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November elsejétől dr. Lehőcz Regina a Tolna Megyei Kormányhivatal új főigazgatója, aki eddigi
pályafutásáról és az előtte álló új kihívásokról nyilatkozott a Tolnai Népújságnak.


Három diplomája van, számos területen elhelyezkedhetett volna, végül miért éppen a
közigazgatást választotta?

–

A pályám elején dolgoztam más területeken is, később azonban felkérést kaptam a tolnai
önkormányzattól, melyet családi okok miatt rögtön elfogadtam. Két gyermekünk akkor még
kicsi volt, és a polgármesteri hivatalban valamivel kiszámíthatóbb volt a munkaidő beosztás.
Aztán kiderült, hogy nagyon jó a munkahelyi közösség, és a közigazgatást is megszerettem.
Szerteágazó, változatos feladat volt, amiben a jogi végzettségemet is jól tudtam kamatoztatni.

–

2013. január elsejétől már a Tolnai Járási Hivatal vezetőjévé nevezték ki. Mennyire volt
kielégítő szakmailag ez a feladat, hiszen tavaly tavasszal ezzel párhuzamosan a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) utódszervezetének megbízott vezetője is
lett?

–

Szerencsés helyzetben voltam, hiszen amikor 2013-ban felkérést kaptam a Tolnai Járási
Hivatal vezetésére, elsőként adódott lehetőségem egy újonnan felállt rendszert – a helyi
sajátosságokra fűzve – kialakítani.
A járási hivatalhoz tartozó feladatok nagyon sokrétűek, így nem kis szakmai kihívást jelentett a
felettes szervek által támasztott igények kidolgozása, összehangolása, végrehajtása, és
természetesen az állampolgárok elvárásainak való megfelelés is.
A korábbi MVH átalakulását követően 2017-ban létrejött az Agrár és Vidékfejlesztést
Támogató Főosztály, aminek a kormányhivatalhoz történő beintegrálása ismételten új
feladatok elé állított, hiszen így az eredeti, agrárvégzettségem során szerzett ismereteimmel is
segítségére lehettem a hivatalnak.
A két feladatot együtt természetesen csak úgy lehetett összeegyeztetni, hogy mindkét helyen
odaadó, elhivatott, nagy szakmai tudású kollégákra támaszkodhattam, amiért ezúton is
köszönettel tartozom nekik.

–

Vissza lehet-e utasítani egy olyan ajánlatot, mint a megyei kormányhivatal főigazgatói
tisztsége? És ha igen, mi volt a vonzó ebben a feladatban?

–

Természetesen vissza lehet utasítani egy ilyen felkérést is, de ez egy nagy megtiszteltetés,
melyet örömmel elfogadtam. Mind szakmailag, mind emberileg komoly kihívás egy ekkora
szervezet irányítása. Az, hogy közel ezer kolléga számít rám és szakmai iránymutatásomra,
nagyon motiváló. Természetesen az előttem álló feladatok elvégzéséhez én is számítok az ő
munkájukra.

–

Mik az első benyomásai az új munkája során?

–

Rengeteg az új információ, még akkor is, ha alapvetően eddig is ismertem a kormányhivatal
felépítését,

működési

rendjét.

Vannak

olyan

szervezeti

egységek,

melyek

napi

tevékenységére egyelőre kevesebb a rálátásom. Fontosnak tartom megemlíteni vezető
kollégáim szerepét, hiszen segítségük, támogatásuk nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy
mielőbb teljes képet kapjak a kormányhivatalt érintő feladatokról, problémákról.
–

Egyébként – nagy vonalakban – mit csinál egy megyei főigazgató?

–

Ezt nehéz röviden összefoglalni, mert rendkívül sokrétű a feladat. A legfontosabb, hogy a
főigazgató felel a kormányhivatal szakmai munkájáért, ami nem egyszerű egy ilyen nagy
szervezetnél.

–

Családja mit szólt az új pozíciójához?

–

Hamar kiderült, hogy az új munkám még több elfoglaltsággal jár, hiszen a konkrét hivatali
feladatokon felül sok társadalmi megjelenés is társul hozzá. Így valószínűleg az eddiginél is
kevesebb időt tudok otthon tölteni. Ezzel együtt változatlanul nagyon fontos számomra a
család és a családdal töltött idő, melyet mindig igyekszünk hasznosan eltölteni.
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Megjelent az Országos Főállatorvos 3/2018-as határozata az afrikai sertéspestis (ASP) elleni
küzdelem hatékonyságának növelése érdekében. Az új határozat kiadását az ASP járványügyi
helyzetének változása, mindenekelőtt a romániai helyzet drasztikus romlása, a magyar határhoz
közeli kitörések és a vaddisznó esetek jelentős száma tette szükségessé.
Az élelmiszerlánc valamennyi szereplőjére kiterjedő dokumentumban elsősorban – a legfrissebb
kockázatbecslési eredmények alapján – az érintett területek kockázati besorolása módosult.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a fertőzött terület nőtt három szomszédos, a román határ
közelében elhelyezkedő vadászatra jogosult területével. Heves megyében pedig, a megyehatárhoz
közel eső esetek miatt, a fertőzött terület növelése vált szükségessé, így több Nógrád megyei
vadgazdálkodási egység is e kategóriába került.
Újdonság, hogy az élő vaddisznószállítás problémáinak enyhítése érdekében lehetővé vált a
közepes kockázatú területen található engedélyezett vadaskertekből és vadfarmokból az élő
vaddisznók elszállítása az alacsony kockázatú területre. Ehhez azonban alapfeltétel a megfelelő
vérvizsgálatok elvégzése és a járványügyi előírások szigorú betartása.
A közepes kockázatú területeken megszűnt a vadászat során elejtett vaddisznókból való kötelező
mintavétel. Az aktív vizsgálati rendszer a továbbiakban csak a diagnosztikai célból, a
vaddisznóállomány gyérítése érdekében történő kilövéseknél áll fenn.
Az Országos Főállatorvos 3/2018-as határozata valamint további hasznos információk a
betegséggel kapcsolatban a http://portal.nebih.gov.hu/hu/afrikai-sertespestis honlapon érhetők el.

A Heves valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei esetek után Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
Tarcal község külterületén kilőtt vaddisznóból mutatta ki 2018. október 02-án az afrikai sertéspestis
(ASP) vírusát a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma. 2018. október
28-án a Nógrád megyei Pásztó-Mátrakeresztes település külterületén két, elhullottan talált
vaddisznóból vett mintában afrikai sertéspestis betegséget állapított meg a Nébih laboratóriuma.
Az állategészségügyi szakemberek – az országos főállatorvos utasítására – haladéktalanul
megkezdték a szükséges intézkedések végrehajtását. A legfontosabb továbbra is a járvány házi
sertésekre történő továbbterjedésének megakadályozása, amelyhez elengedhetetlen az állattartók
részéről a járványvédelmi előírások maradéktalan betartása.
Az ASP április végi, Heves megyei és májusi, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei megállapítása után
Borsod-Abaúj-Zemplén, és Nógrád megyében is megjelent a vírus. A Borsod-Abaúj-Zemplén
megyei Tarcalon a betegséget a korábban elrendelt állománygyérítés során kilőtt egészséges
vaddisznóból mutatta ki október 2-án a Nébih laboratóriuma. A járványügyi nyomozás jelenleg
folyamatban van. Az eddigi esetektől való viszonylag nagy távolság (több mint 70 km) és a
rendelkezésre álló járványügyi adatok alapján a korábbi esetekhez nem kapcsolható az új
megjelenés. 2018. október 28-án a Nógrád megyei Pásztó-Mátrakeresztes település külterületén
két, elhullottan talált vaddisznóból vett mintában afrikai sertéspestis betegséget állapított meg a
Nébih laboratóriuma. Az elhullott állatok tetemére a korábban már állategészségügyi korlátozások
alá vont, ún. fertőzött területen találták a szakemberek. A járványügyi nyomozás jelenlegi adatai
alapján megállapítható, hogy a fertőzés a korábbi Heves megyei esetekhez kapcsolódik és a vírus
mozgása egyértelműen a vaddisznó populáción belüli terjedésének következménye.
Az ASP megállapítását követően az országos főállatorvos – a korábbi esetekhez hasonlóan –
minden szükséges intézkedést haladéktalanul elrendelt. Ezek közé tartozik többek között, hogy az
Országos Járványvédelmi Központ kijelölte a fertőzött, valamint azon belül a különösen ellenőrzött
területet. Az érintett területekről és a vonatkozó előírásokról részletes tájékoztató található a Nébih
tematikus aloldalán.
Az ASP az emberre nem veszélyes! A jelentőségét az a gazdasági kártétel adja, ami egyrészt a
megbetegedett állományok leöléséből, másrészt a kereskedelmi korlátozásokból adódik.
A betegség nem csak természetes úton, hanem illegális sertésszállítással, ragályfogó tárgyakkal
és fertőzött húst tartalmazó élelmiszerekkel is gyorsan tovább terjedhet. A Nébih felhívja minden
állattartó figyelmét a jogkövető, felelős magatartásra a járvány házi sertésekre történő
továbbterjedésének meggátlása érdekben! Továbbra is ki kell emelni, hogy a sertéseket állati
eredetű anyagot tartalmazó élelmiszerhulladékkal („moslékkal”) tilos takarmányozni! Fontos, ha
valaki sertésállományában hirtelen lázas megbetegedést, elhullást, vérzéses tüneteket észlel, 24
órán belül értesítse az állategészségügyi szolgálatot!

A vírus sertéshúsban és az abból készült nyers, vagy félkész termékekben több hétig, a fagyasztott
húsokban évekig fertőzőképes marad. Éppen ezért a kirándulók részéről fontos, hogy a kijelölt
szemétgyűjtőkön kívül még véletlenül se hagyjanak, dobjanak el élelmiszert, vagy élelmiszer
maradékot a kiránduló helyeken!
A betegségről, az elrendelt előírásokról, korlátozásokról, valamint az érintett területekről részletes
és folyamatosan frissített információk találhatók a Nébih honlapján:
http://portal.nebih.gov.hu/afrikai-sertespestis .

Magyarországon az idei évben is 2018. szeptember 29. és október 14. között elvégzésre
került a rókák őszi veszettség elleni vakcinázása. Tolna megyében az immunizálás október
2. és október 7. között lett végrehajtva. Az érintett térségekben a vakcinázás kezdetétől
számított 21 napig ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el az illetékes járási főállatorvos.
A csalétekszórás a lakott, beépített területeket nem érintette.
2018 őszén hazánk 41.970 négyzetkilométernyi területén végezte el a rókák veszettség elleni
vakcinázását az állategészségügyi hatóság. Az immunizációs program költségeihez az Európai
Unió 75%-os társfinanszírozást biztosít Magyarország részére.
A vakcina tartalmú csalétkeket kisrepülőgépekről juttatták ki a kezelendő területre a szakemberek.
Az immunizálás a lakott, sűrűn beépített területeket nem érintette.
A csalétek az ember számára kellemetlen szagú, belsejében alumínium-műanyag fóliában
található a vakcina. Annak érdekében, hogy a rókák minél nagyobb arányban egyék meg a
csalétekbe rejtett oltóanyagot, az érintett térségekben a vakcinázás kezdetétől számított 21 napig
az illetékes járási főállatorvos ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el, melyről a települési
önkormányzat tájékoztatta a lakosságot. Tolna megyében 29 település volt érintett. A
mintagyűjtésre 2018. november 15. és 2019. február 28. közötti időszakban van lehetőség.
A veszettség vírusára a vadon élő és házi emlősállatok egyaránt fogékonyak, de vakcinázással a
betegség megelőzhető. A fertőzés fő fenntartói hazánkban is a vörös rókák, ezért az
immunizálásuk különösen fontos állategészségügyi feladat. A program hatékonyságát a Nébih
laboratóriumi vizsgálatai is alátámasztják: a legutóbbi vadászati évben a vakcinázott területeken a
rókák mintegy háromnegyede vette fel a kihelyezett csalétkeket.
A veszettségről további hasznos információk olvashatók http://www.veszettsegmentesites.hu/
honlapon.

Az Agrárminisztérium által elrendelt határszemle ellenőrzéseket a Járási Hivatalok Földhivatali
Osztályai a 2018. június 18. és 2018. október 10. közötti időszakban hajtották végre. Az
ellenőrzések az alábbi településeken folytak:

Járás

Szekszárd Paks

Bonyhád

Dombóvár

Tamási

Bátaszék

Nagydorog

Zomba

Kaposszekcső

Iregszemcse

Báta

Kajdacs

Kapospula

Keszőhidegkút

Attala

Nagykónyi

Jágónak

Udvari

Alsónyék

Újireg

A határszemle Tolna megye teljes termőterületének mintegy 16 %-át érintette: 40 365 hektár
terület került leellenőrzésre, melyből 1 856 hektár területnagyságot a zártkerti ingatlanok
jelentették. A szemle elsődleges célja, az elhanyagolt, hasznosítatlan, és engedély nélkül más
célra hasznosított területek felderítése, illetve az ingatlan-nyilvántartás és a természetbeni állapot
egyezőségének vizsgálata volt. A hasznosítási kötelezettség mellett a mellékhasznosítás és az
ideiglenes hasznosítás megvalósulásának ellenőrzésére is figyelmet fordítottak a Földhivatali
Osztályok munkatársai, különös tekintettel az ingatlan-nyilvántartásban beruházási területként,
illetve beruházási célterületként nyilvántartott földrészletekre.
Az ellenőrzések során 67 db hasznosítatlan ingatlan került feltárásra, melyek összterülete 8.25
hektár; 33 esetben találtak a művelési ágban eltérést az ingatlan-nyilvántartásban szereplő
állapothoz képest, ezek nagysága meghaladja a 23 hektárt. Engedély nélküli más célú hasznosítás
csupán 3 ingatlan vonatkozásában észleltek összesen 0.1 hektár területnagyságon. Bírság
kiszabására mindösszesen 3 alkalommal volt szükség.

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

a

tanulói

jogviszonnyal

rendelkező

vizsgázók

a

saját

iskolájukban

jelentkezhetnek, a tanulói jogviszonnyal már nem rendelkezők a kormányhivatalban. Az őszi
érettségi vizsgaidőszakban a vizsgáztatásra kijelölt iskolák szervezik az érettségi vizsgákat a
kormányhivatal

közreműködésével.

A

2018/2019.

tanév

október-novemberi

érettségi

vizsgaidőszakában a Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola, a Szekszárdi
Garay János Gimnázium, valamint a Szekszárdi SZC Ady Endre Szakképző Iskolája és Kollégiuma
érettségi vizsgaközpontokban lehetett jelentkezni 2018. szeptember 5. napjáig. Ebben a
vizsgaidőszakban a tanulói jogviszonnyal nem rendelkező vizsgázó saját maga döntheti el, hogy a
kijelölt iskolák valamelyikébe, vagy a kormányhivatalba kívánja-e benyújtani jelentkezését. A
tanulói jogviszonnyal rendelkező tanulók csak a kijelölt iskolai vizsgaközpontokban adhatják be
jelentkezésüket.

A

leadott

jelentkezéseket

a

kétszintű

érettségi

szoftverben

rögzíti

a

kormányhivatal, a vizsgaszervezés teljes adminisztrációja is a szoftverben történik. Az Oktatási
Hivatallal az érettségi vizsgaidőszak alatt folyamatosan tartja a kormányhivatal a kapcsolatot. Az
őszi érettségi vizsgaidőszakban 9 tantárgyból 71 emelt szintű érettségi vizsgára való jelentkezés
történt. A választható idegen nyelv vizsgatárgyak közül emelt szinten angol nyelv, német nyelv,
valamint lovári nyelv tudásáról adtak számot a megyében az érettségizők.
A középszintű érettségi vizsgákhoz a vizsgaelnököket a kormányhivatal, míg a kormányhivatali
vizsgabizottság elnökét az Oktatási Hivatal bízza meg. A 2018. évi október-novemberi érettségi
vizsgaidőszakban az első írásbeli vizsganap 2018. október 12. napja, míg az utolsó írásbeli
vizsganap 2018. október 29. napja.
A középszintű szóbeli vizsgák 2018. november 19. és november 23. napja között kerülnek
lebonyolításra. A kormányhivatalban jelentkezett vizsgázók középszintű feleleteire 2018. november
20. és november 21. napjain kerül sor. Az emelt szintű érettségi vizsgák a kormányhivatal által
kijelölt középiskolákban kerülnek lebonyolításra, melyek a helyszínt biztosítják mind az emelt szintű
írásbeli, mind az emelt szintű szóbeli vizsgák megszervezéséhez. Az írásbeli vizsgákat követő
napoktól kezdődik a vizsgadolgozatok javítása, melyek az Oktatási Hivatal honlapján közzétett
javítási-értékelési útmutató alapján történnek. Az kijavított írásbeli dolgozatokat a vizsgázók 2018.
november 5. napján 8.00-16.00 óráig tekinthetik meg az érettségi jelentkezésük rögzítési
helyszínén.
Az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák 2018. november 8. és 12. napja között kerülnek
megrendezésre. A javító szaktanárokat, a szóbeli vizsgabizottságok elnökeit és tagjait a megye
teljes területéről az erre jogosult középiskolai tanárok közül a kormányhivatal bízza meg. Az
esetleges emelt szintű írásbeli észrevételeket, illetve a fellebbezéseket a kormányhivatal bírálja el.

Az áldozatsegítés keretében igényelhető támogatási forma az állami kárenyhítés, mint 1 fokú
közigazgatási hatáskör (mint döntő hatósági jogkör) a Fővárosi Igazságügyi Hivataltól 2017.01.01.től került át a megyei kormányhivatalokhoz.
E hatáskört a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005.
évi CXXXV. törvény 6-8. §-ai, és a 29-40. §-ai, továbbá a bűncselekmények áldozatainak nyújtott
támogatások engedélyezése iránti eljárás, valamint a pénzbeli támogatás folyósításának és
visszatérítésének részletes szabályairól szóló 420/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet, az áldozatsegítő
támogatások engedélyezése iránti kérelem tartalmára és kitöltésére, valamint a szolgáltatások
nyújtásával kapcsolatos egyes nem hatósági eljárási kérésekre vonatkozó szabályokról szóló
29/2017. (XII. 27.) IM rendelet, és végül az igazságügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes
feladat- és hatáskörökről szóló 362/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése
szabályozzák.
Az állami kárenyhítés igénybevételének feltételei:
Kárenyhítésre az a rászoruló áldozat jogosult,
a) akinek sérelmére szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekményt követtek el, s ennek
következményeként testi épsége, egészsége súlyosan károsodott,
b) aki az a) pontban meghatározott bűncselekmény következtében károsodott vagy meghalt
sértettnek az elkövetés időpontjában egy háztartásban élő egyenes ági rokona, örökbefogadója
vagy nevelőszülője, örökbefogadott vagy nevelt gyermeke, házastársa, élettársa,
c) akinek eltartására az a) pontban meghatározott bűncselekmény következtében károsodott vagy
meghalt sértett jogszabály, végrehajtható bírósági, illetőleg hatósági határozat vagy érvényes
szerződés alapján köteles vagy köteles volt,
d) aki a szándékos, személy elleni erőszakos bűncselekmény következtében meghalt sértett
eltemettetéséről gondoskodott.
Rászorulónak tekintendő az áldozat, ha havi nettó jövedelme – közös háztartásban élők esetén az
egy főre eső jövedelem – nem haladja meg az alapösszeg* kétszeresét (a továbbiakban:
rászoruló).
Jövedelmi helyzetére tekintet nélkül rászorulónak tekintendő az az áldozat, aki
a) aktív korúak ellátására jogosult, vagy időskorúak járadékában részesül,
b) adósságkezelési szolgáltatás, lakásfenntartási támogatás jogosultja,
c) a családjában olyan gyermeket gondoz, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultságát megállapították,
d) számára egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából a szociális rászorultságot
megállapították,
e) ápolási díjban, közgyógyellátásban, rokkantsági járadékban részesül,

f) fogyatékossági támogatásra, vakok személyi járadékára vagy magasabb összegű családi
pótlékra jogosult,
g) átmeneti szállást vagy éjjeli menedékhelyet igénybe vevő hajléktalan személy,
h) családok, gyermekek átmeneti otthonát igénybe vevő személy,
i) Magyarország területén menekültügyi eljárás alatt álló személy,
j) terrorcselekmény áldozatává vált.”
Az alapösszeg mértéke a tárgyévet megelőző második év – a Központi Statisztikai Hivatal által
közzétett – nemzetgazdasági bruttó havi átlagkeresetének 43 százaléka. Az alapösszeg 2018. 01.
01.-től 113.164,- Ft, így az állami kárenyhítés tekintetében rászorulónak tekintendő az áldozat, ha
a havi nettó jövedelme nem haladja meg a 226.327,- Ft-ot.
Nem kaphat kárenyhítést az áldozat, ha
a) az 5. §-ban foglalt kizáró ok áll fenn,
b) a bűncselekményből eredő társadalombiztosítási, egyéb biztosítási igényét nem érvényesítette,
illetve kárigényét, biztosítási igényét érvényesítette, és kára a kárenyhítési kérelem benyújtásáig
megtérült (ideértve a külföldi államtól, biztosítótól vagy nem kormányzati áldozatvédő szervezettől
kapott juttatást is),
c) magatartása a bűncselekmény kiváltó oka volt, vagy a bűncselekmény elkövetésében
közrehatott, és azt a bíróság jogerős határozatában megállapította,
d) felróható magatartása okozta a kárt, vagy az közrehatott a kár bekövetkeztében, és azt a
bíróság jogerős határozatában megállapította,
e) a kárenyhítésre okot adó bűncselekmény miatt indult büntetőeljárásban a tanúvallomást
jogosulatlanul megtagadta, vagy a szakértői vizsgálatban a közreműködési kötelezettségét nem
teljesítette, illetőleg az idézéssel szembeni mulasztása miatt vele szemben jogerősen rendbírságot
szabtak ki,
f)
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kötelezettségét nem teljesíti, a kért kiegészítő adatokat nem szolgáltatja, a meghallgatásról
indokolatlanul távol marad,
g) a büntetőeljárás lefolytatásához szükséges magánindítványt nem tette meg,
h)
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a

bűncselekménnyel összefüggésben
1. hamis vád (a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 233–236. §, illetve Btk. 268–
270. §),
2. hatóság félrevezetése (a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 237. §, illetve
Btk. 271. §),
3. hamis tanúzás (a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 238–241. §, illetve Btk.
272–275. §),
4. hamis tanúzásra felhívás (a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 242. §, illetve
Btk. 276. §),
5. a 2013. június 30-ig hatályban volt hatósági eljárás akadályozása (1978. évi IV. törvény 242/A.
§), illetve kényszerítés hatósági eljárásban (Btk. 278. §),
6. mentő körülmény elhallgatása (a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 243. §,
illetve Btk. 281. §),

7. bűnpártolás (a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 244. §, illetve Btk. 282. §),
8. zártörés (a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV. törvény 249. §, illetve Btk. 287. §),
9. az elkövető, illetve az elkövető hozzátartozója sérelmére személy elleni erőszakos vagy
közveszélyt okozó bűncselekményt követett el, és azt a bíróság jogerős határozatában
megállapította.
Az állami kárenyhítés formái és mértéke:
A kárenyhítést egy összegben vagy havi járadékként kell fizetni.
Egyösszegű kárenyhítésként az áldozat a bűncselekmény miatt bekövetkezett vagyoni kárának
teljes vagy részbeni megtérítését igényelheti. Az egyösszegű kárenyhítés mértéke:
a) az alapösszeg ötszörösét meg nem haladó kár 100 százaléka,
b) az alapösszeg ötszöröse és tízszerese közötti kár esetén az alapösszeg 5-szöröse, és az
alapösszeg ötszöröse feletti rész 75 százaléka,
c) az alapösszeg tízszeresét meghaladó kár esetén az alapösszeg 8,75-szöröse, és az alapösszeg
tízszerese feletti rész 50 százaléka, de legfeljebb az alapösszeg tizenötszöröse.
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kárenyhítésként a rendszeres jövedelmében bekövetkezett csökkenés részbeni enyhítését
igényelheti. A járadék havi mértéke:
a) az igazolt jövedelemcsökkenés 75 százaléka, ha az áldozat 18 év alatti személy vagy mások
gondozására szorul,
b) az igazolt jövedelemcsökkenés 50 százaléka, ha az áldozat mások gondozására nem szorul.
A járadék legmagasabb összege havonta az alapösszeggel egyezik meg. A járadék legfeljebb
három évig adható.
A járadék folyósítását meg kell szüntetni, ha
a) a bűncselekményre tekintettel az áldozat rendszeres szociális vagy nyugdíj-biztosítási ellátásra
való jogosultságát megállapították, és az ellátás folyósítását megkezdték,
b) jogerős bírósági határozat az áldozat részére kártérítésként járadékot állapított meg, és annak
folyósítását megkezdték,
c) a biztosító az áldozat részére járadék folyósítását kezdi meg,
d) az áldozat keresőképtelensége megszűnik,
e) az áldozat a kötelezően előírt orvosi, szakértői vizsgálatról igazolatlanul távol maradt.”
Így az áldozat részére adható egyösszegű állami kárenyhítés 2018-ban maximum 1.697.460,- Ft.
Az állami kárenyhítés ügymenete röviden:
Az áldozat a kárenyhítés iránti kérelmét a bűncselekmény elkövetésétől, az elháríthatatlan akadály
megszűnésétől, valamint a bűncselekmény ismerté válásától számított 3 hónapon belül (szubjektív
határidő), de max. 5 éven belül (objektív határidő) bármely járási hivatalban (támogató hatóság) az
erre rendszeresített nyomtatványon benyújthatja. A járási áldozatsegítő szakügyintéző – ha
szükséges – segít a kérelem nyomtatvány kitöltésében, valamint a kérelem meglapozottságát
szolgáló iratok (pl.: jövedelemigazolások, orvosi papírok, rendőrségi igazolás) beszerzésében. Ezt
követően továbbítja a kérelmet a kormányhivatalhoz (döntő hatóság). A döntő hatóság a beérkező

kérelmet megvizsgálja, szükség esetén a hiánypótlás felől intézkedik, vagy hiánytalan kérelem
esetén dönt a kárenyhítés megállapításáról vagy annak elutasításáról. A döntés ellen
fellebbezésnek van helye az igazságügyi miniszterhez. A megállapított támogatási összeget az
Igazságügyi Minisztérium fizeti ki az áldozatnak a „Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése”
elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatból.

Az Emberi Erőforrások

Minisztériuma Család-

és

Ifjúságügyért

Felelős

Államtitkársága

megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény, valamint a hazai bölcsődefejlesztési programról szóló 1164/2018. (III. 27.) Korm. határozat
5. pontjában foglaltak alapján nyílt pályázatot hirdetett családi bölcsődei férőhelyek kialakításának
és fejlesztésének támogatására.
A pályázat célja a szolgáltatáshiányos településeken élő kisgyermekes családok számára
elérhetővé tenni a gyermekek napközbeni ellátásához való hozzáférés lehetőségét új családi
bölcsődei

szolgáltatások

létrehozásával,

valamint

a

meglévő

szolgáltatások

további

új

férőhelyeinek fejlesztésével a felmerülő igényeknek, szükségleteknek megfelelően. A pályázat
további célja a kisgyermekes anyák munkába állásának elősegítése egy olyan rugalmas,
többlépcsős, többszereplős rendszer biztosításával, amely az intézményes kereteken túlmenően
családias, kis létszámú, akár magánlakásban vagy munkahelyeken kialakított gyermekfelügyeleti
formában képes a felmerülő igényekre reagálva ellátást, napközbeni gyermekfelügyeletet
biztosítani.
A támogatás maximális mértéke 800 000 forint/férőhely.
A pályázaton egy családi bölcsődei szolgáltatás létrehozására legfeljebb 5 600 000 Ft vissza nem
térítendő támogatás igényelhető.
A pályázatok benyújtási határideje: 2019. január 31.
Az eredményhirdetés várható időpontja: 2019. április eleje.
A pályázati felhívás és a pályázati útmutató letölthető a
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/csaladi_bolcsodei_es_munkahelyi_bolcsodei_ferohelyek_kialaki
tasanak_es_fejlesztesenek_tamogatasa/ honlapról.

A kormányhivatal a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletével kapcsolatos feladatait
ellenőrzési munkaterv szerint látja el, melynek alapján a Törvényességi Felügyeleti Osztály által
vizsgálandó volt a helyi önkormányzatok részéről a Nemzeti Jogszabálytár Törvényességi
Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás Moduljának használata, az általuk megalkotott önkormányzati
rendeletek és a képviselő-testületi jegyzőkönyvek határidőben történő felterjesztése, továbbá az
elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó kötelezettségek betartása.
A fentiekben meghatározott feladatok teljesítését a kormányhivatal 2017. január 1. napjától 2018.
június 30. napjáig terjedő időszakra vonatkozóan maradéktalanul elvégezte.
A képviselő-testületek és szerveik részéről a vizsgált időszakban felterjesztett több mint 6100 db
jegyzőkönyv 26%-át küldték meg a kormányhivatal részére az ülést követő 15 napon belül.
További 12%-a a jegyzőkönyveknek az ülést követő 15-30 napon belül érkezett meg a
kormányhivatalhoz, míg a 30 napon túli felterjesztés a jegyzőkönyvek 62%-nál fordult elő.
A jegyzőkönyvek késedelmes felterjesztése nehezíti a törvényességi felügyeleti munka elvégzését,
ezért a kormányhivatal folyamatosan kiemelt figyelmet fordít a jegyzőkönyv felterjesztési
gyakorlatra, melynek nyomán – az ellenőrzési munkaterv teljesítésétől függetlenül – 2017. évben
52 db, míg 2018. első félévében 23 db törvényességi felhívás kibocsátása során éltünk jelzéssel a
tárgykörben. A jegyzőkönyvek hiányos, illetve késedelmes felterjesztése miatt 2017. évben további
7 esetben, 2018. évben 9 esetben szabott ki a kormányhivatal törvényességi felügyeleti bírságot.
Az ellenőrzési munkaterv végrehajtása során a kormányhivatal kiemelt figyelmet fordított a
rendeleteknek az Önkormányzati Rendelettárban történő egységes szerkezetű publikálására,
vizsgálva hogy azt a kihirdetést követő 3 munkanapon belül teljesítették-e.
A felterjesztett jegyzőkönyvek alapján a vizsgált időszakban több mint 2000 db önkormányzati
rendelet elfogadása volt megállapítható, melyek 89%-át a Nemzeti Jogszabálytár Önkormányzati
Rendelettár almoduljában is publikálták. A publikálási gyakorlatot vizsgálva az önkormányzati
rendeletek 56%-át publikálták határidőben, a kihirdetést követő 3 munkanapon belül. A
felterjesztett jegyzőkönyvek alapján, a vizsgált időszakban elfogadott önkormányzati rendeletek
11%-a esetében mulasztották el a publikálást.
Típushibaként jelentkezett a módosító rendeletek esetében, hogy azok önálló rendeletként történő
publikálása elmaradt, túlnyomórészt az alaprendeletek módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalását végzik csak el a jegyzők.
Az ellenőrzési munkaterv végrehajtása kapcsán összesen 22 db törvényességi felhívást bocsátott
ki a kormányhivatal, melyeknek a jegyzőkönyvek hiányos, illetve késedelmes felterjesztése, illetve
az önkormányzati rendeletek hiányos, illetve késedelmes publikálása volt a tárgya. A törvényességi
felügyeleti eljárást a kormányhivatal 5 esetben már lezárta.

A törvényességi felhívás alkalmazását megelőzően a referensek telefonos úton élnek jelzéssel
jegyzőik felé, amennyiben valamely önkormányzati rendelet publikálásának hiányát észlelik, az
egységes joggyakorlat kialakítása érdekében.
Az ellenőrzési munkaterv végrehajtása során vizsgáltuk továbbá, hogy a törvényességi felügyeleti
eljárás során az írásbeli kapcsolattartás miként valósul meg a kormányhivatal és az
önkormányzatok

között.
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Kapcsolattartás moduljának rendeltetésszerű használatát érintő típushibák az alábbiak szerint
foglalhatóak össze.
Előfordul, hogy a jegyzőkönyvek egyes esetekben rossz feladó által kerülnek feltöltésre, pl. a
közös önkormányzati hivatali kód alatt töltik fel a nemzetiségi önkormányzathoz tartozó
jegyzőkönyvet.
Nem tartalmaz csatolmányt az üzenet, vagy annak mellékletét nem lehet megnyitni. Több esetben
előfordul, hogy az ügy téves ügytípussal kerül a rendszerben rögzítésre (pl. a jegyzőkönyvfelterjesztés szakmai segítségkérésként).
Jegyzőkönyvek megküldése esetén gyakran egy nyilvántartási szám alatt kerül feltöltésre a
nyilvános és a zárt ülés, valamint a közmeghallgatás jegyzőkönyve. Továbbá egy ügymeneten
belül több üzenethez csatoltan küldik meg a jegyzőkönyvet, azok mellékleteit.
Előfordul, hogy az ugyanazon törvényességi felügyeleti eljáráshoz kapcsolódó dokumentum
(törvényességi felhívás, határidő hosszabbítás iránti kérelem, törvényességi felhívásra adott
válasz) nem egy üzenet alatt kerül feltöltésre.
A kormányhivatal az elektronikus kapcsolattartás jogszabályi előírások szerinti megvalósulása,
illetve a Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás modul használatát érintő típushibák
orvoslása érdekében szakmai segédanyagot készített és juttatott el valamennyi jegyző részére.
Kértük, a jövőben fordítsanak kiemelt figyelmet az alábbiakra.
A Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás modulban történő üzenetküldést megelőzően
a címzettet és a feladót minden esetben ellenőrizni szükséges. A feltöltött dokumentumok a
megfelelő ügytípus szerint jelölendőek. A jegyzőkönyvek megküldése során figyeljenek arra, hogy
a feltöltött valamennyi dokumentum aláírt, bélyegzővel ellátott, szkennelt formátumú legyen. Az
üzenet küldését megelőzően ellenőrizendő, hogy a melléklet saját példánya megnyitható-e, az
valóban csatolásra került-e az üzenethez. A nyilvános, illetve a zárt ülés, valamint a
közmeghallgatás jegyzőkönyvét külön üzenetként – eltérő nyilvántartási szám alatt – kell feltölteni.
Szükséges továbbá, hogy az ugyanazon törvényességi felügyeleti eljáráshoz kapcsolódó
valamennyi

dokumentum

(törvényességi

felhívás,

határidő

hosszabbítás

iránti

kérelem,

törvényességi felhívásra adott válasz) egy üzenet (nyilvántartási szám) alatt legyen feltöltve.
Felhívtuk továbbá a figyelmet arra is, hogy a Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni
valamennyi önkormányzati rendelet kihirdetett szövegét, így az alaprendeletet, a módosító
rendeletet és a módosítások nyomán az egységes szerkezetű szöveget is.

KÖFOP-2.1.3-VEKOP-15-2016-00002
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képzések:

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 ez által növelik az
ügyintézés minőségét, az ügyfelek elégedettségét.
Ennek elérése érdekében a kormányablak ügyintézők körében egy komplex képzési program
került kidolgozásra melyben hallgatóknak a tanúsítvány megszerzéséhez e-learning és blended
learning típusú képzéseken szükséges részt venniük, majd a tanultakból vizsgát tenniük.
A képzés 26 napból áll, melyből 22 napot a Tolna Megyei Kormányhivatal által kijelölt és a
Miniszterelnökség illetve a Veszprém Megyei Kormányhivatal által jóváhagyott munkatársak
oktatnak. A képzési napok minden héten hétfőn és kedden 8:30-16:30-ig tartanak. A 22 jelenléti
oktatási napon kívül, négy jelenléti tréning napot is kötelezővé tesz a képzés.
A kormányablak ügyintéző képzés 2018. május 7-én immáron ötödik alkalommal került
megszervezésre a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére. Az eddigi négy ütemben a Tolna
Megyei Kormányhivatal részéről összesen 39 kormányablak ügyintéző munkatárs tett sikeres
vizsgát. Jelenleg 6 résztvevővel zajlik a képzés, mely 2018. novemberében vizsgával zárul majd.
eSzemélyihez kapcsolódó képzés
A 2016-ban bevezetett, tároló elemmel rendelkező új személyazonosító igazolvány (a
továbbiakban eSzemélyi) elmúlt két évben történt fejlesztéseihez kapcsolódóan az okmányirodai
és kormányablak ügyfélszolgálatok ügyintézőinek munkáját is érintő számos jogszabályi változás
lépett életbe. A szükséges tudásanyag átadásának, valamint az eSzemélyihez kapcsolódó
szolgáltatások népszerűsítésének kiemelt kormányzati szándéka lévén, a Belügyminisztérium egy
vizsgamodult is tartalmazó e-learning tananyagra épülő képzést állított össze. A képzés Nemzeti
Közszolgálati Egyetem általi akkreditálása révén kreditpontjai a közszolgálati továbbképzési
rendszerben is elszámolhatóvá válnak. Az e-learning tananyag elméleti és gyakorlati részből áll. A
tananyaghoz kapcsolódó vizsga két modulból,
elméleti illetve gyakorlati részfeladatsorból épül fel.
A képzéshez tartozó elméleti anyag 2018. október
1-től vált elérhetővé a felhasználók számára, a
vizsga teljesítésére 2018. október 15-31. között nyílt
lehetőség.

A RAPEX (Rapid Exchange of Information - Közösségi Gyors Tájékoztatási Rendszer) a nem
élelmiszer jellegű veszélyes termékek európai riasztási rendszere. Jelenleg harmincegy ország
vesz részt a munkájában, az Európai Unió valamennyi tagállama valamint Izland, Liechtenstein és
Norvégia. A rendszer gyors információcserét biztosít a tagállamok és az Európai Bizottság között.
Amennyiben egy tagállam hatóságai egy terméket veszélyesnek találnak, az bekerül a rendszerbe,
és így az egész unióban megtehetőek a szükséges lépések, amelyek a legtöbbször a termék
forgalmazásának betiltását, az eladott termékek visszahívását, vagy behozatalának megtagadását
jelentik.
Az NFH (Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság) Magyarország uniós csatlakozása, 2004. május 1.
óta látja el nemzeti kapcsolattartóként a RAPEX rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokat.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Fogyasztóvédelmi Piacfelügyeleti Főosztály a
riasztásról értesíti a Nemzeti Népegészségügyi Központot, aki továbbítja a riasztást a
kormányhivatalok felé.
Az idei évben magas számban érkeztek RAPEX riasztások. A termékek származási helye legtöbb
esetben Kína, szállításának célországai azonban ismeretlenek. Mindeddig 172 db riasztás
érkezett, melyből 89 db riasztás műanyag babákra vonatkozott.
A gyerekjátékok a legtöbb esetben úgynevezett ftalátokat (DEHP, DINP) tartalmaznak határérték
feletti mennyiségben.
A ftalátok szerves vegyületek, melyek nem képeznek erős kémiai kötéseket és lassú, de hosszú
ideig tartó párolgással szabadulnak fel a különböző termékekből. A PVC lágyítására használják
ezeket az anyagokat, hogy rugalmasak legyenek a termékek. Padlóban, lambériában, műanyag
burkolatokban és egyéb műanyag cikkekben is előfordulnak. A ftalátokkal lágyított PVC-t
rendszeresen használják az egészségügyben (oxigénmaszkok, katéterek, vértasakok), és többek
között gyermekjátékok készítéséhez is. A ftalátok megtalálhatók élelmiszerekben, flakonokban,
ruhákban és műszaki cikkekben egyaránt, a számítógép műanyag részeitől kezdve a
telefonkábelen át a kábelszigetelésekig, valamint csövek, autóalkatrészek, adalékanyagok,
festékek, lőszerek és szerszámok műanyag részeiben is. A nehezen lebomló ftalátok a
legelterjedtebb szennyező anyagok, gyakorlatilag minden ember vérében, a hazai élővizekben és a
házi porban is kimutathatunk ftalátszennyezést. A szervezetbe elsősorban élelmiszerrel – a
csomagolóanyagokról –, valamint porral belélegezve kerülhetnek.
A ftalátok használatát az Európai Unióban a szaporodási képességet, ill. a gyermek fejlődését
károsító hatásaik miatt korlátozzák. Egyes ftalátok a hormonrendszerbe avatkozva korai pubertást
okoznak, károsítják a férfiak szaporodási képességét és csökkentik a serdülő hímneműek

tesztoszteronszintjét, ami alacsony spermaszámhoz vezet, ezért összefüggésbe hozhatók a férfiak
termékenységi problémáival. A ftalátok át tudnak jutni a placentán, és a gyermeket már az
anyaméhben is károsíthatják.
Tolna megyében a járási hivatalok népegészségügyi osztályainak munkatársai a folyamatosan
végzett ellenőrzéseik során a riasztásokban szereplő termékek hazai jelenlétének vizsgálatát is
elvégzik. Ezidáig összesen 74 egységben több száz árucikk ellenőrzését végezték el, melyből 3
esetben

találtak

a

riasztási

dokumentumoknak

megfelelő

termékeket.

A

kereskedelmi

egységekben rendelkezésre álló készletet az ellenőrzés alkalmával zárolták, annak forgalmazását
határozattal megtiltották.

A humán papillómavírus, röviden a HPV, méhnyakrákot, és egyéb bőrdaganatokat vagy jóindulatú
hámelváltozásokat okozó, elsősorban szexuális úton terjedő vírus. A HPV-nek több mint 130 ismert
típusa van. A HPV elleni védőoltás a legveszélyesebb típusok ellen nyújt védelmet. A vakcinák a
szexuálisan még nem aktív korosztályban a leghatékonyabbak, azonban későbbi életkorban is
alkalmazhatók, hátránnyal vagy kockázattal nem jár.
A HPV elleni védőoltást a 2014/2015-ös tanévtől kezdődően iskolai kampányoltás keretében az
általános iskola VII. osztályába (7. évfolyamába) járó, 12. életévüket betöltött leányok számára a
szülők/gondviselők térítésmentesen igényelhetik.
Az elmúlt négy tanévben az oltást igénylők száma és aránya alig változott, az évente 45-46 ezer
jogosult leány háromnegyede részesült védelemben a méhnyakrákot okozó HPV ellen.
Az előző években térítésmentesen igényelhetett Cervarix elnevezésű oltóanyag a Humán
papilloma vírus 2 törzs ellen, az újonnan bevezetett GARDASIL 9 oltóanyag már 9 típus ellen nyújt
védelmet (6-os, 11-es, 16-os, 18-as, 31-es, 33-as, 45-ös, 52-es, 58-as).
A Cervarix oltóanyag esetében két részoltásra volt szükség a megfelelő védelem kialakítása
érdekében. A Gardasil 9 vakcinával történő immunizálás oltási sémája 3 részoltásból tevődik
össze.
Tolna megyében a 2017/2018-as tanévben 987 fő lány tanuló volt jogosult, ebből 796-an
részesültek védőoltásban, a HPV elleni átoltottság mértéke megyénkben 80,6%. Az átoltottság a
Dombóvári Járási Hivatal illetékességi területén a legmagasabb, a paksi járásban pedig a
legalacsonyabb. (I. táblázat)

I. táblázat: Tolna megye HPV átoltottság – 2017/2018-as kampány
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A HPV oltások bevezetését követően az oltást igénylők száma évről-évre változott, akár 9%-os
visszaesés is tapasztalható volt. (1. ábra)
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2014/2015
2015/2016
2016/2017

120%

2017/2018

97%
100%

86%

87%
84%83%

80%

84%
79%78%

89%
83%
86%
81%

90%
85%82%81%

Szekszárdi Járási
Hivatal

Tolna megye

60%
40%
20%
0%
Dombóvári Járási
Hivatal

Paksi Járási Hivatal

1ábra: HPV kampányoltások eredményessége
A 2018/2019-es tanév kezdetekor az iskolákon keresztül az érintett korosztály szülei tájékoztatást
kaptak a lehetőségről, a megváltozott oltóanyagról, és formanyomtatványok kitöltésével
nyilatkoztak arról, hogy kérik-e lány gyermekük számára a HPV elleni vakcinát.
Az elsődleges összesítések alapján megállapítható, hogy az elmúlt évek csökkenő tendenciáját
követően nőtt az oltást igénylők aránya.
Célunk a teljes oltási sorozat sikeres befejezése és a jövőre nézve az átoltottság mértékének
további növelése, ezzel a méhnyakrák kialakulásának megelőzése.

Sikeresen zárult a Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási
Főosztályának első megjelenése a Szekszárdi Szüreti Napokon. A főosztály elsődleges célja a
kitelepüléssel az volt, hogy minél több fórumon lehetőséget biztosítson az állampolgároknak arra,
hogy megismerjék a munkaügyi szervezet tevékenységét.
Közel 500 látogató kereste fel a faházat, ahol főként a képzési lehetőségekről, az igénybe vehető
támogatásokról, az uniós munkaerőpiaci programokról, az EURES hálózatról tájékozódhattak,
továbbá a munkatársak álláskeresési tanácsokkal is ellátták őket. Legtöbben az induló tanfolyamok
és az álláslehetőségek után érdeklődtek.
Nagy népszerűségnek örvendett a nyereményjáték is, mely során egy, a munkaügyi szervezet
feladataihoz kapcsolódó teszt helyes kitöltése után ajándékot kaptak a válaszadók.

A Tolna Megyei Kormányhivatal 2018. június 29-én pályázatot hirdetett álláskeresők vállalkozóvá
válásának támogatására, melynek beadási határideje 2018. szeptember 07. napja volt. A
támogatás célja az álláskeresők, illetve rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban
részesülő személyek vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás,
illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzése volt beruházási célú támogatással.
Az álláskeresők a vállalkozásuk indításához 2 millió forint vissza nem térítendő tőkejuttatásos
támogatást és legfeljebb 6 hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig
terjedő vissza nem térítendő támogatásra pályázhattak. Ehhez rendelkezniük kellett a vállalkozás
pénzügyi és piaci megalapozottságát bemutató, alátámasztó legalább 3 éves üzleti tervvel,
továbbá vállalniuk kell önmaguk foglalkoztatását a hatósági szerződés aláírásától számított
legalább 3 évig.
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Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályához.
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foglalkoztatási alaprészéből rendelkezésre álló forrásból végül 6 álláskereső vállalkozásának
elindítását tudjuk segíteni 9.954.800,-Ft vissza nem térítendő támogatás nyújtásával. A további 2
beadott pályázat közül 1 pályázó még a döntés előtt visszavonta az igényét a támogatásra, 1
pályázatot pedig elutasításra javasolt a Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és
Foglalkoztatási Főosztálya, mert nem találta biztosítottnak a vállalkozás fennmaradását az
elkövetkező 3 évben.
A pályázók közül 7 a Bonyhádi és 1 a Szekszárdi járás területén szeretné elindítani a
tevékenységét. A pályázók zöldterület kezeléssel, lakások, épületek, gépjárművek dekorálásával,
kéz- és lábápolással, műköröm építéssel, irodai kisegítő adminisztrációs szolgáltatás nyújtásával,
sport- és rekreációs szolgáltatással, táplálkozási tanácsadással fognak foglalkozni.

2018. nyár folyamán a Tolna Megyei Kormányhivatalt megkereste a Protheus Holding Zrt., hogy
álláskeresők részére szervezzen elektromos autóbuszsofőr képzést. Paks Város Önkormányzata a
Protheus Holding Zrt. együttműködésével ugyanis a városi e-mobilitás program keretében 10 db
elektromos busz beszerzését és forgalomba helyezését tervezi. Az elektromos buszhálózat
működtetésének ellátásához 35-40 fő speciálisan képzett buszsofőrre van szükségük.
A Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztálya egyeztetett a
felekkel és felvállalta a képzés előkészítését és lebonyolítását. Ez alapján a „C”+”D” kategóriás
elektromos járművezető + GKI (elektromos autóbuszvezető alapképzés) képzés uniós, GINOPforrásból fog megvalósulni. A képzés célcsoportja a Pakson és környékén élő álláskeresők, akik
számára a képzés teljes mértékben ingyenes, vagyis a tanfolyami költséget a kormányhivatal
100%-ban támogatja. A képzésen részt vevők utazási költségtérítésben is részesülnek. E
támogatások abban az esetben valósulhatnak meg, ha az álláskereső megfelel az uniós program
bevonási, valamint a képzés bemeneti feltételeinek:


elvégzett 8. osztály;



betöltött 21. életév;



„B” kategóriás jogosítvány;



II. csoportú orvosi alkalmasság;



PAV II (a sikeres felvételi eljárást követően).

A tanfolyamon való részvétel további feltétele a felvételi eljáráson történő sikeres részvétel, amely
egy teszt kitöltéséből és egy felvételi elbeszélgetésből áll. Ezután szükséges a pályaalkalmassági
vizsga második kategóriájának megszerzése.
A tanfolyam kimenete: „C”+”D” kategóriás elektromos járművezető + GKI (elektromos
autóbuszvezető). Az együttműködő felek előzetesen szerződést kötöttek a TIR-Suli Autósiskola
Kft.-vel a képzés lebonyolítására, ez alapján a kormányhivatal egyedi elbírálás alapján egy
meghívásos ajánlattételi felkérést küldött a képzőnek a pályázat benyújtására.
A képzés szekszárdi helyszínen, várhatóan 2018. év végi kezdéssel indul, már 10 fő jelentkezése
esetén is. A további jelentkezők fokozatosan kapcsolódhatnak be az oktatásba. A képzés hossza
várhatóan 8-9 hónap lesz, így 2019-ben munkába állhatnak az első elektromos buszsofőrök
Pakson.
A képzéssel kapcsolatban információért az érdeklődők forduljanak bizalommal a TMKH Paksi
Járási Hivatalának Foglalkoztatási Osztályához.

A Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztálya huszadik
alkalommal rendezte meg a Jövőd záloga Pályaválasztási Kiállítások névre hallgató
rendezvénysorozatát. Ennek keretében ismét lehetőséget teremtett az általános és középiskolás
tanulók és szüleik számára, hogy megismerkedjenek a megye iskoláival, a képzésekkel, szakmaés pályaválasztással, és tájékozódjanak az aktuális továbbtanulási lehetőségekről.
A megye szinte valamennyi járási székhelyén is megrendezésre került valamilyen, a
pályaválasztáshoz kötődő program október és november folyamán.
Október 4-én Szekszárdon került megrendezésre az Agrárképzések Napja, melynek az AM
Dunántúli

Agrárszakképző

Központ

Csapó

Dániel

Mezőgazdasági

Szakgimnázium,

Szakközépiskola és Kollégium adott otthont. Simonné Szerdai Zsuzsanna főigazgató asszony
megnyitóját követően a Lavina Kereskedelmi, Vendéglátó és Élelmiszeripari Kft., az MCS Mohácsi
Vágóhíd Zrt., a Tolnatej Zrt. és a Syngenta Kft. képviselője tartott előadást az érdeklődő diákoknak
és kísérőiknek. Ezt követően a látogatók különböző programokon ismerkedhettek meg az iskola
profiljával: kiállítást és kóstolót tartottak saját készítésű péksüteményeikből, őshonos állatokat
ismertettek meg a tangazdaságban, bemutatták az iskola húsüzemét és tankonyháját; illetve
felismerési verseny, gépkiállítás, traktorozás és önvédelmi bemutató is színesítette a programot. A
rendezvényen - kellemes időjárás mellett - 10 iskolából 229 diák vett részt.
Pakson október 9-10-én tartotta meg a Tolna Megyei Kormányhivatal Paksi Járási Hivatalának
Foglalkoztatási Osztálya a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködésben a
„Szakmatúra” elnevezésű rendezvényt. A program célja a pályaválasztás előtt álló, a Paksi járás
területén tanuló 7-8. és 11-12. osztályos tanulók megismertetése volt a hiány- és egyéb, népszerű
szakmákkal/hivatásokkal.

12

munkáltatóhoz

látogathattak

el

a

tanulók

szervezetten,

autóbuszokkal. Nagy népszerűségnek örvendett a katonai hivatás, melyet a Magyar Honvédség
Tolna Megyei Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Irodájának előadása népszerűsített.
Bonyhádon október 12-én a Széchenyi István Általános Iskola adott helyet a rendezvénynek. 21
kiállító várta az érdeklődőket. A Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és
Foglalkoztatási Főosztálya, valamint a Bonyhádi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának
munkatársai

sok

segítséget

nyújtottak

a

diákoknak

képességeik

és

pályairányultságuk

felismerésében, megkönnyítve középiskola- és pályaválasztási döntéseiket.
Dombóváron október 18-án, a Szekszárdi SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskolája és
Kollégiumában tartottak Pályaválasztási Vásárt. A dombóvári és környékbeli általános iskolák 8.
osztályos tanulóit várták ezen a napon, egy-egy standon bemutatkoztak az iskolában megtalálható
képzések (kőműves, női szabó, cukrász, asztalos, villanyszerelő, pék, szakács, pincér, fodrász,
ápoló), ahol kisebb feladatok vártak a diákokra, melyeket teljesítve ajándéksorsoláson vehettek

részt. A kiállítók között szerepelt még a Szekszárdi Szakképzési Centrum Felnőttképzési csoportja,
a
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a

Tolna

Megyei

Kormányhivatal

Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztálya, a Dombóvári Járási Hivatal Foglalkoztatási
Osztálya és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Tolna Megyei Szervezete.
Október hónapban került sor az Árnyékprogram elnevezésű programelemre is két iskola
bevonásával, a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködésben. A diákok
előzetes felkészítés után egy napot a kiválasztott szakmát gyakorló szakember mellett tölthettek.
Ezt követte az értékelés, mikor elmondhatták tapasztalataikat.
A Pályaválasztási Kiállítások központi, szekszárdi rendezvényeinek a Babits Mihály Kulturális
Központ adott otthont. 2018. november 20-án a Nagy Szakmaválasztó nappal kezdődött a
rendezvénysorozat. Ezen a napon a Szekszárdi Szakképzési Centrum szervezésében a
felnőttképzési és felnőttoktatási lehetőségeket ismerhették meg az érdeklődők, valamint saját
standon mutatkozott be a Szekszárdi Ipartestület, a JAKO Kft., az Elektrolit Kft., az Újra Dolgozni
Tolnában Egyesület, az Egészségügyi Szakdolgozói Kamara és a Tolna Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara.

November 21-én az érettségi utáni képzések napjával folytatódott a kiállítás. Ezen a napon 39
kiállító fogadta a Tolna megyei és a szomszédos megyékből érkező középiskolásokat. A kiállítók
között szerepelt 14 egyetem, megyénk érettségi utáni képzést is folytató szakképző intézményei,
illetve egyéb partnerek, akiknek a szolgáltatásait, információit a fiatalok jól hasznosíthatják. Az
érdeklődőket dr. Lehőcz Regina, a Tolna Megyei Kormányhivatal főigazgatója és Ács Rezső,
Szekszárd polgármestere köszöntötte. A programon közel 900 látogató vett részt a Babits Mihály
Kulturális Központban.

A középiskolák kiállítására 2018. november 22. és 24. között került sor, ezeken a napokon
ismerhették meg a végzős általános iskolások, szüleik és tanáraik megyénk középiskoláinak
továbbtanulási kínálatát, a választható szakirányokat, szakmaszerzési lehetőségeket, valamint
találkozhatnak a kiállító iskolák képviselőivel, diákjaival. November 22-én a megjelent diákokat és
kísérőiket Szabó István, a Honvédelmi Minisztérium államtitkára és dr. Horváth Kálmán, a Tolna
Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja köszöntötte.

A rendezvényteremben 39 standon 156 kiállító várta az érdeklődőket, míg a Kulturális Központ
előtti téren felállított „Szakmák Utcája” sátorban különböző szakmákkal (pék, mezőgazdasági
szakmák, autószerelés, diagnosztika, asztalos, kőműves, egészségügy, lézerberendezés,
hegesztő szimulátor) ismerkedhettek meg testközelben a diákok, miközben a Szekszárdi
Szakképzési Centrum Vendéglátó Szakképző Iskolájának tanulói által készített finom falatokat is
megkóstolhatták.
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a

kormányablakokban történő ügyintézést szakemberek segítségével.
November 22-én délután Kövesi Ágota, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
alprojektvezetője tartott rendhagyó szülői értekezletet az iskolarendszerről, a pályaválasztás
folyamatáról.
Idén először próbálhatták ki a diákok a pályaorientációs sziget nyújtotta lehetőségeket, ahol
szakmai érdeklődést vizsgáló kérdőívekkel, ön- és pályaismereti kérdőívekkel, valamint az

önismeret fejlesztéséhez, a pályaválasztáshoz és a munkavállaláshoz kapcsolódó hasznos
tanácsokkal várták őket a szakemberek.
Ebben az évben is megjelentek olyan - nem oktatási - intézmények a rendezvényen, akik
tevékenységüket, hasznos gyakorlati ismereteket, szolgáltatásaikat mutatták be a fiataloknak.
Jelen lesz a Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat, a Meló-Diák, a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal, az Országos Mentőszolgálat, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a
Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatalának Kormányablaka és Okmányirodája,
a Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat és a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság.

A Jövőd Záloga Pályaválasztási Kiállítások rendezvényein megyeszerte közel 4000 látogató vett
részt.

A Tolna Megyei Kormányhivatal 2018. július 26-án pályázatot hirdetett a mikro- és
kisvállalkozások számára munkahelyteremtő beruházások támogatására. A pályázat célja a Tolna
megyei mikro- és kisvállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci
pozíciójuk

megerősítésének,

versenyképességük

növelésének,

valamint

új

munkahelyek

létrehozását eredményező beruházásoknak a támogatása volt. A beruházás keretében a

vállalkozások új gépek, eszközök, egyéb berendezések beszerzésére pályázhattak, amely
megvalósításával legalább 1, maximum 5 fő álláskereső teljes munkaidőben történő
foglalkoztatására nyerhettek el támogatást.
A

pályázóknak

vállalniuk

kellett,

hogy

a

beruházással

létrehozott

kapacitásokat,

szolgáltatásokat az eredeti foglalkoztatási célnak megfelelően a beruházás befejezésétől (üzembe
helyezés időpontjától) számított 3 évig folyamatosan fenntartják és működtetik, illetve a
támogatással felvett munkavállalókat legalább 2 éven keresztül folyamatosan foglalkoztatják.
A pályázat benyújtásának határideje 2018. szeptember 14. napja volt.
A Nemzeti Foglalkoztatási Alap decentralizált alaprészéből rendelkezésre álló keretösszegből 16
pályázat támogatása valósulhat meg. A nyertes munkáltatók közül 2 a Bonyhádi, 9 a Szekszárdi,
2 a Dombóvári, 2 a Paksi és 1 a Tamási járásban valósítja meg a fejlesztést. A támogatott 16
vállalkozás közül 9 a szolgáltató, 4 az építőipar, 2 a termelő és 1 pedig a kereskedelmi ágazatban
működik, közülük kettő kedvezményezett kistérségben valósítja meg az elképzeléseit. A beruházás
megvalósulását követően 40 fő regisztrált álláskereső elhelyezkedésére nyílik lehetőség a
járási hivatalok közvetítésével, emellett a támogatással 82 fő munkahelymegőrzését is segítjük,
mivel a pályázók vállalták, hogy a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapban már meglévő
átlagos statisztikai létszámukat további két évig megőrzik.
A beruházások keretében többek között építőipari és villanyszerelési gép, informatikai eszközök,
szerelő-, tesztelő-mérő asztal, hőcserélő gépek, lemezhajlító, raklaptároló állványrendszer,
lapszabászgép, étterem üzemeltetéséhez szükséges eszközök és targoncák kerülnek majd
beszerzésre. A nyertes munkáltatóknak legkésőbb 2018. november 30. napjáig kell a pályázatban
vállalt beruházásokat megvalósítaniuk.

2018. év második félévében a Pénzügyminisztérium 6 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 szerezhettek be, a
támogatási összeget ingatlanvásárlásra vagy bérleti díjakra is fordíthatták. A munkahelyteremtő
támogatás regionális beruházási támogatás jogcímen vagy csekély összegű (de minimis)
támogatásként volt nyújtható, amelynek mértéke nem regisztrált álláskereső esetén új
munkahelyenként 1,5 millió forint lehet. Ezen felül a pályázók kiegészítő támogatásként

kiközvetített álláskereső foglalkoztatása esetén új munkahelyenként további 700 ezer,
amennyiben az elmúlt 12 hónap alatt kizárólag közfoglalkoztatási jogviszony keretében
foglalkoztatott álláskereső személy felvételét vállalják, új munkahelyenként további 1,5
millió, amennyiben pedig a beruházás befejezését követően 6. életévét be nem töltött
gyermekét saját háztartásában nevelő nő foglalkoztatását vállalják, új munkahelyenként
további 1,5 millió forint támogatást kapnak.
Az említett három kiegészítő támogatáson felül a pályázók, amennyiben kedvezményezett
járásban vagy településen hajtják végre a beruházást, akkor új munkahelyenként még
további 400 ezer forint támogatást kapnak.
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 kapcsán a vállalkozások gazdasági, pénzügyi és a térségben
betöltött munkaerőpiaci helyzetét vizsgálta a foglalkoztatási szerv, amely alapján a
Pénzügyminisztérium hozta meg a döntést.
Tolna megyében az NFA-2018-KKV munkahelyteremtő támogatásra összesen 11 pályázat
érkezett. A beérkezett 11 pályázatból 8 lett sikeres.
A 8 nyertes pályázatból 2 kedvezményezett járásban vagy településen valósítja meg a
beruházását.
A nyertes pályázatok összesen 153.100.000,-Ft támogatásban részesülnek. A nyertes
munkáltatók közül 2 a Bonyhádi, 2 a Dombóvári, 2 a Paksi és 2 a Szekszárdi járásban valósítja
meg a fejlesztést. Ennek eredményeként a vállalkozások 68 fő számára teremtenek
munkahelyet, melyek közül 65 fő a regisztrált álláskeresők köréből fog kikerülni, amelyből 6 fő
hatodik életévét be nem töltött gyermekét saját háztartásban nevelő nők közül kerül majd ki.
A nyertes vállalkozások közül 3 a szolgáltató és 4 a kereskedelmi és 1 az építőipari ágazathoz
tartozik.
A sikeres pályázók 62,5%-a 2-5 fő, 25%-a 6-15 fő és 12,5%-a 15 főnél több munkavállaló felvételét
vállalta. A támogatás egyúttal 54 munkahely megőrzését is segíti Tolna megyében, mivel a
pályázók itt is vállalták, hogy a meglévő létszámukat megtartják további két évig.
A beruházások keretében többek között ingatlan vásárlásra, új, korszerű üzemek építésére és
egyéb sütőipari eszközök, kereskedelmi berendezések és nagy teljesítményű ipari gépek
vásárlására pályáztak. A nyertes munkáltatóknak legkésőbb 2019. október 31. napjáig kell a
pályázatban vállalt beruházásokat megvalósítaniuk.

A korábbi évek hagyományainak megfelelően ismét Tamási városa adott otthont a Tolna Megyei
Közfoglalkoztatási Kiállításnak és Konferenciának 2018. szeptember 6-án, immár ötödik
alkalommal. A vendégeket Dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott, Porga Ferenc Tamási város
polgármestere, valamint a Belügyminisztérium képviseletében Szulimán Zsolt osztályvezető
köszöntötte. Az idei évben 21 Tolna megyei közfoglalkoztató mutatta be a többnyire a
mezőgazdasági programelem keretében előállított különböző zöldség- és gyümölcspalettáját,
illetve az ezekből előállított termékeket. Kísérőprogramként szakmai konferencián vehettek részt
az érdeklődök, ahol többek között dr. Gonda Ádám, a Tolna Megyei Kormányhivatal
főosztályvezetője tartott tájékoztatást a Tolna megyében megvalósuló munkerőpiaci programokról.
Az idei kiállításnak is az volt az elsődleges célja, hogy bemutassa a közfoglalkoztatás értékteremtő
jellegét, megmutassa, milyen eredmények születtek a megyében a különböző közfoglalkoztatási
programokban. A kistérségi startmunka mintaprogramokban, a szociális földprogramban résztvevő
önkormányzatoknak,
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a

közfoglalkoztatási

programokra

szerveződött

szociális

szövetkezeteknek nyílt lehetősége az előállított termékeik bemutatására. A mezőgazdasági
programokban megtermelt zöldségek-gyümölcsök elsősorban a helyi közétkeztetésben kerülnek
felhasználásra, fogyasztásra. Több település a mezőgazdasági programjában megtermelt
zöldségek és gyümölcsök tartósítására alkalmas helyiséget alakított ki, ezzel is biztosítva a saját
konyha téli időszakban történő folyamatos ellátását. A helyi sajátosságokra épülő programokban
az önkormányzatok speciálisan a településre jellemző vagy annak szükségleteihez kapcsolódó
fejlesztéseket valósítanak meg. Akad példa közösségi terek felújítására, létrehozására is.
A programok kiteljesedése szükségessé tette a megtermelt alapanyagok széleskörű feldolgozását,
melynek

megvalósításához

kiváló

lehetőséget

teremtett

a

Belügyminisztérium

a

közfoglalkoztatásra épülő szociális szövetkezet alapításához nyújtott támogatása. Ezen speciális
szövetkezeti
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a
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gazdálkodásával hozzájáruljon a hátrányos helyzetű települések lakosságának felzárkóztatásához,
szociális és munkaerőpiaci helyzetének javításához.
A kiállítás látványos keretek között népszerűsíti az új típusú közfoglalkoztatási programok megújuló
elemeit a közfoglalkoztatásban dolgozók által előállított értékek, hasznos termékek bemutatásával.
Alkalmat teremt a településeknek arra, hogy más önkormányzat által már kipróbált, eredményesen
működő programokat ismerjenek meg, új ötleteket, jó gyakorlatokat gyűjtsenek, egyszersmind
elősegíti a közfoglalkoztatással kapcsolatos negatív előítéletek megszüntetését, rávilágítva a
közfoglalkoztatás egyéb, pozitív hozadékaira.
Idén negyedik alkalommal került megrendezésre – a korábbi évekhez hasonlóan - a
Belügyminisztérium szervezésében az Országos Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásár 2018.
szeptember 14-én és 15-én Budapesten, a Millenáris Park területén. Az ország különbözői részéről

érkezett

130

közfoglalkoztató

és

szociális

szövetkezet

65

standon

mutatta

be

a

közfoglalkoztatásban elért eredményeit, előállított termékeit.
A kiállítás expo jellegét erősítette, hogy valamennyi kiállítónál zöldségek, gyümölcsök széles
kínálata várta az érdeklődőket, amiket feldolgozott formában is (szendvics, sütemény) meg lehetett
kóstolni.
A rendezvényen interaktív szakmai (kosárfonás, varrás, hímzés, horgolás, játékkészítés,
kerámiakészítés), továbbá tűzoltó és rendőrségi bemutatókat is tartottak, közelebb hozva az
emberekhez a közfoglalkoztatást, bemutatva annak sokszínű tevékenységét. A gyermekeket népi
játszótér várta.
Tolna megyét Ozora és Udvari települések, továbbá a nagyszokolyi Szokolyi Sólyom Szociális
Szövetkezet és a gyulaji Hetedhét Határ Szociális Szövetkezet képviselte a kiállításon. Ozora és
Udvari a közfoglalkoztatási programokban megtermelt zöldségekkel, gyümölcsökkel, illetve az
azokból készült savanyúságokkal, lekvárokkal érkezett, míg a Szokolyi Sólyom Szociális
Szövetkezet a Belügyminisztérium támogatásából épült tésztaüzemben készült tészták széles
választékát, a Hetedhét Határ Szociális Szövetkezet pedig az általuk előállított szószokat,
lekvárokat, chutney-kat, valamint a „Jovánczai Hétpecsétes” márkanév alatt forgalmazott, saját
húsfeldolgozó üzemükben előállított füstöltárut kínálta. Lehetőség nyílt a Tolna megyei standokon
saját készítésű szörpök, lecsó és fánk kóstolására is.

Tolna megyei területén az idei évben megszaporodtak az építési bontási hulladékok nem
engedélyezett módon történő lerakása, terület feltöltésre illetve útépítésre való engedély nélküli
hasznosítása.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Hulladéktörvény) tárgyi hatálya
kiterjed – a Hulladéktörvényben foglaltak kivételekkel – minden hulladékra, így az építési-bontási
hulladékra, amelynek fogalmát a Hulladéktörvény az értelmező rendelkezései között határozza
meg:

épített

környezet

alakításáról

és

védelméről

szóló

törvény

szerinti

építési

tevékenységből származó hulladék.
Ezek összetétele általában betontörmelék, fahulladék, aszfalt törmelék, kitermelt föld, ásványi
eredetű építőanyag-hulladék, bontott cserép, tégla, feltört csempe és egyéb járólap hulladékok.
A közérdekű bejelentésekben, melyek környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságunkhoz
érkeztek, az építési bontási hulladékokat (inert hulladékok, a gyakorlatban közismert nevén
sitt) elhagyott területen, erdőkben, szurdikokban, szántóföldön borítottak le és halmozták fel akár
több tonnányi mennyiségben.
A hulladékkal borított ingatlanok tulajdonosai gyakran nem is tudnak az illegális lerakásról,
Hatóságunk tényállás tisztázó leveléből értesülnek róla.
A 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Hulladéktörvény) a hulladékról 32. § (1)
bekezdése kimondja, hogy a hulladékgazdálkodás költségeit - a szennyező fizet elvvel
összhangban - az eredeti hulladéktermelő, illetve a hulladék tényleges vagy korábbi birtokosa fizeti
meg. Ennek teljesítésére jogszabály (részben vagy egészben) a hulladékot eredményező termék
gyártóját, forgalmazóját is kötelezheti.
Továbbá a Hulladéktörvény kimondja, hogy, az ingatlanon ellenőrizetlen körülmények között
elhelyezett vagy elhagyott hulladék elszállításának és kezelésének kötelezettsége a hulladék
tulajdonosát vagy korábbi birtokosát terheli.
Ha a hulladék tulajdonosa vagy korábbi birtokosa a kötelezettségét önként nem teljesíti, vagy nem
állapítható meg a személye, illetve annak személye, aki a hulladéktól a jogszabály megsértésével
vált meg, akkor a hulladékbirtokosra vonatkozó szerinti kötelezettség azt az ingatlanhasználót
terheli, akinek az ingatlanán a hulladékot elhelyezték vagy elhagyták.
Az ingatlanhasználó, illetve a gazdálkodó szervezet vagy közszolgáltató mentesül a felelősség alól,
ha azt, aki a hulladékot az ingatlan területén vagy közterületen elhagyta vagy jogellenesen

elhelyezte, a környezetvédelmi hatóság előtt beazonosításra alkalmas módon megnevezi, és vele
szemben a jogellenesség tényét bizonyítja.
Az építési bontási hulladék (közismert nevén sitt) terület feltöltésre, út és járda alapba történő
beépítésre

hulladék

státusza

miatt

nem

lehetséges

a

jelenleg

hatályos

fent

említett

Hulladéktörvényben foglaltak miatt.
A hulladéknak úgynevezett hasznosítási eljáráson kell keresztül mennie hogy, elveszítse hulladék
jellegét. A hasznosítás: bármely kezelési művelet, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék
hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként
valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a
hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű
gazdaságban betölthesse.
Hasznosítási műveleten átesett anyag vagy tárgy a továbbiakban nem tekintendő hulladéknak a
következő feltételek együttes teljesülése esetén:
a) meghatározott célra rendeltetésszerűen, általános jelleggel használják,
b) rendelkezik piaccal vagy van rá kereslet,
c) megfelel a rendeltetésére vonatkozó műszaki követelményeknek és a rá vonatkozó
jogszabályi előírásoknak, szabványoknak, és
d) használata összességében nem eredményez a környezetre vagy az emberi egészségre káros
hatást.
A hulladékhasznosítást, esetünkben az építési bontási hulladék (sitt) hasznosítását csak
hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezet végezheti el.
Az építési bontási hulladék a hasznosítási művelet során törésen aprításon, fázisszétválasztáson
esik át. A hasznosítás céljából átvett, hasznosított anyagot minőségi ellenőrzésnek vetik alá, hogy
meghatározzák alkalmas-e alapanyagként történő felhasználása. A minősítést akkreditált
laboratórium végzi. Az építési-bontási hulladékokból előállított termékek minősítését a
felhasználási területtől függően végzik el vonatkozó szabványok szerint.
A

hasznosítási

és

minősítési

eljáráson

megfelelt

anyagok

építőipari

anyagként

felhasználhatók, így ezzel az eljárással válik a sitt újra felhasználhatóvá szabályosan terület
feltöltésre és útépítésre is.
A témával és egyéb hatáskörünkbe tartozó ügyekkel kapcsolatban a Tolna Megyei Kormányhivatal
Szekszárdi Járási Hivatala Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Osztálya áll szíves rendelkezésükre ügyfélfogadási időben.
Cím: 7100 Szekszárd, Szentgáli Gy. u 2.
Telefon: 74/501-940
E-mail: kornyezetvedelem@tolna.gov.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8:00-16:00, Kedd: 8:00-12:00, Szerda: 8:00-16:00,
Csütörtök: 8:00-12:00, Péntek: 8:00-12:00.

A Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala, mint munkavédelmi hatóság 2018.
május 15. és 2018. szeptember 28. közötti időszakban országos célvizsgálat keretében a
mezőgazdasági tevékenységeket végző munkáltatók hatósági ellenőrzését végezte Tolna
megyében. A célvizsgálat elrendelésére azért került sor, mert a baleseti veszélyforrások és az
egészségkárosító kockázatok lehetősége miatt ez az egyik legveszélyesebb ágazat. A szektorban
2016. évben összesen 837 munkabalesetet jelentettek be, melyből 18 halálos és további 7 súlyos
volt. Az országos célvizsgálat kapcsolódott a 2017. június 13-án indult, kétéves mezőgazdasági
munkavédelmi kampányhoz.
A célvizsgálat időszakában 41 munkáltatót vontunk ellenőrzés alá, az érintett munkavállalói
létszám 574 fő volt, és minden vizsgált munkáltató esetében megállapítható volt munkavédelmi
előírások megsértése.
A jellemző szabálytalanságok a következők voltak:
Általános hiányosságként volt megállapítható, hogy a munkavédelmi kockázatértékelések nem
teljes körűek, nem terjednek ki minden a munkaterületen előforduló veszélyforrásra. Különösen a
fizikai kóroki tényezők kockázatértékelésével kapcsolatban tapasztalhatóak hiányosságok, de
gyakoriak a kémiai és a biológiai kockázatok értékelésével kapcsolatos mulasztások is. Gyakran
előforduló hiányosság

volt a leesés

elleni védelem

hiánya elsősorban terményszárító

berendezések magasban levő munkaszintjein, azok megközelítési útvonalán, valamint a
terménytároló épületek padlásterének oromfalában létesített szabadba vezető falnyílásoknál. A
vizsgált

munkaterületek

többségénél

megállapíthatóak

voltak

a

villamos

berendezések

védettségével kapcsolatos hiányosságok, sok hiányosságot tapasztaltunk a beszállással történő
munkavégzéssel összefüggésben is. Rendkívül sok szabálytalanság volt megállapítható a
munkáltatók

karbantartási

munkaeszközök

tevékenységével

védőburkolatai

gyakran

kapcsolatban.
hiányosak

A
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az

áramkimaradást követő akaratlan újraindítás elleni védelmük. A munkaterületen használt
munkaeszközök jogszabályban (szabványban) előírt időszakos felülvizsgálatai rendre elmaradnak,
a veszélyes anyagok tárolása nem az előírásoknak megfelelően történik.
A célvizsgálat tapasztalataként megállapítható, hogy a vizsgálat indokolt volt és az ágazatban
gyakorinak tekinthetőek a súlyos munkavédelmi szabálytalanságok.

A családtámogatási törvényben foglaltaknak megfelelően a családi pótlékra jogosultnak 15 napon
belül a családtámogatási szervnél be kell jelenteni minden olyan változást, amely a családi pótlék
folyósítását érinti. Így be kell jelenteni, ha a gyermek köznevelési intézményben a tanulmányait
befejezte.
Azon gyermekek esetében, akik ez év júniusában befejezték középiskolai tanulmányaikat, és az
adott év szeptemberétől ismét köznevelési intézményben (középiskolában, szakiskolában)
tanulmányokat folytatnak, rájuk tekintettel új kérelmet kell benyújtani. Új kérelemnek minősül a
kérelmezőnek az iskola által kitöltött „Igazolás a tanulói jogviszony fennállásáról” elnevezésű
nyomtatvány

megküldése.

Amennyiben

ezen

igazolás

szeptember

30-áig

beérkezik,

visszamenőleg júliustól folyósítható az ellátás.
A családi pótlékra nem jogosító, de a gyerekszámba tanulói, hallgatói jogviszony fennállása miatt
beszámító gyermekek esetében

- ha ezen gyermek(ek) figyelembe vételével már történik

folyósítás – a tanulói/hallgatói jogviszony fennállásáról az adatok beszerzése elsősorban az
Oktatási Hivataltól történik. Amennyiben az Oktatási Hivataltól nem érkezik igazolás, a jogosultnak
kell az oktatási intézmény által kitöltött igazolást benyújtani.
A családtámogatási törvény rendelkezése szerint a családi pótlék összegének megállapítása
szempontjából figyelembe kell venni azt, aki köznevelési intézmény tanulója vagy felsőoktatási
intézményben első felsőfokú szakképzésben, első alapképzésben, első mesterképzésben vagy
első egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgató és rendszeres jövedelemmel nem
rendelkezik (ez utóbbiról a kérelmezőnek nyilatkoznia kell).
Csak aktív igazolt hallgatói státusszal rendelkező gyermek (személy) vehető figyelembe a családi
pótlék összege szempontjából.

Közúti

közlekedési

szolgáltatás

alatt

a

belföldi

és

nemzetközi

árufuvarozói,

buszos

személyszállítói, valamint a taxis és személygépkocsis személyszállítói tevékenységet értjük. Ezek
a tevékenységek a közlekedési hatóság által kiadott engedéllyel végezhetők. Az elmúlt hét év
jogszabályi változásai alaposan átrendezték ezen vállalkozások működését.
A tevékenységi engedélyezések közös feltételeihez tartozik a székhely szerinti illetékesség,
pénzügyi megbízhatóság, megfelelő tőkeerő megléte, a gazdálkodó szervezet vezetőjének, egyéni
vállalkozónak jó hírneve, szakmai irányító megléte, és nem utolsó sorban az engedélyezett jármű
megfelelő műszaki állapota.
Jelenleg a megyében 330 működő, hivatalosan bejegyzett árufuvarozói vállalkozás, valamint 28
autóbuszos személyszállítói vállalkozás működik. Hatóságunk törekszik az ügyfeleivel való korrekt
együttműködésre, az ügyfeleket érintő változásokról való széleskörű tájékoztatásra.
A 261/2011 ((XII.7.) kormányrendelet nagy változásokat hozott az árufuvarozó és buszos
vállalkozások életébe. Ezek a tevékenységek már új feltételek mellett végezhetők. Az engedély
érvényessége öt év helyett tíz évre szól, a szakmai irányítók vizsgabizonyítványa tíz évnél nem
lehet régebbi keltezésű. A 3,5 tonna össztömegnél kisebb tehergépjárművel való áruszállítási
tevékenységi engedély nélkül végezhető. A vagyoni biztosíték euróban lett meghatározva: az első
tehergépjármű után 9.000,- €, minden további jármű után plusz 5.000 €, amely biztosítótársaság
által biztosítható, vagy előző éves mérleg alapján könyvvizsgálói nyilatkozattal is igazolható. Az
átállás zökkenőmentesen folyt, a meglévő engedélyekre csak megújításkor kellett alkalmazni a
jogszabályt.
Újdonságot jelentett a sajátszámlás áruszállítási igazolvány fogalma. Minden olyan gazdálkodó
szervezet, vagy egyéni vállalkozás tulajdonában levő 7,5 tonna össztömeget meghaladó
tehergépjárműre kell kérni, ami kizárólag saját áru, vagy munkaeszköz, vagy termény szállítását
végzi. Jelenleg 146 gazdálkodó szervezet részére van kiadva saját áruszállítási igazolvány.
A Volán társaságok régiókba való osztása a buszos személyszállításra kiadott engedélyek jelentős
csökkenését eredményezte. A Tolna-, Somogy- és Baranya megye összevonását követően,
Somogy megye lett a régióközpont. Mivel az engedélyek kiadása székhelyhez kötött, a régió
autóbuszainak engedélyezési feladatait továbbiakban a Somogy megyei kormányhivatal Kaposvári
Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztálya látja el.
A személytaxis és személygépkocsis személyszállítási szolgáltatások végzésének feltételeit 2015
óta szintén új jogszabály írja elő: a 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet. Az engedély érvényessége
határozatlan időtartam helyett 5 évre szól. A járművezetőknek a képesítésüket 5 évente meg kell

újítaniuk. A pénzügyi fedezet a duplájára emelkedett: 25.000,- Ft/szállítható személyről 50.000,- Ftra.
A legfontosabb műszaki követelmények a személytaxi-szolgáltatáshoz használt személygépkocsi
tekintetében a következők: forgalmi engedélyébe bejegyzett első nyilvántartásba vétel időpontjától
10 naptári évnél több nem telhet el. Legalább Euro IV. belső égésű motorral, vagy teljes feltöltéssel
legalább 150 km megtételére alkalmas elektromos meghajtással kell rendelkeznie. A vezetőülésen
és a jobboldali első ülésen helyet foglaló személy védelmét beépített légzsáknak kell biztosítania.
A személygépkocsiban a kerekek blokkolását gátló berendezésnek (ABS) kell működnie.
Tevékenységi engedélyhez kötött lett a diszpécserszolgálat, amely a személyszállítások
szervezésével és panasz kezelésével foglakozik. Tolna megyében egyetlen diszpécserszolgálati
engedélyt adtunk ki 2017-ben.
A Kormányrendelet a meglévő taxi, és személygépkocsis személyszállítási engedélyek átállására
2017. december 31-ig adott haladékot, amit a legtöbb vállalkozások túlnyomó része ki is várt. Így
2017 szeptemberében már előkészületeket tettünk a decemberi engedélyezés-dömpingre.
Levélben tájékoztattuk a vállalkozókat az engedély megújítás menetéről, a szükséges beszerzendő
okmányokról. Az 56 személytaxi engedéllyel rendelkező vállalkozásból 42 vállalkozásnak kellett
engedélyét módosítani, illetve megújítani. 2017. December 31-ig minden taxis vállalkozás
zökkenőmentesen, sikeresen megújította tevékenységi engedélyét.
A személygépkocsis személyszállítás olyan tevékenység, amely kizárólag szálláshely hasznosítási, idegenforgalmi, turisztikai, sport, kulturális, vagy oktatási, rendezvényszervezési
tevékenységhez (továbbiakban együtt főszolgáltatás), vagy autóbusszal végzett vasúti, vízi, légiutas szállításához közvetlen kapcsolható szolgáltatásként végezhető taxijelzés, taxióra és sárga
rendszám nélkül. A tevékenységi engedély kiváltásának feltételei sok pontban azonosak a taxis
vállalkozásokéval.
Gyakori jelenség, hogy külföldre történő személyszállításhoz kívánnak személygépkocsis
személyszállítói engedélyt kiváltani. Erre a tevékenységre nincs érvényes uniós egyezmény,
csakúgy, mint a taxis szolgáltatásnál, ezzel a tevékenységi engedéllyel, kizárólag belföldön lehet
személyszállítói

feladatot

vállalni.

Jelenleg

személygépkocsis személyszállítói engedélye.

Tolna

megyében

10

vállalkozásnak

van

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a Vármegyeházi Esték programjaira
Szekszárdon, a Vármegyeháza dísztermében!

