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A

Magyar

Kormány

2010-ben

megkezdett

reformtörekvéseinek

célkitűzése

egy

olyan

államigazgatási, közigazgatási rendszer kiépítése, a „Jó Állam” koncepciója mentén egy olyan
Szolgáltató Állam megvalósítása volt, mely szakmaiságával, hatékonyságával a közjót az ügyfelek
legnagyobb megelégedésére szolgálja. Az azóta eltelt időszakban megvalósult intézkedések tették
a közigazgatást egy rugalmasabb, emberibb, a mindenkori igényekhez igazodni képes rendszerré,
mely nagy hangsúlyt fektet az ügyfelek, vállalkozások, civil szervezetek, önkormányzatok
véleményére, elvárásaira, elégedettségére.
A Szolgáltató Kormányhivatal Modell a Szolgáltató Állam megteremtésének jegyében 2015. évben
került kidolgozásra, országos bevezetése a KÖFOP 1.0.0 - VEKOP-15-2016-00041 A szolgáltató
kormányhivatali és közigazgatási modell című pályázati felhívás keretében, 600 millió Ft (a projekt
egészére 2,9 milliárd Ft) vissza nem térítendő európai uniós támogatással valósul meg. A
Szolgáltató Kormányhivatal Modell értékei a szakmai hitelesség, az állami tisztviselők
felkészültsége, a kormányhivatal és a vele kapcsolatba lépők között létrejövő partnerség, az
ügyintézés gördülékenysége, belső működési rendjében pedig nagy hangsúlyt helyez a szervezet
általános működési kultúrájára, az emberi erőforrás gazdálkodásra.
A Modell megvalósításának fő célkitűzése a kormányhivatali munkára vonatkozó ügyfél-, és
partnerelégedettség, az elvárások megismerése, ezért Tolna megyében a következő hónapokban
számos ügyfél, vállalkozó, civil szervezet, önkormányzat fog találkozni a kormányhivatal azon
munkatársaival, akik megkérdezik őket a hivatal szolgáltatói kultúrájával kapcsolatos elvárásaikról,
elégedettségükről.
Kérem és egyben köszönöm szíves együttműködésüket, mellyel nagymértékben hozzájárulnak a
Tolna

Megyei

Kormányhivatal

által

nyújtott

közszolgáltatások

ügyfélközpontúságának

fejlesztéséhez.

További sikeres munkát kívánok!

dr. Horváth Kálmán
kormánymegbízott

Tolna megyében 2017. április 7-12. között zajlik a rókák tavaszi veszettség elleni orális
vakcinázása. Az érintett térségekben a vakcinázás kezdetétől számított huszonegy napig az
illetékes járási főállatorvos ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el. A csalétekszórás a
lakott területeket és a belterületeket nem érinti.

Idén tavasszal 2017. április 1-15. között Magyarország területének közel kétharmadán, mintegy
67000 négyzetkilométeren történik a vakcina tartalmú csalétkek kisrepülőgépes kiszórása.
A csalétek az ember számára kellemetlen szagú, belsejében alumínium bliszterben 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 rendel el. Tolna megyében az alábbi települések
érintettek (Alsónána, Alsónyék, Aparhant, Báta, Bátaapáti, Bátaszék, Bogyiszló, Bonyhád,
Bonyhádvarasd, Cikó, Decs, Fadd, Gerjen, Grábóc, Györe, Izmény, Kakasd, Kismányok, Mórágy,
Mőcsény, Nagymányok, Őcsény, Pörböly, Sárpilis, Szálka, Szekszárd, Tolna, Váralja, Várdomb).
A vakcinázással kapcsolatos tudnivalókról a települések önkormányzati hirdetőtábláján, illetve
külterületén kihelyezett plakátokról tájékozódhat a lakosság.
A veszettség vírusára a vadon élő és házi emlősállatok egyaránt fogékonyak, de vakcinázással a
betegség megelőzhető. Vadállatokban a fertőzés fő fenntartói a vörös rókák. A magyarországi
rókaállomány becsült nagysága mintegy 75.000 egyed. Hazánkban a betegség a vakcinázási
programnak köszönhetően mára ritkán fordul elő, utoljára idén márciusban mutatták ki a vírust egy
rókában, valamint egy kecskében és gidájában a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Bekecsen.
Emberi megbetegedésre 1994 óta nem került sor.
További információ a http://portal.nebih.gov.hu/ címen található.

Forrás: http://portal.nebih.gov.hu/
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A Magyar Közlöny 2017. évi 30. lapszámában megjelent a

közigazgatási ügyintézéshez

kapcsolódó egyes illetékek és díjak megszüntetéséről szóló 2017. évi II. törvény, melynek a
legjelentősebb hozadéka, hogy termőföldek vonatkozásában 2017. március 16. napjával
díjmentessé tette a birtok-összevonási célú telekegyesítés, illetve telekcsoport-újraosztás tárgyú
telekalakítási engedélyezési eljárásokat. Kiemelendő, hogy a díjmentesség nem érinti a művelés
alól kivett ingatlanokat, továbbá a telekmegosztási, illetve a telekhatár-rendezési célú telekalakítási
eljárásokat, azok esetében a kérelmező ügyfél díjfizetési kötelezettsége továbbra is fennáll.
A jogszabály deklarálja továbbá, hogy „természetes személy számára évente két alkalommal
díjmentes az elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles tulajdonilap-másolat
lekérdezése”. Fontos leszögezni, hogy kizárólag az Ügyfélkapu felületén keresztül elérhető nem
hiteles tulajdonilap-másolat ingyenes lekérdezésére van az ügyfélkapus regisztrációval rendelkező
ügyfeleknek évente két alkalommal lehetőségük; a kedveszmény nem érvényesíthető a
Kormányablakokban, illetve a járási hivatalok Földhivatali Osztályai ügyfélszolgálatán igényelhető
tulajdoni lapok esetében.
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatal Főosztály

A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszerét és elszámolásának
rendjét hosszú ideig a 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet rögzítette, melyet 2017. január 1.
napjával hatályon kívül helyezett az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló
264/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet 27. § 2. pontja.
A módosult jogszabályi környezet eredményeképpen az Országgyűlés az országos, valamint a
települési és területi nemzetiségi önkormányzatok részére nyújtandó támogatásokat Magyarország
2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (továbbiakban: Költségvetési
törvény)

9.

melléklete

szerint

állapította

meg,

míg

a

nemzetiségi

célú

támogatások

igénybevételének, felhasználásának és elszámolásának részletszabályait a 38/2016. (XII. 16.)
EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) rögzíti.
Az EMMI rendelet 1. §-a alapján a Költségvetési törvény 9. mellékletében a nemzetiségpolitikáért
felelős miniszter számára meghatározott feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő látja el,
az ott rögzített kivételekkel. A feladatalapú támogatás megállapítása kapcsán tehető észrevételek
vizsgálata és a végleges feladatmutató pontszámokról való döntés a miniszter hatáskörébe
tartozik.
A Költségvetési törvény 9. melléklet 1. pontja alapján a működési támogatás fajlagos összege a
2017. évben 391.000 Ft/év. Egész éves támogatásra a 2017. 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 az adott
nemzetiséghez

tartozó,

törzskönyvi

nyilvántartásba

bejegyzett

települési

nemzetiségi

önkormányzatok és átalakult nemzetiségi önkormányzatok száma legalább tíz, de legfeljebb húsz.
A területi nemzetiségi önkormányzat az összeg 400%-ára akkor jogosult, ha az önkormányzatok
száma meghaladja a húszat.
A miniszter a helyi nemzetiségi önkormányzatokat megillető működési költségvetési támogatás
összegét 2017. január 20-áig tette közzé honlapján, a Magyar Államkincstárnak a törzskönyvi
nyilvántartásba bejegyzett helyi nemzetiségi önkormányzatokról szóló tájékoztatását követően.
A Költségvetési törvény 9. melléklet III.3. pont b) alpontja alapján a működési költségvetési
támogatás kizárólag a nemzetiségi önkormányzatok tevékenységével közvetlenül összefüggő – a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a és 159. § (3) bekezdése szerint a
helyi önkormányzat által biztosított feltételeket meghaladó további – működésre és az I.2. pont
szerinti nemzetiségi feladatokra fordítható.
A támogatás szempontjából kizárólag az „Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok
igazgatási tevékenysége”, a „Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása”, „Nemzetiségi
médiatartalom-szolgáltatás és támogatása”, „Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel

fejlesztése”, „Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása” és az
oktatással összefüggő kormányzati funkción elszámolt kiadások vehetők figyelembe.
A 2017. évi feladatalapú támogatásra való jogosultság feltételeit szintén a Költségvetési
törvény 9. melléklete (I. 2. pont) határozza meg, melynek értelmében ahhoz, hogy a nemzetiségi
önkormányzat 2017. évben feladatalapú támogatásra jogosult lehessen legalább négy képviselőtestületi ülést és (ha a közmeghallgatás megtartására nem a négy képviselő-testületi ülés egyikén
került sor) egy közmeghallgatást kellett tartania a 2016. év során.
A testületi ülésekről készült jegyzőkönyveket a kormányhivatal részére a testületi üléstől számított
15 napon belül, de legkésőbb 2017. január 15. napjáig be kellett nyújtania, mely határnap
jogvesztő.
A jegyzőkönyvek alapján a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter a helyi nemzetiségi
önkormányzatok főbb nemzetiségi feladatokkal kapcsolatos döntéseit – a Költségvetési törvény 9.
melléklet I. 2. pontja szerinti táblázat feltételeit figyelembe véve – értékelte, és megállapította a
helyi nemzetiségi önkormányzatok támogatását megalapozó feladatmutató pontszámot.
Az előirányzatot a települési nemzetiségi és területi nemzetiségi önkormányzatok között – az
önkormányzatok száma alapján – oly módon kell megosztani, hogy a területi nemzetiségi
önkormányzatok számát kétszeresen kell figyelembe venni.
A támogatás fajlagos összegét a megállapított keretösszeg és az érintett nemzetiségi
önkormányzatok részére meghatározott összes pontszám hányadosaként kell a települési
nemzetiségi önkormányzatok és a területi nemzetiségi önkormányzatok esetében külön-külön
meghatározni.
A feladatalapú támogatás a megállapított feladatmutató pontszámot és a meghatározott fajlagos
támogatási összeg szorzata.
A miniszter a feladatalapú támogatást megalapozó feladatmutató pontszámokat és a képviselőtestületi ülések dátumát a honlapján március 14-én tette közzé.
A helyi nemzetiségi önkormányzat a közzétételtől számított 15 napon belül – 2017. március 29-ig –
észrevételt tehetett. Az észrevételt a miniszter részére elektronikus úton vagy papíralapon kellett
benyújtani. Az észrevétel beérkezésére nyitva álló határidő szintén jogvesztő. Az észrevételhez
csatolni kellett az észrevétel tárgyát alátámasztó dokumentumokat, bizonyításra alkalmas
igazolásokat, így különösen a képviselő-testületi jegyzőkönyvek megküldési időpontjának
igazolását, illetve a hiányzó képviselő-testületi jegyzőkönyveket.
Az észrevételt a miniszter megvizsgálja és a megalapozott észrevételeknek megfelelően dönt a
támogatást megalapozó végleges feladatmutató pontszámokról. A miniszter a támogatást
megalapozó végleges feladatmutató pontszámokat és a támogatás fajlagos összegét 2017.
április 15-éig a honlapján (www.emet.gov.hu) közzéteszi.
A miniszter a működési támogatást az éves támogatásra jogosult helyi nemzetiségi önkormányzat
részére két egyenlő részletben, január 30-áig és június 30-áig a Kincstár útján folyósítja. A
feladatalapú támogatás folyósítására szintén két egyenlő részletben kerül sor, április 30-áig és
augusztus 15-éig.
A Költségvetési törvény 9. melléklet III.3. pont a) alpontja értelmében a működési támogatás
2017. december 31-éig, a feladatalapú támogatás 2018. december 31-éig használható fel.

A működési támogatás – a korábbiak alapján - kizárólag a nemzetiségi önkormányzatok
tevékenységével közvetlenül összefüggő, a helyi önkormányzat által biztosított feltételeket
meghaladó további működésre és nemzetiségi feladatokra fordítható.
A 2017. évi működési támogatás vonatkozásában kibocsátott Támogatói okirat 4.1. pontja alapján
a kedvezményezett a támogatást – az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm.
rendelet fogalomrendszerében – működési és felhalmozási célú kiadásokra is felhasználhatja. A
kedvezményezett kizárólag a támogatás felhasználásának időtartama alatt felmerült költségeket
számolhatja el. A támogatás terhére elszámolni kívánt számviteli bizonylatok (pl. számla,
kiküldetési rendelvény) pénzügyi teljesítésének legkésőbb a beszámoló benyújtásának időpontjáig
meg kell történnie.
A Költségvetési törvény 9. melléklet III. 3. pont c) alpontja értelmében a feladatalapú támogatás
szempontjából kizárólag a „Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása”, „Nemzetiségi
médiatartalom-szolgáltatás és támogatása”, „Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel
fejlesztése”, „Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása” és az
oktatással összefüggő kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe.
Az EMMI rendelet 3. §-a alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat működési költségvetési
támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló elfogadásáról a támogatáskezelő a
honlapján történő közzététellel értesíti a helyi nemzetiségi önkormányzatot.
A 2017. évi működési támogatás vonatkozásában kibocsátott Támogatói okirat 5.4. pontja alapján
a kedvezményezett a támogatás felhasználásáról 2018. január 31-ig köteles beszámolót készíteni,
melynek elkészítésével kapcsolatos útmutatót a támogató a honlapján közzéteszi.
A nemzetiségi önkormányzat a feladatalapú támogatásról, annak felhasználását követő 45
napon belül, de legkésőbb 2019. március 15-éig szakmai és pénzügyi beszámolót nyújt be a
miniszter számára, melynek elfogadásáról a miniszter a honlapján történő közzététellel értesíti a
helyi nemzetiségi önkormányzatot (Költségvetési törvény 9. melléklet III.3. pont d) alpont).
A pénzügyi beszámolóhoz csatolni szükséges a támogatás felhasználását igazoló számlák és
bizonylatok teljes köréről szóló összesítőt.
A fentiek alapján tehát a működési és a feladatalapú támogatásokról a miniszter támogatói
okiratot ad ki. A támogatói okirat közlése a támogató honlapján történő közzététellel valósul meg.
Ha a helyi nemzetiségi önkormányzatok működési és feladatalapú költségvetési támogatásáról
szóló támogatói okiratok közzétételét követő nyolc napon belül a helyi nemzetiségi önkormányzat
nem tesz észrevételt, a támogatói okiratban foglalt nyilatkozatok a helyi nemzetiségi
önkormányzat által megtettnek minősülnek (EMMI rendelet 2. §).
Ha a települési nemzetiségi önkormányzat vagy a területi nemzetiségi önkormányzat
megszűnik, a megszűnését követő hónap első napjától nem illeti meg a működési költségvetési
támogatás időarányos része és a feladatalapú költségvetési támogatásnak a megszűnés időpontját
megelőzően kötelezettségvállalással nem terhelt része (III.1. pont a) alpont).
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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. A 2017.
tavaszi érettségi vizsgaidőszakban 2017. február 15. napjáig lehetett a jelentkezéseket rögzíteni.
Tolna megyében 701 emelt szintű érettségi vizsgára jelentkezést rögzített a kormányhivatal.
A 2017. évi május-júniusi érettségi vizsgaidőszakban az első írásbeli vizsganap 2017. május 5.
napja, míg az utolsó írásbeli vizsganap 2017. május 26. napja.
Az emelt szintű szóbeli vizsgák 2017. június 8. és 2017. június 15. napja között, míg a középszintű
szóbeli vizsgák 2017. június 19. és június 30. napja között kerülnek lebonyolításra. Az emelt szintű
érettségi vizsgák lebonyolításához a kormányhivatal kijelöl iskolákat, melyek a helyszínt biztosítják
mind az emelt szintű írásbeli, mind az emelt szintű szóbeli vizsgák megszervezéséhez. A
2016/2017. tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszakában a Szekszárdi I. Béla Gimnázium,
Kollégium és Általános Iskola, a Szekszárdi Garay János Gimnázium, a Bonyhádi Petőfi Sándor
Evangélikus Gimnázium és Kollégium, a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium, és az Energetikai
Szakgimnázium és Kollégium írásbeli vizsgaközpontokként kerültek kijelölésre. Az emelt szintű
szóbeli vizsgák pedig a Szekszárdi I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskolában, valamint
a Szekszárdi Garay János Gimnáziumban zajlanak majd.
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2017. március 1. napjával megváltoztak a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a
vadászatról szóló 1996. évi LV. törvényben (a továbbiakban Vtv.) meghatározott, a jegyző által
lefolytatandó kárfelmérési (korábban kárbecslési eljárás) szabályai.
A Vtv. 81. § (1) bekezdése szerint a károsultnak az okozott kár megtérítése iránti igényt a kár
bekövetkezésétől, illetve észlelésétől számított 15 napon belül írásban kell közölni a kárért felelős
személlyel. A Vtv. 81. § (2) bekezdése értelmében, ha a károsult és a kárért felelős személy között
a közléstől számított 5 napon belül nem jön létre egyezség, és a károsult kárának megtérítését
nem közvetlenül a bíróságtól kéri, a károsult a jegyzőtől 5 napon belül írásban vagy szóban
kérelmezheti a károsult és a kárért felelős személy közötti egyezség létrehozására irányuló
kárfelmérési eljárás lefolytatását. A Vtv. 81. § (3) bekezdése szerint a kár megállapítására a

szakértőt a jegyző 3 munkanapon belül rendeli ki. A Vtv. 81. § (4) bekezdése értelmében a kár
felmérését a kirendeléstől számított 5 napon belül kell lefolytatni.
A Vtv. 81. §-a új (4a) bekezdéssel egészült ki, melynek értelmében a vadászatra jogosult, illetve
a föld használója az egyezség meghiúsulása esetén három munkanapon belül kérheti másik
szakértő kirendelését a költségek előlegezése mellett. Ebben az esetben a kárral érintett
földterületen lévő termények betakarítására csak az újabb szakértői vizsgálat befejezése
után kerülhet sor.
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A 2017. évi XXIV. törvény rendelkezett az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvénynek az egyszerű bejelentés 300 négyzetméternél nagyobb lakóingatlan
nem kereskedelmi célú építésére történő kiterjesztésével összefüggő módosításáról.
1. § Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a
továbbiakban: Étv.) 33/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„33/A. § (1) Egyszerű bejelentéssel történik
a) a 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meg nem haladó új lakóépület építése,
b) műemlék kivételével, a meglévő lakóépület 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meg
nem haladó méretűre bővítése, valamint
c) az a) és b) pontban foglalt építési munkákhoz szükséges tereprendezés, támfalépítés.
(2) A természetes személy építtető egyszerű bejelentéssel bejelenti a 300 négyzetméter összes
hasznos alapterületet meghaladó új lakóépületet érintő építési tevékenységet, ha azt saját
lakhatás biztosítása céljából végzi és az így megépült új lakóépület egy lakásnál többet nem
tartalmaz.
(3) A természetes személy építtető – műemlék kivételével – egyszerű bejelentéssel bejelenti a
meglévő lakóépület 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó bővítésére
irányuló építési tevékenységet, ha azt sajátlakhatása biztosítására szolgáló lakóépület tekintetében
végzi.
(4) Egyszerű bejelentéssel folytatott építési tevékenység esetén
a) az építtető az építési tevékenységet a kivitelezés tervezett megkezdése előtt tizenöt nappal–
kormányrendeletben meghatározottak szerint – a nevének és lakcímének, szervezet esetén a
megnevezésének és székhelyének megjelölésével, kizárólag elektronikus úton bejelenti a
kormányrendeletben kijelölt szervnek,
b) ha a tervező a tervezés során a közműellátás és az égéstermék-elvezető megvalósítása
érdekében az arra jogosultszolgáltató hozzájárulását vagy jóváhagyását kéri, és arra nyolc napon
belül nem kap érdemi választ, a hozzájárulást vagy jóváhagyást megadottnak kell tekinteni,

c) a bejelentéshez kormányrendeletben meghatározott tartalmú kivitelezési dokumentációt kell
mellékelni,
d) a bejelentéstől a kormányrendeletben meghatározottak szerint lehet eltérni.
(5) Az egyszerű bejelentéssel folytatott építési tevékenység esetén az építtető köteles építész
tervezőt tervezői művezetésre megbízni.
(6) Az egyszerű bejelentéssel folytatott építési tevékenységet a bejelentéstől számított tíz éven
belül meg kell valósítani és a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítványt kell kérni a
kormányrendeletben kijelölt szervtől.
(7) A (6) bekezdés szerinti hatósági bizonyítvány kiállításától számított 5 évig a (2) vagy (3)
bekezdés szerintiépítési tevékenységgel érintett lakóépület rendeltetése akkor sem változtatható
meg, ha egyébként a rendeltetésváltoztatás jogszabályi feltételei fennállnak. E tényt a (6)
bekezdés szerinti hatósági bizonyítványban fel kell tüntetni.
(8) Ha a bejelentéstől számított tíz éven belül nem valósították meg az (1)–(3) bekezdés szerinti
építési tevékenységet,
a) új lakóépület építése esetén az elkészült építményt le kell bontani,
b) meglévő lakóépület bővítése esetén az építési tevékenységgel érintett építményrészt
a visszamaradó lakóépület állékonyságára és rendeltetésszerű használatára tekintettel le kell
bontani, és a terep felszínének eredeti állapotát vissza kell állítani.
(9) A (6) bekezdés szerinti hatósági bizonyítványért miniszteri rendeletben meghatározott mértékű
igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
A törvény módosításának hatálybalépése a kihirdetést követő 30. nap. A kihirdetés napja 2017.
március 28.
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Szociális szolgáltatások elemei
2017. február 17-étől a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól
és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendeletben (SZCSM rendelet)
meghatározásra kerültek a szociális szolgáltatások elemei, vagyis azok a tevékenységek, amelyek
a szolgáltatás részét képezhetik. A szolgáltatási elemek részletes, szakmai alapon történő
kibontása a szakmai programban történik meg: a szociális szolgáltató, intézmény szakmai
programjának tartalmaznia kell, hogy a fenntartó a szolgáltatási elemek közül melyeket biztosítja. A
szakmai program módosítását 2017 végéig kell megvalósítani.

A rendeletben az alábbi, egységes szolgáltatási elemek kerültek meghatározásra: tanácsadás,
esetkezelés, pedagógiai segítségnyújtás, gondozás, étkeztetés, gyógypedagógiai segítségnyújtás,
felügyelet, háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás, szállítás, készségfejlesztés, lakhatás,
megkeresés, közösségi fejlesztés.
A szakmai rendelet szolgáltatásokra bontva határozza meg, mely szolgáltatás mely szolgáltatási
elemeket biztosítja, illetve azok nyújtásával kapcsolatosan speciális szabályokat határoz meg.
Egyes szolgáltatások esetében a szolgáltatási elemek biztosítása szükség szerint történik.

Fejlesztő foglalkoztatás
2017. április 1-jétől a fejlesztő foglalkoztatás váltja fel a szociális foglalkoztatást. Az SZCSM
rendelet meghatározza a fejlesztő foglalkoztatás létszámfeltételeit, mely szerint 50 főre vetítve az
intézményvezető mellet két fő szociális segítő alkalmazása szükséges. Ezzel egyidejűleg hatályát
veszti a szociális foglalkoztatás szakmai feltételeit eddig rögzítő szociális intézményen belüli
foglalkoztatás szakmai követelményeiről, személyi és tárgyi feltételeiről és a személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló
1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításáról szóló 3/2006. (V. 17.) ICSSZEM rendelet. Így 2017.
április 1-jétől a fejlesztő foglalkoztatás szakmai szabályait a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) és az 1/2000. SZCSM rendelet egységesen fogja
rögzíteni.
A fejlesztő foglalkoztatást végző szolgáltatók befogadására és állami támogatására 2016.
december 21-én került pályázat kiírásra. Pályázatok benyújtására 2017. január 2. és 2017. január
31. között volt lehetőség. A pályázat iránt jelentős érdeklődés mutatkozott, összesen 143
pályázatot nyújtottak be a fenntartók, a benyújtott igények jelentősen meghaladták a pályázati
keretösszeget. A pályázati döntés értelmében összesen 139 pályázat került befogadásra összesen
1.949.616 feladatmutató és 1.744.906.320 Ft támogatási összeg mellett. Tolna megyében 3 civil
intézmény nyert a fenti pályázaton, melyek az ezt megelőző időszakban is biztosították ellátottaik
számára a szociális foglalkoztatást.

Az SZCSM rendelet további főbb változásai 2017. február 17-től
A szolgáltatástervezési koncepció tartalmára és elfogadására vonatkozó szabályok bekerültek az
SZCSM rendeletbe. Az érdekképviseleti fórumra vonatkozó szabályozás az Szt-ből bekerült a
SZCSM rendeletbe.
Az SZCSM rendelet előírja, hogy az 50 fő feletti fogyatékos személyek, pszichiátriai és
szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthona esetében az intézményi férőhely kiváltási tervet 2018.
december 31-éig kell elkészíteni.
A falu- és tanyagondnoki képzésre vonatkozó rendelkezést a 2017. február 17-ét követően
megkezdett foglalkoztatásokra kell alkalmazni. A falugondnoki szolgáltatás számára önkormányzati
rendeletben meghatározott, az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatás
a szolgáltatásnyújtás legfeljebb 50%-át teheti ki, ennek 2017. június 30-áig kell megfelelni.

2017. február 17-től módosult a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.
(IV. 30.) NM rendelet 1., 2., 4., 5. és 7. számú melléklete, a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet 1. számú melléklete,
az SZCSM rendelet 2., 10. és 14. számú melléklete, a gondozási szükséglet, valamint az
egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes
szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 3. számú melléklete, 2017. április 1-jétől
módosul az SZCSM rendelet 3. számú mellékelte, és 2018. január 1-jétől változik az SZCSM 2.
számú melléklete.
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A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 42/D. §-a 2017. január 1-jétől
lehetővé teszi az iparűzési adóalanyok számára, hogy az állandó jellegű adóévi iparűzési
adóbevallási kötelezettségüket az állami adóhatóságon keresztül, az általános nyomtatványkitöltő
(ÁNYK) program alkalmazásával teljesítsék a székhely, telephely(ek) szerinti önkormányzati
adóhatóságok felé.
A bevallásbenyújtó jogosultságának adóhatósági vizsgálata
A Htv. 42/D. §-ának (1) bekezdése szerint az adózó az iparűzési adóbevallást az állami
adóhatósághoz elektronikus úton, az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adókról szóló
bevallások benyújtására vonatkozó rendelkezések értelemszerű alkalmazásával, az ÁNYK
program használatával is teljesítheti. Hivatkozott § (2) bekezdése azt is rögzíti, hogy az állami
adóhatóság a bevallást az adóbevallás-benyújtásra kötelezett azonosítását követően továbbítja az
önkormányzati adóhatóságnak.
A dőlt betűs szövegrészek összefüggései értelmében az állami adóhatósághoz (továbbiakban:
NAV) úgy kell benyújtani az iparűzési adóbevallást, mint bármely más olyan adóbevallást, amely a
NAV hatáskörébe tartozik. A NAV azt nem vizsgálja (a hivatkozott törvényi szabályozásból
következően ugyanis nem kell vizsgálnia), hogy a bevallás benyújtója rendelkezik-e képviseleti
jogosultsággal a székhely/telephely szerinti önkormányzati adóhatóság előtti eljárásra.

Előfordulhat, hogy a NAV előtt eljárásra képviseleti jogosultsággal rendelkező személy eltér attól a
személytől, aki az önkormányzati adóhatóság előtti eljárásban képviseleti jogosultsággal
rendelkezik. Mindennek azonban a NAV-on keresztül történő iparűzési adóbevallás-benyújtás
„befogadása” tekintetében nincs jelentősége, hiszen a Htv. 42/D. §-ának (3) bekezdése szerint a
NAV-hoz határidőben benyújtott adóbevallást az önkormányzati adóhatóságnál teljesítettnek kell
tekinteni.
A hivatkozott rendelkezésekből az következik, hogy az önkormányzati adóhatóságnak nem kell
(nem lehet) vizsgálnia azt, hogy a NAV-on keresztül beérkezett iparűzési adóbevallás benyújtója
az önkormányzati adóhatóság előtti eljárásra képviseleti jogosultsággal rendelkezik-e vagy sem.
Az önkormányzati adóhatóság – a törvényi szabály erejénél fogva – köteles befogadni és
nyilvántartásba venni a NAV által elektronikus úton részére továbbított helyi iparűzési
adóbevallásokat.
Amennyiben

a

NAV

útján
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önkormányzati adóhatóság részéről további eljárási cselekményekre (pl.: az adóbevallás
kijavításáról való értesítésre, ellenőrzés elrendelésére) van szükség, akkor az önkormányzati
adóhatóság a saját nyilvántartásában szereplő képviseleti jogosulttal kell, hogy felvegye a
kapcsolatot.
Abban az esetben, ha az önkormányzati adóhatósághoz ugyanazon bevallási időszakban több
nem önellenőrzésnek, nem kijavított bevallásnak minősülő – iparűzési adóbevallás érkezik be (pl.:
közvetlenül az önkormányzati adóhatósághoz benyújtva, valamint a NAV-on keresztül), akkor az
önkormányzati adóhatóság köteles tisztázni az adózóval vagy a nála képviseleti jogosulttal
rendelkező személlyel, hogy melyik adóbevallás tekinthető az adóévi eljárási kötelezettség
teljesítésének.
Önkormányzati rendeleti adóelőnyök bevallásban történő érvényesítése
Egyes nézetek szerint a Htv. 42/D. §-a alapján történő bevallás-benyújtás esetén az adózó a Htv.
39/C. §-ának felhatalmazása és keretei között az önkormányzati által rendeletbe iktatott iparűzési
adóelőnyt nem veheti igénybe, mert a Htv. 42/C. § (1) bekezdése azt kizárja. Ezen álláspont
szerint a Htv. 42/C. § (1) bekezdését és 42/D. §-át együttesen kell értelmezni, azaz a rendeleti
adóelőny nem érvényesíthető akkor, ha az adóévi iparűzési adóbevallást az ÁNYK rendszerén
keresztül a NAV-hoz nyújtják be.
A Htv. 42/D. §-a ugyanakkor – eltérően a 42/C. § (1) bekezdésében foglaltaktól – nem zárja ki,
hogy az adózó a NAV által rendszeresített bevallási nyomtatványban a rendeleti adóelőnyt
rögzítse, és így a rendeletből fakadó jogosultságát érvényesítse.
A Htv. 42/C. § (1) bekezdése, illetve 42/D. §-a a bevallás benyújtásának módját illetően – logikai és
szerkezeti értelemben – jól elkülönült egymástól, a két jogszabályhely között főszabály-kiegészítő

szabály viszony nincs.

E két rendelkezés egymástól független, két külön bevallás-benyújtási

csatornát tesz lehetővé, azok csak eljárási rendelkezésnek tekintendők.
A Htv. 39/C. §-a ezzel szemben anyagi jogi természetű szabályozás. Ebből következően a
rendeleti adóalap-mentesség, adókedvezmény adózó általi érvényesítését nem befolyásol(hat)ja
az, hogy az adózó bevallás-benyújtási kötelezettségét „mely csatornán” teljesíti.
Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat által biztosított adóelőny abban az esetben is igénybe
vehető, ha az adóalany a Htv. 42/D. §-a szerint a NAV-on keresztül nyújtja be az
adóbevallását.
Nemzetgazdasági Minisztérium

Megyénkben a következő hónapokban számos ügyfél, vállalkozó, civil szervezet,
önkormányzat fog találkozni a Kormányhivatal azon munkatársaival, akik megkérdezik őket
a Kormányhivatal szolgáltatói kultúrájával kapcsolatos elvárásaikról, elégedettségükről.
A Szolgáltató Kormányhivatal Modell országos bevezetése a KÖFOP 1.0.0 - VEKOP-15-201600041 A szolgáltató kormányhivatali és közigazgatási modell című pályázati felhívás
keretében, 600 millió Ft (a projekt egészére 2,9 milliárd Ft) vissza nem térítendő európai uniós
támogatással valósul meg. A projekt megvalósításában a Miniszterelnökség, a Jász-NagykunSzolnok Megyei Kormányhivatal, továbbá a Pest Megyei Kormányhivatal, a Győr-Moson-Sopron
Megyei Kormányhivatal és a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség konzorciumi
együttműködés keretében vesz részt.
A

Szolgáltató

Kormányhivatal

Modell

(a

továbbiakban:

Modell)

a

Szolgáltató

Állam

megteremtésének jegyében 2015. évben került kidolgozásra - illeszkedve a 2014-2020. évekre
vonatkozó Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégiához – a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatalban. A Modell struktúrája fókuszba helyezi a kormányhivatalok ügyfél- és
partnerkörét, irányt mutat a kormányhivatali szolgáltatói stratégia kimunkálásához.
A Szolgáltató Kormányhivatal Modell értékei: a szakmai hitelesség, az állami tisztviselők
felkészültsége, a kormányhivatal és a vele kapcsolatba lépők között létrejövő partnerség, az
ügyintézés gördülékenysége, a kormányhivatal által működtetett nyilvánosság.

A Modell bevezetésének célja minőségi közszolgáltatás nyújtása a különböző hatósági
eljárásban

részt vevő ügyfeleknek, az önkormányzatoknak, vállalkozásoknak, civil

szervezeteknek. A Modell a Hivatal belső működési rendjében nagy hangsúlyt helyez a
szervezet általános működési kultúrájára, az emberi erőforrás gazdálkodásra.
A Modell megvalósításának főbb szakaszai a kormányhivatali munkára vonatkozó ügyfél-, és
partner elégedettség, az elvárások megismerése, a megkérdezett információk feldolgozása,
elemzések készítése, a Szolgáltató Kormányhivatal Stratégiájának megfogalmazása, majd a
Stratégiában megfogalmazott szolgáltatói kultúrát fejlesztő célok cselekvési tervének kidolgozása,
megvalósítása 2018 végéig.
A bevezetés első lépése az ügyfelek és partnerek elvárás- és elégedettségvizsgálata,
amelybe bevonásra kerülnek:


A Paksi, Szekszárdi és Tamási Járási Hivatal tekintetében a hatósági eljárásban
résztvevő ügyfelek (Kormányablakhoz kapcsolódó, társadalombiztosítási, földhivatali
és foglalkoztatási tárgykörökben) és az önkormányzatok,



Tolna megye teljes területére kiterjedően a vállalkozások és civil szervezetek,



a Kormányhivatalon belül a szervezeti kultúra és szolgáltatói attitűd vizsgálatokba
bevont munkatársak.

A Modell bevezetése kapcsán a megkérdezettek véleményének meghatározó jelentősége van,
hiszen a Szolgáltató Kormányhivatali Stratégia kialakításához fontos alapot jelentenek az elvárás-,
és elégedettségvizsgálatok. Kérjük, és köszönjük a Tolna Megyei Kormányhivatal ügyfeleinek
és partnereinek együttműködését az elvárás- és elégedettségvizsgálatok elvégzésében,
amellyel nagyban

hozzájárulnak a

Kormányhivatal által nyújtott

közszolgáltatások

ügyfélközpontúságának további fejlesztéséhez.
A vizsgálatok során adott válaszok összegzése, valamint a Kormányhivatal Szolgáltató Stratégiája
várhatóan 2017. november hónapban a Kormányhivatal honlapján, valamint különböző
rendezvényeken kerül közzé-tételre.

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00041
A szolgáltató kormányhivatali és
közigazgatási modell bevezetése

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.
A projekt fő célja, hogy a területi államigazgatás humánerőforrás fejlesztése által javuljon az
ügyintézés minősége, növekedjen a munkatársak és az ügyfelek elégedettsége. Ennek elérése
érdekében a kormányablak ügyintézők körében egy komplex képzési program került kidolgozásra.
A Kormányablak ügyintézői képzés első üteme 2016. október 3-án országosan 816 fő
részvételével indult 20 Kormányhivatalban, összesen 40 csoporttal. A képzés 23 képzési napján a
hallgatók összesen 204 darab 45 perces órán vehettek részt.
A Tolna Megyei Kormányhivatalhoz tartozó 6 járási hivatal kormányablak ügyintéző munkatársai
közül összesen 21 fő vett részt a képzésen. A hallgatóknak a tanúsítvány megszerzéséhez elearning és blended learning típusú képzéseket is el kellett végezniük, melyekből sikeresen
levizsgáztak. A Kormányablak ügyintézői vizsgára 2017. január 20-án került sor, melyet a Tolna
Megyei Kormányhivatal valamennyi hallgatója sikeresen teljesített.

A Kormányablak ügyintézői képzést sikeresen elvégző Baranya, Somogy és Tolna megyei
munkatársak oklevelet vehettek át 2017. március 30-án Pécsen, a Baranya Megyei Közgyűlés
dísztermében.
Az oklevél átadó rendezvényt dr. Horváth Zoltán, a Baranya Megyei Kormányhivatal
kormánymegbízottja nyitotta meg. Ezt követően a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi

és Közigazgatási Karának dékán-helyettese, dr. Budai Balázs, majd a Somogy Megyei
Kormányhivatal kormánymegbízottja, dr. Neszményi Zsolt köszöntötte a megjelenteket. Végezetül,
a Tolna Megyei Kormányhivatal részéről Amreinné dr. Gál Klaudia főigazgató üdvözölte a
meghívott vendégeket.

„Mikor a Kormány 2010-ben meghirdette államreformját, még csupán tervezte egy olyan
államigazgatási rendszer megvalósítását, mely szakszerű és költséghatékony működésével az
állampolgárok legnagyobb megelégedését szolgálja” – kezdte köszöntőjét a főigazgató, majd
hozzátette, hogy az azóta megvalósult reformoknak köszönhetően mára a közigazgatás egy
dinamikusan fejlődő rendszer, mely hatóságként és szolgáltatóként is törekszik a hatékony
feladatellátásra,

segítve

ezzel

az

állampolgárokat

lehetőségeik

kihasználásában,

jogaik

gyakorlásában és kötelezettségeik teljesítésében.
Amreinné dr. Gál Klaudia hangsúlyozta, hogy a közigazgatás egy fontos kommunikációs csatorna
is egyben. Jelentősége abban rejlik, hogy meghatározó kapcsolat állam és állampolgár között,
hiszen mikor az ügyfél találkozik az állammal, képet alkot annak működéséről, az ott dolgozó
emberekről, az egész hivatali rendszerről. Ennek a találkozásnak a legmeghatározóbb színterei a
kormányablakok, meghatározó személyei az ügyintézők, akik az egész megújult közigazgatási
rendszer nélkülözhetetlen mozgatórugói.
A főigazgató kiemelte, hogy az ember nem más, mint tudása és tapasztalatai összessége.
Magyary Zoltán, a közigazgatás tudományának nemzetközi hírű művelője szerint „Minden
szervezeti és eljárási reform értéke attól függ, hogy mennyit érnek a tisztviselők”, majd hozzátette,
hogy ezen felismerés mentén a Kormány nagy hangsúlyt fektet a kormányablak ügyintézők
folyamatos szakmai képzésére, és ennek egyik fontos állomása az, ahova ma elérkeztünk.

Végül köszönetét fejezte ki a kollégáknak, hogy munkájuk mellett még vállalták a plusz
elfoglaltságot, és abbéli bizalmának adott hangot, hogy az immáron új ismeretekkel felvértezett
kollégák kiváló szakmai munkájára a jövőben is számítanak a hivatalok, hiszen ők a „Jó Állam”
helyi letéteményesei, a szolgáltató állam arcai, akiknek személye garancia a kiváló szakmai
feladatellátásra, empatikus bánásmódra, ügyfélbarát hozzáállásra.

Majd a kormányablak ügyintézői képzést 2016/2017-ben teljesítő hallgatók ünnepélyes keretek
között vehették át a képzés elvégzését igazoló oklevelet dr. Budai Balázs dékán-helyettes úrtól. A
három megyéből összesen 100 személy teljesítette sikeresen a képzést, közülük 76-an vették át
személyesen az oklevelet.
Jogi és Humánpolitikai Főosztály

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 2016. július 8-án
hatályba lépett módosítása folytán megváltoztak a munkavédelmi képviselő választás szabályai.
Az Mvt. alapján munkavédelmi képviselőválasztást kell tartani, minden olyan munkáltatónál, ahol a
munkavállalók létszáma eléri a húsz főt. Ennek megfelelően 2017. március 13-án lezajlott a Tolna
Megyei Kormányhivatalban a munkavédelmi képviselő választás. A tisztviselők külön választottak
képviselőt a Törzshivatalban és valamennyi Járási Hivatalban.
A szavazatok összesítését követően megállapításra került a választás eredménye, melynek
alapján az alábbi kollégák kerültek megválasztásra:

Törzshivatal

Thurénné dr. Eördögh Orsolya

Bonyhádi Járási Hivatal

Bede Ágota

60 szavazat

Dombóvári Járási Hivatal

Bekes Csaba

36 szavazat

Rátkainé Gitt Mónika

17 szavazat

225 szavazat

Paksi Járási Hivatal

Vábróné Kelemen Éva

Szekszárdi Járási Hivatal

Szabácsyné Kapási Anita

Tamási Járási Hivatal

Kótai István

56 szavazat

Tolnai Járási Hivatal

Puskás János

13 szavazat

59 szavazat
219 szavazat

A Választási Bizottság 2017. évi munkavédelmi képviselő választás eredményéről szóló
határozatai megtalálhatóak a Tolna Megyei Kormányhivatal honlapján.
(http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna/munkavedelmi-kepviselok)
A képviselők megbízatása 2017. március 21-től 5 évre szól. A munkavédelmi képviselőknek a
megválasztásukat követő egy éven belül egy 16 órás képzésen kell részt venniük.
A munkavédelmi képviselők kötelezettségei és feladatai:


a munkavédelmi képviselő a megválasztását követően köteles a munkavállalók érdekében
gondosan eljárni a munkáltatónál;



kapcsolattartási kötelezettsége keretében köteles a munkavállalók kezdeményezéseit
megvizsgálni, az indokoltakat továbbítani a munkáltató felé, továbbá köteles a
munkavállalókat

tájékoztatni

a

rendelkezésére

álló

ismeretekről,

véleményekről,

információkról;


köteles együttműködést kialakítani a munkáltatóval, tekintettel a munkáltatói érdekekre is;



a titokvédelmi kötelezettsége keretében a működése során tudomására jutott adatokat,
tényeket

a

munkáltató

jogos

gazdasági

érdekeinek

veszélyeztetése,

illetve

a

munkavállalók személyiségi jogainak megsértése nélkül hozhatja nyilvánosságra;


a munkáltatónál szervezett sztrájkkal kapcsolatban köteles pártatlan magatartást
tanúsítani, nem szervezhet sztrájkot, azt nem akadályozhatja, nem támogathatja, a
sztrájkban résztvevő képviselő megbízatása a sztrájk idejére szünetel;



feladatai közé tartozik a munkahelyek, munkaeszközök és egyéni védőeszközök helyszíni
ellenőrzésében való részvétel;



munkabalesetek megelőzésére tett intézkedések;



részvétel a munkabalesetek kivizsgálásában;



munkavállalók

biztonságos

munkavégzésre

való

felkészítése

és

felkészültségük

figyelemmel kísérése;


valamint tájékozódás és tájékoztatás.
Jogi és Humánpolitikai Főosztály

2017 márciusában laboratóriumi vizsgálattal is igazolt kanyaró megbetegedést diagnosztizáltak a
makói kórház dolgozói között. Halálozás nem fordult elő. A kórházban a járványügyi vizsgálatok és
a járványügyi intézkedések folyamatosan zajlanak. Jelenleg hazánkban a kanyarójárvány kizárólag
Csongrád megye két kórházára korlátozódik.
Magyarországon 1960-69. között 30-50 ezer kanyaró megbetegedést jelentettek évente, 10-170
közötti eset halálos kimenetelű volt. A korszerű védőoltási rendszer bevezetését követően
csökkent a megbetegedések és ezáltal a halálozások száma is. 2002 és 2016 között hazai eredetű
kanyaró megbetegedés nem fordult elő, de napjainkban Európa több országában, köztük
Romániában is zajlik kanyarójárvány, tehát bárhonnan behurcolható a betegség Magyarországra.
A kanyaró (morbilli) az egyik legragályosabb, cseppfertőzéssel terjedő vírusbetegség. A beteggel
kapcsolatba kerülő (pl. vele egy légtérben tartózkodó) szinte minden fogékony személy
megfertőződik. A kezdeti tünetek a fertőzést követő 9-10 napos lappangási idő után jelentkeznek
láz, köhögés, orr-, garathurut és kötőhártya-gyulladás formájában. Ezt követően pár nap múlva a
fül mögött és az arcon, majd az egész testen felülről lefelé terjedő élénkvörös, majd barnás színre
változó kiütések jelennek meg. A beteg általában a kiütések megjelenését megelőző 4. naptól a
megjelenésüket követő 4. napig fertőzőképes.
A kanyaró súlyos betegség, megterheli az immunrendszert, ritka virális szövődménye az
agyvelőgyulladás és a vírusos tüdőgyulladás, gyakrabban alapoz meg bakteriális szövődményként
középfül- és tüdőgyulladást. A kanyaró okozta agyvelőgyulladás következtében életre szóló
halláskárosodás és értelmi fogyatékosság maradhat vissza.
Megelőzés
A megbetegedés ellen leghatékonyabb védekezés a védőoltással történő megelőzés, melyet
kombinált MMR oltóanyaggal végeznek. A vakcina élővírust tartalmaz, ezért várandósok,
immunkárosodottak számára ellenjavallt. Kanyaró ellen 1969 óta kötelezően kapnak védőoltást a
gyermekek Magyarországon. Az 1969 előtt születettek túlnyomó többsége – az akkoriban zajló
kiterjedt és rendszeres járványok következtében - természetes védettséggel rendelkezik. 1989-ig
egy oltás volt kötelező az oltási naptár szerint, ám az időnként ekkoriban is fellángoló járványok
miatt bizonyos korosztályok kampányok keretében emlékeztető oltásban is részesültek.
A korszerű védőoltási rendszer bevezetését követően az életkorhoz kötött kötelező védőoltások
keretében az első oltás betöltött 15 hónapos korban történik, majd iskolai kampányoltás keretében
a 6. évfolyamos tanulók emlékeztető oltásban részesülnek.
Tolna megyében 2016-ban 1933 fő 15 hónapos kisgyermek volt kötelezett a védőoltás
beadatására, közülük 1931 fő oltása megtörtént, ezáltal a megyei átoltottság 99,9%. Iskolai
kampányoltás keretében 2053 fő 6. évfolyamos tanuló volt kötelezett az oltás beadatására, 4 fő
kivételével valamennyien megkapták az oltást, így körükben az átoltottság 99,8%. Ez az
átoltottsági arány az ezt megelőző évekre is jellemző.

A fertőződés kockázatát egyéb módon is lehet csökkenteni: kerülendő a zsúfolt helyek látogatása
(bevásárló központ, több helyről összesereglő családi találkozók), illetve javasolt a légúti és kéz
higiénés szabályok betartása.
Fontos továbbá, hogy lázas, légúti tünetes betegek maradjanak otthon, ne menjenek közösségbe,
hogy ne fertőzhessenek meg másokat.
Ajánlás kanyarójárvánnyal érintett területre utazóknak
Az Országos Epidemiológiai Központ azt ajánlja a kanyarójárvánnyal érintett területekre utazó
magyar állampolgárok számára, hogy 15 hónaposnál fiatalabb, kanyaró ellen még nem immunizált
gyermekeket ne vigyenek magukkal. Amennyiben valamely oknál fogva a csecsemő/kisgyermek
utazása halaszthatatlan, a szülő kérje a háziorvos, a házi gyermekorvos tanácsát.
Akik családlátogatóba, Romániába utaznak, előzetesen érdeklődjenek, hogy a családban
előfordult-e kanyarós megbetegedés a közelmúltban.
Ha szükséges a védőoltás, az oltóanyagot a háziorvos vényre felírhatja, mely ezt követően a
gyógyszertárban kiváltható. Ez esetben az oltóanyagot a háziorvos adja be. Kanyaró elleni
védőoltás továbbá az utazókat ellátó nemzetközi oltóhelyeken is kérhető.
Népegészségügyi Főosztály

2017 márciusában számos, 2017/2018. 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) 45 települési önkormányzata, valamint egy
önkormányzati tulajdonú gazdasági társasága élt ezzel a lehetőséggel. 98 projekt valósul meg
ebben a programban, amelynek 2,06 milliárd Ft-nyi támogatási keretösszege 1.336 fő
foglalkoztatására nyújt lehetőséget jövő év február végéig. A mintaprogramok keretében 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 bio- és megújuló energiafelhasználásban,
melynek célja a gáz kiváltása alternatív fűtési móddal, a fűtőanyag helyben történő biztosításával.
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

20

fő

számára

nyújt

munkalehetőséget.
Március 1-jével elindult 4 országos közfoglalkoztatási program is, a vízgazdálkodás, az állami
erdőgazdálkodás,

valamint

közfoglalkoztatók
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közfoglalkoztatók,
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a
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és

a

rendvédelem

foglalkoztatását
megyei

vállalták.

telephelyen,

területén
Más

tevékenykedő

megyei

helyszínen

országos

foglalkoztatnak

közfoglalkoztatottakat, 724 fő számára biztosítanak munkalehetőséget.
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 - is március hónaptól nyílt lehetőség az
ez évi foglalkoztatásra. A Belügyminisztérium által biztosított közel 1,5 milliárd Ft forrásból 1.117 fő
foglalkoztatására nyílik lehetőség.
Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály

Az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. (OFA Nonprofit Kft.) 2017. március 1én pályázati felhívást tett közzé „Fókuszban az önkormányzati tagsággal rendelkező
közfoglalkoztatás alapjain szerveződő szociális szövetkezetek támogatása” címmel. A
program célja új, fenntartható munkahelyek létrehozása – kiemelten a hátrányos helyzetű
járásokban – a szociális szövetkezetek tevékenységének, működésének támogatásával. Az
új támogatási program elsősorban a közfoglalkoztatás alapjain szerveződő szociális
szövetkezetek foglalkoztatási képességének növeléséhez, önfenntartó piaci szereplővé
válásához kíván ösztönzést és támogatást nyújtani.
A program keretében olyan projektek kerülnek támogatásra, amelyek elősegítik a hátrányos
helyzetű munkavállalók, valamint közfoglalkoztatottak munkaerő-piaci integrációját, illetve új
munkahelyek létrehozását szociális szövetkezeti szervezeti kereteken belül.

A pályázatra kizárólag olyan, magyarországi székhelyű - a szövetkezetekről szóló 2006. évi X.
törvény szerinti – szociális szövetkezetek (GFO 121) nyújthatnak be pályázatot, amelyek települési
önkormányzati tagsággal, továbbá legalább 2 közfoglalkoztatott alapító taggal rendelkeznek.
A támogatási programot a Belügyminisztérium szakmai koordinálása mellett az OFA Nonprofit Kft.
valósítja meg.
A program célja, hogy:


hozzájáruljon a hátrányos helyzetű települések nyílt munkaerő-piaci foglalkoztatottsági
szintjének növeléséhez, a területi kiegyenlítéséhez, valamint az elmaradott térségek
gazdasági felzárkóztatásához;



megalapozza a közfoglalkoztatás alapjain szerveződő szociális szövetkezetek likviditási
problémáinak eredményes kezelését és fenntartható gazdasági működését;



megerősítse

a

közfoglalkoztatás

alapjain

szerveződő

szociális

szövetkezetek

foglalkoztatást bővítő, munkahelyteremtő, abszorpciós és piaci versenyképességét;


elősegítse a hátrányos helyzetű személyek – különösen a közfoglalkoztatásból élők és
tartós álláskeresők – visszatérését az elsődleges munkaerő-piacra, hogy mint szövetkezeti
tagok vagy alkalmazottak tevékenyen hozzájáruljanak önmaguk foglalkoztatásához.

A támogatható tevékenységének keretein belül a szociális szövetkezetek három területen
részesülhetnek támogatásban:
1. Célcsoporttagok

és

a

projekt

megvalósításban

résztvevő

projektmenedzsment

foglalkoztatása.
2. Beruházások, anyagok és igénybe vehető szolgáltatások támogatása.
3. OFA Nonprofit Kft. által nyújtott szolgáltatások.
A program támogatási időszaka 36 hónap, a fenntartási időszak 18 hónap.
A pályázat benyújtásával kapcsolatos információk:


A pályázat kizárólag elektronikus úton nyújtható be.



A pályázat benyújtásának feltétele a www.forrastar.hu oldalon történő regisztráció.

A pályázati felhívás és útmutató elérhető:
http://ofa.hu/files/Fokusz/F%C3%B3kusz%20Felh%C3%ADv%C3%A1s%20%C3%A9s%20%C3%
9Atmutat%C3%B3%202017.pdf
A pályázattal kapcsolatban részletes információt az OFA regionális szakmai munkatársaitól
kaphat: www.ofa.hu/kapcsolat
A pályázatra – folyamatos elbírálás mellett – 2017. augusztus 31-ig lehet jelentkezni.
(Forrás: OFA Nkft.)

A Kormány a 1056/2017. (II.7.) Korm. határozatban döntött az Idősügyi Infokommunikációs
Modellprogram kiterjesztéséről (II. Fázis), melynek fő célkitűzései az idősek saját otthonukban
történő

ápolása,

a

formális

szociális

gondozás

és

az

egészségügyi

ellátórendszer

tehermentesítése, a gondozó családtagnak idősgondozásból eredő terhei és munkavállalása
összeegyeztethetőségének elősegítése, a generációk közötti kommunikáció erősítése.
63 településközponttal bővül a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) irányításával megvalósuló
innovatív infokommunikációs fejlesztés. A program 5000 egyedül élő, 65 év feletti idős ember
számára teszi lehetővé otthoni számítógép, laptop használatát és további 5000 fő saját
számítógépével csatlakozhat a programhoz.
A programhoz szükséges infokommunikációs eszközöket, az internet-hozzáférést és az objektív
egészségi adatok mérésére alkalmas 1500 állapotmérő-vészjelző karórát az NFM intézménye, a
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség biztosítja az erre rászoruló idősek részére.
A Belügyminisztérium az I. Fázisban a „Segítő Kezek az Idősek Biztonságáért” közfoglalkoztatási
programot három városban kísérleti jelleggel indította el. A modellprogramban a Skype és internet
nyújtotta lehetőségek, okostelefon és vészjelző karperec használatára tanították meg a programba
bevont idős személyeket. A tapasztalatok szerint az idősekben az infokommunikációs eszközök
használata csökkenti a magány érzetét, növeli biztonságérzetüket, egészségi állapotuk folyamatos
nyomon követése és monitorozása egyértelműen lassítani képes az egészségromlás ütemét.
Az Idősügyi Infokommunikációs Modellprogram II. Fázisa kiemelkedő szerepet kap a 2017. évi
országos közfoglalkoztatási programban. A program megvalósítója a Segítő Kezek az Aktív
Évekért Közhasznú Nonprofit Kft.
A rendszer működtetése a településenként kialakított diszpécserszolgálat feladata lesz, amely a
program teljes időszakában 1110 fő humán és 250 fő műszaki vagy informatikus végzettségű
közfoglalkoztatott bevonásával történik, akik feladataik ellátásához szakirányú képzésen vesznek
részt. A diszpécserközpontok munkatársai Skype kommunikációs rendszeren keresztül tartják a
kapcsolatot a résztvevő idősekkel, ők biztosítják az infokommunikációs tudás elsajátításának
feltételeit is.
Az állapotmérő-vészjelző karórákat az Emberi Erőforrás Minisztériumának irányítása alatt működő
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában lévő helyi szolgáltatási központok
fogják működtetni, amelynek célja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 21. századi
korszerűsítése és bővítése.
Tolna megyében Fadd, Kurd, Fürged és Ozora kapcsolódott be a programba.
Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály

A Tolna Megyei Kormányhivatal az NFA foglalkoztatási alaprész 2017. évi decentralizált megyei
keretéből pályázatot hirdetett a mikro- és kisvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak
támogatására. A kizárólag hazai forrásból, a
Nemzeti Foglalkoztatási Alapból finanszírozott
programban 50 millió Ft támogatási keretösszeg
áll

a

pályázók

rendelkezésére.

Ezen

keretösszegből várhatóan 29-35 új munkahely
létesíthető,

továbbá

a

már

meglévő

munkahelyek megőrzése is segíthető azáltal,
hogy a pályázat benyújtása előtti létszámra és
az új létszámra együttvéve kell legalább két
évig tartó foglalkoztatási kötelezettséget vállalni.
A

programban

csak

induló

beruházás

támogatható.
A pályázat célja a mikro- és kisvállalkozások fejlődésének, a gazdaságban betöltött szerepének,
piaci pozícióik megerősítésének, versenyképességük növelésének, valamint az új munkahelyek
létrehozását eredményező beruházásoknak a támogatása. A vállalkozások számára támogatás
biztosítása az álláskeresők elhelyezkedéséhez, valamint a kedvezményezett járásokban,
településeken kiemelt összegű kiegészítő támogatással.
Pályázati úton legalább 1, maximum 3 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott álláskereső
munkahelyének létesítéséhez igényelhető vissza nem térítendő támogatás. Alap-támogatásként, a
Tolna Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak Foglalkoztatási Osztályain nyilvántartásban lévő,
kiközvetített álláskereső személy után 1,5 millió Ft/új munkahely igényelhető. A támogatás
intenzitása - más állami támogatásokkal együtt - nem haladhatja meg az elszámolható beruházási
költségeknek a 70%-át.
A támogatás nyújtásának részletes feltételeit, a pályázat elkészítéséhez szükséges információkat,
valamint a kötelezően kitöltendő, a pályázattal benyújtandó dokumentumokat a pályázati felhívás,
továbbá a pályázati útmutató és mellékletei együttesen tartalmazzák. A pályázati dokumentáció a
Tolna Megyei Kormányhivatal http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna honlapjáról letölthető.
A pályázatot a Tolna Megyei Kormányhivatal Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztályán
személyesen vagy postai úton (7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.) lehet benyújtani 2017.
március 21. napjától 2017. május 12. napjáig terjedő időszakban.
Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály

A Tolna Megyei Kormányhivatal pályázatot hirdetett az álláskeresők vállalkozóvá válásának
elősegítésére. A támogatás célja a legalább egy hónapja nyilvántartott álláskeresők, illetve
rehabilitációs

ellátásban

vagy rehabilitációs

járadékban

részesülő

személyek

vállalkozói

készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység
beindítására való ösztönzése beruházási célú támogatással.
A pályázaton az vehet részt, aki a pályázat benyújtását közvetlenül megelőzően a Tolna Megyei
Kormányhivatal Járási Hivatalainak Foglalkoztatási Osztálya által legalább 1 hónapja folyamatos
álláskeresőként nyilvántartott vagy rehabilitációs ellátásban részesül. A pályázónak vállalnia kell,
hogy önmaga foglalkoztatását – munkaviszonyon kívüli tevékenységgel – egyéni vállalkozóként
vagy társas vállalkozáshoz csatlakozva, esetleg mezőgazdasági őstermelőként oldja meg. A
Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprészének Tolna megyére meghatározott, e célra
elkülönített pénzügyi kerete 30.000.000,-Ft. Ebből a nyertes pályázók legfeljebb 2 millió Ft vissza
nem térítendő tőkejuttatást és legfeljebb 6 havi időtartamra, havonta a kötelező legkisebb
munkabér összegéig terjedő vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek.
A pályázatot a részletes pályázati egységcsomagban foglaltak szerint kell összeállítani, amely
térítésmentesen

vehető

át

a

Tolna

Megyei

Kormányhivatal

Társadalombiztosítási

és

Foglalkoztatási Főosztályán, ahol a pályázattal kapcsolatban további információ kérhető a 74/505680-as telefonszámon, illetve kinyomtatható a www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna honlapról.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 21.
A pályázatok elbírálásáról a Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály vezetőjének
szakmai javaslatára a Kormánymegbízott mérlegelési jogkörben, a pályázat beérkezésének
napjától számított, legfeljebb 60 napon belül dönt. A támogatási döntésről a Társadalombiztosítási
és Foglalkoztatási Főosztály írásban értesíti a pályázót a döntés meghozatalát követő 15 napon
belül.
Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály

A Magyar Helsinki Bizottság kezdeményezésére az Országos Rendőr-főkapitányság, a
Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium bevonásával egy tájékoztató anyag
készült a szabálysértési eljárás keretében kiszabott közérdekű munka, mint büntetés kiszabásában
és végrehajtásában közreműködő hatóságok állampolgárokkal való kommunikációjának, az
eljárás, valamint az állampolgárokat megillető jogok és kötelezettségek közérthetővé tétele
tárgyában.

Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály

Az építésügy és a településügy reformja 2014. év végén egy alapos áttekintéssel kezdődött.
Másfél év előkészítő munka után a Miniszterelnökség arra a következtetésre jutott, hogy a
településügy bonyolult, és a lakosság számára érthetetlen. A településügyben végrehajtásra kerülő
bürokráciacsökkentő reformok egyik legfontosabb célja és mozgatója, hogy a helyi közösségek
ezen keresztül képesek legyenek önmagukat irányítani, és a saját kezükbe venni a sorsukat.
A településkép védelméről szóló törvény, ami ezen reformok első mérföldköve, egy rövid,
közérthető jogszabály. Ezt a szemléletet kívánja a Kormány a települési szinten is megvalósítani.
Célja és szándéka, hogy a települési közösségek maguk döntsék el, hogy milyen települési
környezetben szeretnének élni, hogyan őrizzék meg építészeti és természeti kultúrájukat, és
hogyan fejlesszék azt.

A települési tervek első fázisa az intenzív társadalmi bevonással készülő Településképi Arculati
Kézikönyv és a településképi rendelet – ami a közmegegyezés alapja lesz, az összes többi
részletszabály, így a helyi építési szabályzat is erre kell, hogy épüljön.
A széles körű társadalmi megszervezése a polgármester és az önkormányzat feladata. Annak
érdekében, hogy az elkészülő Településképi Arculati Kézikönyv és településképi rendelet a lehető
legmagasabb minőségben készülhessen el, minden önkormányzatnak ezen szabályozó-eszközök

elkészítésének idejére főépítészt kell alkalmaznia, akinek a munkáját segíthetik majd a településen
élő építészek, mérnökök és egyéb szakemberek.
A településkép védelméről szóló törvény értelmében minden településnek 2017. október 1-ig
el kell készítenie a településképi rendeletét és annak előkészítéseként a Településképi
Arculati Kézikönyvét.
A Településképi Arculati Kézikönyv és településképi rendelet elkészítése kötelező. A törvény célja,
hogy a helyi közösségek gondolják végig, hogy milyen környezetben szeretnének élni, polgári vita
alakuljon ki arról, hogy milyen környezetben szeretnének családjaik számára lakóhelyet biztosítani.
Ha a település nem készíti el határidőben a településképi rendeletét, mulasztásos törvénysértést
követ el.
A településképi rendelet elfogadásával egyidejűleg a helyi építési szabályzatból ki kell vezetni a
településképi követelményeket tartalmazó részeket. A Településképi Arculati Kézikönyvben és a
településképi rendeletben meghatározott településképi követelmények tartalmukban akár meg is
egyezhetnek

a

jelenlegi

helyi

építési

szabályzatban

megfogalmazott

településképi

követelményekkel, de változatlan formában akkor kerülhetnek átemelésre, ha a véleményező
szervekkel, és a partnerekkel történő egyeztetéseket követően továbbra is fennállnak, és a
képviselő-testület ismételten elfogadja.
A Településképi Arculati Kézikönyv útmutató, továbbá az elkészült minta kézikönyv digitálisan
elérhető a következő linken:
http://www.kormany.hu/download/1/24/f0000/170124_TAK_Utmutato_friss.pdf,
http://www.kormany.hu/download/f/5a/f0000/magyarszephely_tak.pdf.
A tárgyban a https://www.e-epites.hu oldalon az önkormányzatok menüpontban folyamatosan
frissülő tájékoztatók olvashatók.
Szakmai segítséget nyújt az Építész Kamara, a Lechner Tudásközpont, mint a Miniszterelnökség
háttérintézménye, a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkársága, valamint
az állami főépítész, és Nemzeti Park Igazgatóság.
A kérdéseket, kéréseket a tak@lechnerkozpont.hu email címen várják.
Kormánymegbízotti Kabinet / Állami főépítész

A medvehagyma gyűjtési szezonja március vége, április eleje. Sokan nincsenek azonban tisztában
azzal, hogy a hazánkban több helyen is megteremő „vadfokhagyma” gyűjtése engedélyhez kötött.
Emellett, mivel élelmiszernek minősül, így az általános jelölési, nyomon követési előírások is
ugyanúgy vonatkoznak

rá, mint a termesztett

zöldségekre, gyümölcsökre. A

Nemzeti

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) összegyűjtötte a témában a legfontosabb tudnivalókat.

Az utóbbi években nagy népszerűségnek örvend a medvehagyma fogyasztása. A megnövekedett
igényeket sokszor csak illegálisan gyűjtött vagy importált áruval tudják kielégíteni.
Fontos tudni, hogy medvehagymát állami erdőben saját felhasználásra bárki szabadon
gyűjthet. A vonatkozó előírások szerint maximum 2 kg szedhető naponta. A saját célra
gyűjtött növényt azonban tilos értékesíteni!
Emellett, ha valaki magánerdőben akar „vadfokhagymát” gyűjteni, ahhoz engedélyt kell kérnie. Az
egyes erdőterületek besorolásáról a NÉBIH interaktív erdőtérképén tájékozódhatnak az érdeklődők
(http://erdoterkep.nebih.gov.hu/).
Árusítási célból medvehagymát gyűjteni kizárólag az erdő kezelőjének vagy tulajdonosának
engedélyével szabad. A gyűjtött medvehagyma élelmiszernek minősül, így az általános
jelölési, nyomon követési követelmények ugyanúgy vonatkoznak rá, mint a termesztett
zöldségekre, gyümölcsökre.

Ennek megfelelően fel kell tüntetni a gyűjtő vagy a forgalmazó nevét és címét, az áru
megnevezését, a származási országát és valamilyen, a tétel azonosítására alkalmas adatot,
például a csomagolás vagy a szedés idejét. Vásárlóként is könnyen ellenőrizhetjük, hogy a
csomagoláson szerepel-e a gyűjtő vagy a forgalmazó neve és címe, így elkerülhetjük, hogy illegális
terméket vegyünk.
A medvehagyma levelei könnyen összetéveszthetőek a gyöngyvirággal. Szerencsére kicsi az
esélye a tévedésnek, hisz utóbbi jóval később hajt, időnként azonban mindkettő megtalálható
egyszerre az erdőben. A gyöngyvirág levelei májkárosodást okozhatnak, ezért medvehagyma
gyűjtéskor mindenképp körültekintően kell eljárni! Jó megoldás a medvehagyma levelének
megdörzsölése. Ha fokhagyma illata van, akkor valóban az ízletes és különleges csemegére
sikerült rátalálnunk.
Forrás: NEBIH

2017. január 1-től a fogyasztóvédelmi hatósági feladatokat megosztottan végzi a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium, a Pest Megyei Kormányhivatal és az ország 197 járása. A változások
legfontosabb célja, hogy a fogyasztók könnyebben intézhessék ügyeiket, valamint hatékonyabbá
váljon az ellenőrzések és az eljárások rendszere is.
Az idei évtől a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz kerültek a fogyasztóvédelmi stratégiai
feladatok, például az ellenőrzések szakmai felügyelete, illetve a tárca felügyeli a két
fogyasztóvédelmi laboratóriumot, továbbá a magyarországi Európai Fogyasztói Központot.
Fogyasztóvédelmi hatósági ügyekben első fokon a továbbiakban a járási hivatalok járnak el.
Megkülönböztetünk megyeszékhely szerinti járási hivatalt (mely hivatalok hatásköre egyes
kérdésekben a megye egész területére terjed ki), valamint járási hivatalt (mely hivatalok hatásköre
a járás területére terjed ki).
Az állampolgárok fogyasztóvédelmi jellegű bejelentésüket, kérdésüket, panaszukat bármelyik járási
hivatalban benyújthatják, fontos azonban tudni, hogy nem minden járás jár el minden
fogyasztóvédelmi ügyben. (Amennyiben a benyújtott bejelentésben foglalt ügykör nem tartozik az
adott járás illetékességébe vagy hatáskörébe, úgy az adott járás továbbítja azt a megfelelő helyre.)
Az egyes kiemeltebb ügykörökben csak a megyeszékhely szerinti járások rendelkeznek
hatáskörrel.

A legfontosabb ügykörök tehát (a felsorolás nem teljeskörű), amelyben a megyeszékhely szerinti
járási hivatalhoz fordulhatnak az ügyfelek:


az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások



árubemutatóval kapcsolatos ügyek



A villamos energia, a földgázellátás valamint a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos
panaszok,

úgy,

felfüggesztése,

mint

az

kikapcsolás,

elszámolás,
ellátásba

számlázás,
történő

díjfizetés,

ismételt

mérés,

bekapcsolás,

szolgáltatás
vagy

az

üzletszabályzatában foglalt rendelkezések megsértése esetén


rezsicsökkentéssel kapcsolatos panaszok



a

hulladék

elszállítással

kapcsolatos

elszámolással,

számlázással,

díjfizetéssel

kapcsolatban, a díjhátralék esedékességét követően megtett intézkedésekre, valamint a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő értesítési, tájékoztatási


a szerencsejátékot népszerűsítő reklám közzétételére illetve szervezésére vonatkozó
rendelkezések



a fogyasztói csoportok szervezése



békéltető testület eljárása során a vállalkozást érintő együttműködési kötelezettség



gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű
közzététele



elektronikus hírközlési szolgáltatások esetén az előfizetői számlapanaszok intézésével,
kezelésével kapcsolatos panaszok, vagy a számla tartalma



tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat felmerülése esetén



az építési termékek forgalmazásával kapcsolatos problémák esetén.

A (nem megyeszékhely szerinti) járási hivatalokhoz érdemes fordulni az alábbi esetekben:


egységár-, eladási ár feltüntetésével,



a termékek minőségi kifogásának kezelésével,



szavatosság- jótállással kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség elmulasztása,
jogszerűtlenségének gyanúja miatt,



az általános kereskedelmi feltételek szabálytalanságaival kapcsolatban



fiatalkorúak dohány-, és alkoholtermékekkel, valamint szexuális termékekkel való
kiszolgálása kapcsán.
Az átállás természetesen nem megy zökkenőmentesen. Az új
feladatok elvégzése, a járási hivatalok megerősítése céljából
Tolna Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és
Fogyasztóvédelmi

Főosztály

Fogyasztóvédelmi

Osztályáról

három státusz került átadásra az ellátandó fogyasztóvédelmi
feladatok elvégzésére.
Tolna

Megyei

Műszaki

Kormányhivatal

Engedélyezési

Fogyasztóvédelmi

és

Szekszárdi

Járási

Fogyasztóvédelmi

Osztályán

tapasztalattal

Hivatal

Főosztály
rendelkező

fogyasztóvédelmi szakügyintézők a járási hivataloknak minden segítséget megadtak és megadnak
az új feladatra való felkészülésben és annak ellátásában.
A Kormányhivatal Főigazgatója két alkalommal tartott értekezletet, amelyen az aktuális
problémákat tudták a kollégák megbeszélni. A megyeszékhely szerinti (Szekszárdi Járás) járási
hivatal fogyasztóvédelmi munkatársai a járási hivatalokkal közös hatósági ellenőrzéseket tartottak,
elősegítve helyszíni ellenőrzés során felmerülő problémák megoldását.
A hatósági ellenőrzések lefolytatásához szükséges vizsgálati útmutatókat a Kormányhivatal a
Fogyasztóvédelmi Osztály közreműködésével minden esetben megküldi a járási hivataloknak. A
járási hivatalok fogyasztóvédelmi szakügyintézőivel a kapcsolattartás napi szintű. A bonyolultabb
fogyasztói bejelentések, panaszok esetében a hatáskör elvonás megelőzése érdekében telefonos,
e-mailes egyeztetés történik.
Az eltelt, aránylag rövid időszak miatt még nem lehet teljes elemzést végezni, de a fogyasztók
visszajelzései egyértelműen pozitívak, örülnek, hogy fogyasztóvédelmi problémáik megoldásában,
a tanácsadásban lakóhelyükhöz közel levő járási hivatalokban kapnak szakszerű segítséget.
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

A Tolna Megyei Kormányhivatal kormányablakainak elérhetőségei megtalálhatók:
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna/hirdetmenyek/tolna-megyei-kormanyhivatal-kormanyablakai
További tájékoztatás kérhető a 10. számú Katonai és Érdekvédelmi Irodán.
(7100 Szekszárd, Bezerédj utca 27-31., Telefon: 74/415-333)

