ismételt ellenőrzés során azonban ugyanazon jogsértés elkövetése miatt 200 ezertől 2 millió
forintig terjedő bírságot szabhat ki a fogyasztóvédelmi hatóság.
A Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatalának, mint elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások tekintetében megyei hatáskörű fogyasztóvédelmi hatóságnak a 2017-es évben
lefolytatott témavizsgálata az ellenőrzött - Tolna megyében székhellyel rendelkező webáruházat
üzemeltető - szolgáltatók 85%-ának kifogásolásával zárult.

Elmondhatjuk,

hogy

az

elektronikus

kereskedelemben

továbbra

is

kirívóan

magas

a

fogyasztóvédelmi szabályok megsértésének száma. Érdemes megemlíteni, hogy a tapasztalatok
szerint a vizsgált honlapokat üzemeltető kis- és középvállalkozások még mindig nem
alkalmazkodtak teljes mértékben a már régebben (2014. június 13. napján) hatályba lépett
jogszabályi változásokhoz. Sok esetben még mindig a hatályon kívül helyezett kormányrendelet
rendelkezései alapján nyújtanak tájékoztatást, néhány esetben pedig a fogyasztók hátrányára is
állapítanak meg feltételeket.
Ugyanakkor pozitívumként emelhető ki, hogy a legtöbb esetben a vállalkozások önként kijavították
a fogyasztóvédelmi hatóság által észlelt hibákat. A tavalyi évben 26 ellenőrzött, megyei székhelyű
weboldal üzemeltetőt ellenőriztünk, mely ellenőrzések során 22 esetben tapasztalt a Járási Hivatal
hiányosságot.
A próbavásárlások tapasztalatai alapján megfigyelhető, hogy a szolgáltatók egyre nagyobb része
nemcsak tisztában van a kötelezettségeivel, de el is ismeri az internetes vásárlások esetében a
fogyasztók számára többletjogot jelentő elállási jog gyakorlásának lehetőségét, amely alapján
megtéríti a fogyasztó által kifizetett összegeket, ha a megrendelt termékek visszaküldésére kerül
sor.
Figyelemmel arra, hogy az elektronikus kiskereskedelmi piac folyamatosan bővül, naponta
jelennek meg újabb webáruházak és a fogyasztók egyre nagyobb hányada intézi ma már
bevásárlásait az internet útján, a jövőre nézve is indokoltnak tekinthető ezen a területen célzott
ellenőrzések folytatása.
A Járási Hivatal a következő években is jelentős hangsúlyt kíván fektetni az internetes
jogsértésekkel szembeni eredményes fellépésre.

Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala által működtetett kormányablakban
hosszú idő óta lehetősége van az ügyfeleknek arra, hogy az ott üzemeltetett postai szolgáltató
ponton fizethessék be közigazgatási ügyeik intézése kapcsán, egyes készpénz-átutalási
megbízásaikat, ezzel is biztosítva a gyorsabb és kényelmesebb ügyintézést. Az ügyfélbarát
közigazgatás keretein belül a kormányhivatal kiemelt célja volt a szolgáltatás teljes megyére
történő kiterjesztése.
Örömmel tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Szekszárd után 2018. március 1. napjától Tolna
megye valamennyi járásszékhelyén: Pakson, Bonyhádon, Tamásiban, Dombóváron és Tolnán is
kialakításra kerültek olyan postai szolgáltató pontok a kormányablakokban, melyek lehetőséget
biztosítanak a csekkek helyben, a kormányablakokban történő befizetésére.
A PostaPontokon kizárólag az ügyintézéshez kapcsolódó, a kormányablakok által kibocsátott,
illetve az integrált NAV ügyfélszolgálat által kiadott készpénz-átutalási megbízások befogadására
van lehetőség, egyéb csekkek befizetése nem lehetséges.
A kormányablakokban található PostaPontok nyitvatartása a Posta által megadott járati rendhez
igazodva az alábbi rendben áll az ügyfelek rendelkezésére:
Szekszárdi Kormányablak (7100 Szekszárd, Augusz Imre utca 7.)
Hétfőtől péntekig: 8:00 – 16:00 óráig
Bonyhádi Kormányablak (7150 Bonyhád, Szabadság tér 1.)
Hétfőtől péntekig: 8:00 – 16:00 óráig
Dombóvári Kormányablak (7200 Dombóvár, Szent István tér 1.)
Hétfőtől péntekig: 8:00 – 16:00 óráig
Paksi Kormányablak (7030 Paks, Dózsa György út 62.)
Hétfőtől péntekig: 8:00 – 16:00 óráig
Tamási Kormányablak (7090 Tamási, Szabadság utca 54.)
Hétfőtől csütörtökig: 8:00 – 16:00 óráig
Pénteken: 8:00 – 14:00 óráig
Tolnai Kormányablak (7130 Tolna, Hősök tere 2.)
Hétfőtől péntekig: 8:00 – 16:00 óráig

A Tolna Megyei Kormányhivatal több épületének energiahatékonyságának javítása valósult meg az
elmúlt időszakban. A „Tolna Megyei Kormányhivatal középületeinek kiemelt épületenergetikai
fejlesztései” KEHOP-5.2.2-16-2016-00016 projekt keretében az épületek energetikai felújítása –
külső homlokzati hőszigetelés, nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés, napelemes rendszer
kiépítése – valósult meg, melynek következtében az épületek üzemeltetése gazdaságosabb lett, az
épületek állaga és komfortja pedig javult. A beruházás hatásaként a Tolna Megyei Kormányhivatal
jelentős mértékű energia megtakarítást ér el az elkövetkezendő években, miközben az
üvegházhatású gázok kibocsátása csökken.
A Támogató döntése alapján a Tolna Megyei Kormányhivatal 1 milliárd 36 millió Ft vissza nem
térítendő támogatásban részesült, melynek segítségével 2016 – a 2017-es évben 11 épület
komplex energetikai felújítása valósult meg.

Paksi Járási Hivatal Földhivatali Osztály
Paks, Szentháromság tér 6.
A beruházás bruttó értéke: 63.852.800,- Ft

Bonyhádi Járási Hivatal Földhivatali Osztály,
Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Osztály
Bonyhád, Perczel Mór u. 23.
A beruházás bruttó értéke: 51.800.200,- Ft

Bonyhádi Járási Hivatal irattár
Bonyhád, Dr. Kolta László u. 21.

A beruházás bruttó értéke:
25.989.681,- Ft

Szekszárdi Járási Hivatal
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztály vizsgapálya
Szekszárd, Búzavirág u. 23.
A beruházás bruttó értéke: 20.319.837,- Ft

Szekszárdi Járási Hivatal Hatósági Főosztály
Szekszárd, Bezerédj u. 1.
A beruházás bruttó értéke:
39.611.042,- Ft

Szekszárdi Járási Hivatal Titkárság, Hatósági Főosztály, Szekszárd, Bezerédj u. 10.
A beruházás bruttó értéke: 57.602.102,- Ft

Dombóvári Járási Hivatal, Dombóvár, Szent István tér 1.
A beruházás bruttó értéke: 168.109.240,- Ft

Tamási Járási Hivatal, Tamási, Szabadság utca 54.
A beruházás bruttó értéke: 179.284.549,- Ft

Paksi Járási Hivatal
Paks, Dózsa György utca 51-53.
A beruházás bruttó értéke:
96.300.928,- Ft

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály
Szekszárd, Tormay Béla utca 18.
A beruházás bruttó értéke: 271.429.185,- Ft

A 2018-as esztendőben is megrendezésre kerül az Állami Karrier Expo, melynek első állomása az Állami
Vállalatok Állásbörzéje. A Stratégiai és Közszolgáltató Társaságok Országos Szövetsége és a MÁV Zrt.
mint szervezők célja, hogy az érdeklődőkkel megismertessék az állami vállalatok által nyújtott előnyöket,
mint a munkahely biztonsága, a kiszámítható karrier irányzatok és a továbbtanulási lehetőségek.
A szervezőkön túl számos állami vállalat, valamint felsőoktatási intézmény, illetve a Diákhitel Központ Zrt.
is képviselteti magát az állásbörzén, ahol mintegy 1200-0500 állást ajánlanak a kiállítók. A rendezvény
ideje alatt az álláskeresőket, érdeklődőket különféle programokkal segítik a kompetenciájuknak,
személyiségüknek megfelelő álláslehetőségek megtalálásában, mint önéletrajzírás, tanácsadás, egyéb
szolgáltatások.
A rendezvény helyszíne: Magyar Vasúttörténeti Park (1142 Budapest, Tatai u. 95.)
A rendezvény időpontja: 2018. május 16., szerda, 11.00 – 18:00
A MÁV-START és a GYSEV 50%-os alkalmi menettérti kedvezményt kínál mindazoknak, akik vonattal
indulnak az Állami Karrier Expora. A kedvezmény kizárólag belföldi utazásra, 2. kocsi osztályon vehető
igénybe Budapest-Keleti, Nyugati, Déli pályaudvarra, Kelenföld, Zugló és Rákosrendező állomásra. Az
alkalmi menettérti jeggyel az utazás legkorábban május 15-én 00:00 órától kezdhető meg, az utazást
legkésőbb május 17-én 20:00 óráig be kell fejezni. A jegy visszautazásra azonban csak akkor érvényes,
ha azt a rendezvény idejel alatt a Vasúttörténeti Parkban, a mobilpénztárban 10:00 – 17:00 óra között az
utas lebélyegezteti.

